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Ballószög Község Önkormányzat Képviselőtestületének 

többször módosított, egységes szerkezetbe foglalt 

7/1998. (IV.7.) ÖR. számú rendelete 

Ballószög Község címeréről és zászlójáról 

___________________________________________________ 

 

 

Ballószög Község Önkormányzat Képviselőtestülete a helyi önkormányzatokról szóló 

1990. évi LXV. törvény 16. § (1) bekezdésben rögzített felhatalmazás alapján az 

alábbi rendeletet alkotja. 

 

A község címere 

 

1. § 

 

(1) Ballószög Község címere (a továbbiakban, címer): 

Barokk címerpajzs kék mezejében három arany búzakalász, a pajzstalp ék alakú 

zöld mezejében arany B betű. 

A címerpajzs színei és a címerkép a község nevére utalnak, azt szimbolizálják. 

 

(2) A címert csak hiteles (színes és fekete-fehér) címerdokumentációknak 

megfelelően szabad ábrázolni. Külön engedély alapján készíthető fából, fémből 

és textíliából. 

 

A címer használata 

 

2. § 

 

(1) A címert a község képviselőtestülete, a képviselőtestület tagjai és szervei, az 

önkormányzat intézményei és szervezetei - önkormányzati feladataik ellátása 

során - külön engedély nélkül használhatják. 

 

(2) Magánszemély a foglalkozásának (hivatásának) gyakorlása során és az (1) 

bekezdésbe nem tartozó jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező 

szervezet tevékenysége során, vagy szervezete jelképeként (ennek részeként) a 

címert engedély nélkül nem használhatja. 

 

(3) A (2) bekezdést kell alkalmazni a címer elkülöníthető elemeire is. 

 

(4) A (2) - (3) bekezdést kell alkalmazni - az önkormányzat lapja kivételével - a 

sajtótörvény hatálya alá tartozó sajtótermékek címfeliratára is. 

 

(5) Az önkormányzatnak és szerveinek a címert körbélyegzőn (pecséten) úgy kell 

használniuk, hogy a címer körül az alkalmazó testület nevét vagy személynevét, 

tisztségének megnevezését fel kell tüntetni. 
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A címer alkalmazása és elhelyezése 

 

3. § 

 

(1) A címert alkalmazni kell: 

a) a képviselőtestület alkalmai meghívóin, 

b) az önkormányzat rendezvényein, 

c) az önkormányzat által alapított és kiadott díszokleveleken, 

emléklapokon, kitüntetéseken és emlékérmeken, 

d) a község életével, történetével, fejlődésével foglalkozó - önkormányzati 

megbízással készített - kiadványokon, ideértve az idegenforgalmi 

kiadványokat is. 

 

(2) A címert állandó jelleggel kell elhelyezni: 

 

a) a képviselőtestületi tanácsteremben, 

b) az önkormányzat és intézményeinek cégtábláján, 

c) a polgármester és a jegyző hivatali helyiségében. 

 

A község zászlaja 

 

4. § 

 

Ballószög Község zászlaja (lobogója) fehér, kék szélén egy-egy keskenyebb zöld 

sávval a középső, szélesebb fehér sávban a címer. 

 

A zászló használata 

 

5. § 

 

(1) A nemzeti ünnepeken a községháza előtt a nemzeti lobogó mellett Ballószög 

Község lobogóját is fel kell vonni. 

(2) A nemzeti lobogót és a község zászlaját a nemzeti és más jeles ünnepek 

alkalmával, továbbá a polgármester vagy a képviselőtestület felhívására a 

középületekre ki kell tűzni. 

(3) Nemzeti gyásznapon és a községet ért gyász esetén a községháza előtt félárbocra 

engedve kell felvonni a nemzeti és községi zászlót. 

Az önkormányzati középületekre pedig fekete, illetőleg gyászszalaggal 

kiegészített nemzeti és községi zászlót kell kitűzni. 

(4) A tanácsterem egymás mellett el kell helyezni a Magyar Köztársaság és 

Ballószög Község zászlaját. 

 

(5) A Ballószögön működő bejegyzett sportszervezet - a Ballószögön kívüli ellenfél 

részvételével megrendezésre kerülő versenyén, mérkőzésén, egyéb 
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sporteseményén és az eredményhirdetés alkalmával - a község zászlaját külön 

engedély nélkül felvonhatja. 

(6) Az (1)-(5) bekezdésekben meghatározottakon kívül a község zászlaja külön 

engedély nélkül felhasználható: 

 

a) elismerésként a képviselőtestület által adományozva, 

b) jelentős községi események alkalmával, 

c) települések közötti bel- és külföldi kapcsolatokban, 

d) megkülönböztetésül több település részvételével tartott rendezvényen, 

e) cserezászlóként, 

 

A címer- és zászlóhasználat engedélyezése más szerv részére 

 

6. § 

 

(1) A címer és a zászló az e rendelettel nem szabályozott esetekben csak külön 

engedéllyel használható fel, illetőleg alkalmazható. 

 

(2) A címer (zászló) használatának, alkalmazásának, illetve előállításának célját, 

módját és indokait, 

 a kérelmező megnevezését és címét, 

 a címer (zászló) használatának, alkalmazásának, illetve előállításának célját, 

módját és indokait, 

 előállítás esetén az előállítandó mennyiséget, 

 a terjesztés, illetőleg a forgalomba hozatal módját, 

 a címer (zászló) használatának időtartamát, 

 1
a helyi címer és zászló használatára és forgalmazására vonatkozó 

kérelmekre vonatkozó hatósági eljárásban az elektronikus ügyintézés kizárt. 

 

(3) A címer (zászló) használatáról szóló engedély csak határozott időre adható. Az 

engedélynek tartalmaznia kell: 

 

 az engedélyes megnevezését, címét, 

 az engedélyezett használat céljának megjelölését, 

 a használat engedélyezett időtartamát, 

 az alkalmazás részleteire vonatkozó kikötéseket (a terjesztés, a forgalomba 

hozatal módja, engedélyezett típus, méret, mennyiség, stb.) 

 a címerhasználati díj összegét. 

Az engedélyhez mellékelni kell a hiteles címer-dokumentáció vonatkozó lapjait. 

 

 

 

 

---------- 

1. Kiegészítette a 19/2005./XI.4./ sz. rendelet 1. § (1) bekezdése 
 



 5 

 

(4) A címer- és zászlóhasználati kérelmek engedélyezéséről, az engedélyek 

visszavonásáról, továbbá a használatért fizetendő díj összegéről - a kérelem 

benyújtásától számított 30 napon belül - a jelen rendelet keretei között a 

Pénzügyi Bizottság
2
  dönt. 

(5) A kiadott engedélyek egy-egy példányát a polgármesteri hivatal által vezetett 

nyilvántartáshoz kell csatolni. 

Az engedélyhez kötött - kereskedelmi, vagy reklámcélú felhasználás esetében a 

címer - és zászlóhasználatért díjat kell fizetni. A díj megállapítása történhet 

egyösszegben, évi átalány formájában, vagy az elért árbevétel arányában. A 

megállapított díjat az önkormányzat költségvetése javára kell befizetni. 

(6)
3
  A kérelmet tartalmaz szerint kell elbírálni akkor is, ha az nem egyezik az ügyfék  

        által használt elnevezéssel. 

(7)    Az ügyfél azonosításához szükséges adatok kivételével az ügyféltől nem kérhető    

        olyan adat igazolása, amelyet valamely hatóság jogszabállyal rendszeresített  

         nyilvántartásának tartalmaznia kell, és a személyes adatok tekintetében az adat   

        továbbítását, az adott ügy elbírálásához, törvény lehetővé teszi, vagy az ügyfél      

        saját személyes adata tekintetében ezt kéri.  

/8)   Ha az ügyfél az eljáró hatóságtól kéri, hogy az általa megjelölt adatra vonatkozó      

       igazolást más hatóságtól szerezze be, ezt írásba kell foglalnia. A kérelemnek ez a          

       része az ügyfél személyes adata tekintetében az adatkezeléséhez, illetve  

       továbbításához való hozzájárulásnak minősül. 

(9)  Az ügyfél az eljárás megindítására vonatkozó kérelmét az ügy érdemében hozott 

       határozat jogerőre emelkedéséig visszavonhatja. 

  

  

6/A §
4
 

 

(1) Ha az ügyfél a kérelmet hiányosan nyújtotta be, az eljáró hatóság a kérelem 

beérkezésétől számított nyolc napon belül – megfelelő határidő megjelölése, és a 

mulasztás jogkövetkezményeire történő figyelmeztetés mellett – hiánypótlásra 

hívja fel. 

(2) Ha a hatóság és az ügyfél az eljárás során távbeszélőn veszi fel a kapcsolatot, az 

ügyfél azonosíthatósága érdekében az ügyféltől a természetes személyazonosító 

adatait kérheti. 

(3) Ha a hatóság az ügyfelet azonosította, hivatalos feljegyzés mellett távbeszélő útján 

is történhet a hiánypótlási felhívás és a hiánypótlás. 

(4) Ha az eljárás körülményei távbeszélő felhasználásával történő tolmácsolást 

tesznek indokolttá, erről hangfelvételt kell készíteni.     

 

-------- 

2. Módosította a 14/2005./XI.4./ sz. rendelet 1. §-a  

3. Kiegészítette a 19/2005./XI.4./ sz. rendelet 1. § (2) bekezdése 

4. Kiegészítette a 19/2005./XI.4./ sz. rendelet 2. §-a 
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7. § 

 

Az engedélyhez kötött – kereskedelmi, vagy reklámcélú felhasználás esetében – a 

címer – és zászlóhasználatért díjat kell fizetni. A díj megállapítása történhet egy 

összegben, évi átalány formájában, vagy az elért árbevétel arányában. A megállapított 

díjat az önkormányzat költségvetése javára kell befizetni.  

 

8. §  

 

(1) A címer /zászló/ használata, előállítása, alkalmazása, forgalomba hozatala nem 

engedélyezhető, a kiadott engedélyt pedig vissza kell vonni, ha a használat, az 

alkalmazás, a forgalomba hozatal módja vagy körülményei a község érdekeit sérti. 

(2) A kiadott engedély visszavonásával egyidejűleg szabálysértési eljárást lehet 

indítani, ha a felhasználó az e rendeletben, vagy a részére kiadott engedélyben 

meghatározott feltételeket megsértette, illetőleg nem tartotta be.    

   

Vegyes és záró rendelkezések 

 

9. § 

 

(1) A címer és a zászló használata során biztosítani kell, hogy azok tekintélye ne 

csorbuljon. 

 

(2) A címernek és a zászlónak az e rendelet szerinti használatát a polgármester 

ellenőrzi. 

 

(3)
5
 

  

 

(4)
6 
 

 

(5)
7
  

 

 

 

 

 

 

 

--------- 

5. Hatályon kívül helyezte a 13/2013.(XI.4.).számú rendelet 2. § a) pontja 

6. Hatályon kívül helyezte a 13/2013.(XI.4.).számú rendelet 2. § a) pontja 

7.Hatályon kívül helyezte a 7/2000. (IV.1.) ÖR. 1. § c) pontja 2000. április 1-jei hatállyal 
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10. §  

 

(1) E rendelet kihirdetése napján lép hatályba. 

(2) Kihirdetéséről a jegyző gondoskodik. 

 

 

 Máté Lászlóné sk. Dr. Kovács Huba sk. 

 polgármester jegyző 

 

 

 

 

A rendelet kihirdetésének napja: 1998. április 7. 

 

 

  Dr. Kovács Huba sk. 

  jegyző 
 


