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Bácsalmás Város Önkormányzata Polgármesterének 

11/2021. (III. 12.) önkormányzati rendelete 
Bácsalmás város címeréről és zászlójáról, valamint 

Bácsalmás város névhasználatának rendjéről  
 

Bácsalmás Város Önkormányzata Képviselő-testületének hatáskörében eljáró Bácsalmás 
Város Önkormányzatának Polgármestere a veszélyhelyzet kihirdetéséről és a veszélyhelyzeti 
intézkedések hatálybalépéséről szóló 27/2021. (I. 29.) Korm. rendeletre figyelemmel, a 
katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi 
CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében és Magyarország címerének és zászlajának 
használatáról, valamint állami kitüntetéseiről szóló 2011. évi CCII. évi törvény 24. §. (9) 
bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, - az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés i) pontjában 
és (2) bekezdésben kapott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 
 

I. Fejezet 
 

A VÁROS JELKÉPEI 
 

1.§ 
 

Bácsalmás város jelképei a címer és a zászló, melyek a település történelmi múltjára utaló 
szimbólumok. 
 

II. Fejezet 
 

A VÁROS CÍMERE 
 

A címer leírása 
 

2.§ 
 

(1) A címer álló háromszög talpú, zöld aranyszínű pajzs, amelyben a pajzsfő jobb oldalában 
egy tizenhat sugarú arany napkorong helyezkedik el, a pajzsfő bal oldalában pedig egy ezüst 
félhold. A pajzsderék és pajzstalp magasságában egy balról jobbra kinyúló ezüsttel páncélozott 
(fekete szegecsekkel), vágott jobb kar látható. A páncélozott kézfej három balra hajló, arany 
leveles érett arany búzakalászt tart. A páncélos kar a település harcos múltját és határ menti 
fekvését, a három búzakalász a hagyományos mezőgazdasági kultúrát és az általa egyesülő 
három nemzetiséget hivatott kifejezni. A város felvirágzásának, fejlődésének szimbóluma az 
arany nap. Az ezüst félhold jelzi, hogy a település a török dúlások során néptelenedett el 
először, és történelme ettől az időszaktól kísérhető részletesebben nyomon. 
 

(2) A város címerét kizárólag a Képző- és Iparművészeti Lektorátus által elfogadott, hiteles 
alakban, méretarányok megtartásával, eredeti színben lehet ábrázolni. 

 
(3) Bácsalmás város címere: 
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A címer használatának köre 

 
3. § 

 
(1) A város címerét utaló és díszítő jelképként engedély nélkül lehet felhasználni 
1. az önkormányzat pecsétjén, 
2. a Városháza épületén, tanácskozótermeiben, hivatali helyiségeiben, 
3.  az önkormányzat intézményeinek épületén, tanácskozótermeiben, vezetőinek 

irodahelyiségeiben, 
4. a Bácsalmási Többcélú Kistérségi Társulás tanácskozótermeiben, hivatali helyiségeiben, 

kiadványain, 
5. a képviselő-testület és szervei (a polgármester, a képviselő-testület bizottságai, a 

képviselő-testület hivatala), a nemzetiségi önkormányzatok, továbbá az alpolgármester, a 
jegyző, az aljegyző által tevékenységük során felhasznált levélpapíron, borítékon, meghívókon, 

6. az önkormányzati képviselők, a hivatal és önkormányzati intézmények dolgozóinak 
névjegykártyáin,  

7. az önkormányzat által kiadott kiadványokon, 
8. a város életével és fejlődésével foglalkozó, történeti és ismeretterjesztő, vagy ilyen 

jellegű kiadványokon, plakátokon, 
9. az önkormányzat által kiadott díszokleveleken, emléklapokon, emlékplaketteken, 

jelvényeken, emlékérméken, a képviselő-testület által alapított kitüntetéseken, 
10. az önkormányzat által készíttetett ajándéktárgyakon, emléktárgyakon, 
11. a városi ünnepségeken, rendezvényeken, jelentősebb kulturális és sportrendezvények 

emléklapjain, jelvényein, érmein, 
12. a várost bemutató kiállításokon, 
13. nemzetközi kapcsolatokban, protokolláris rendezvényeken és az idegenforgalmi 

propagandában, 
14. az önkormányzat által létrehozott közalapítvány kiadványain és rendezvényein, 
15. bejegyzett bácsalmási székhelyű civilszervezetek kiadványain és rendezvényein, 
16. az önkormányzat hivatalos lapján, honlapján, 
17. közterületek díszítésére, 
18. a városba vezető utak mellett, a közigazgatási határnál lévő táblán. 

 
(2) A város címere választási kampány céljára nem használható. 
 

A címer használatának módja 
 

4. § 
 

(1) A város címerét kizárólag hiteles alakban, az ábrázolás hűségének, a méretarányok és 
színek megtartásával szabad használni. A címer elemei önállóan nem használhatóak. 

 
(2) Amennyiben nincs lehetőség a címer eredeti színben való ábrázolására, akkor az csak a 

hordozó tárgy anyagának (fém, fa, bőr, kerámia, stb.) színében, de a heraldika általános 
szabályainak és színjelzéseinek megtartásával történhet. 

 
(3) A címer nyomdai úton fekete-fehér színben is előállítható és felhasználható. 
 
(4) A címert csak olyan mértékig szabad kicsinyíteni, hogy az ne sértse a hiteles ábrázolást. 
 
(5) Az önkormányzat címere védjegyként nem használható. 
 

III. Fejezet 
 

A VÁROS ZÁSZLÓJA 
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A zászló leírása 

 
5. § 

 
(1) A város zászlója: ezüst, középen eredeti színeiben a város címerével és fekete színű 

„BÁCSALMÁS” felirattal. 
 
(2) A zászló anyaga selyem, méretei: 0,90 x 1,80 méter, a címer és felirat kézi hímzésű. 
 
(3) A városi zászló más anyagból és nagyságban is előállítható. 

 
A zászló használatának köre 

 
6. § 

 
(1) A város zászlója utaló és díszítő jelképként engedély nélkül használható 
a) a Városháza épületén, 
b) az önkormányzati intézmények épületein, 
c) a képviselő-testület és bizottságai ülésein, 
d) az önkormányzat tisztségviselőinek hivatali helyiségeiben, 
e) nemzeti, állami és városi ünnepek alkalmával, 
f) a város életében jelentős rendezvények, események alkalmával, 
g) a Bácsalmási Többcélú Kistérségi Társulás rendezvényein, 
h) bejegyzett bácsalmási székhelyű civil szervezetek rendezvényein, 
i) több település részvételével tartott rendezvényeken, 
j) a város és más települések közötti bel- és külföldi kapcsolatokban, 
k) cserezászlóként és – a juttatás jellegének a zászlón való feltüntetésével – elismerésként 

adományozható. 
 
(2) A város zászlóját a Városháza tanácstermében kell elhelyezni. 
 

A zászló használatának módja 
 

7. § 
 

(1) A város zászlóját az ábrázolás hűségének, méretarányok és színek megtartása mellett 
szabad használni. A zászló elemei önállóan nem használhatóak. 

 
(2) A zászlót csak olyan mértékig szabad kicsinyíteni, hogy az a hiteles ábrázolást ne 

sértse. 
 
(3) A város zászlója kis- és nagyméretben előállítható és használható. 
 

IV. Fejezet 
 

AZ ÖNKORMÁNYZATI JELKÉPEK HASZNÁLATÁNAK ENGEDÉLYEZÉSE 
 

A jelképhasználat engedélyezése vonatkozó kérelem 
 

8. § 
 

A város címerének és zászlójának használatára és forgalmazására vonatkozó kérelemnek 
tartalmaznia kell 

a) a kérelmező nevét (megnevezését) és címét, 
b) az előállítás, felhasználás célját, 
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c) az előállítandó mennyiséget (darabszámot), 
d) a terjesztés, forgalomba-hozatal esetén annak módját, 
e) a használat időtartamát, 
f) a címerrel díszítendő tárgy mintapéldányát (rajzát, tervét), 
g) a használatért felelős személy megnevezését.  

 
A jelképhasználat engedélyezése 

 
9. § 

 
(1) A város címerének és zászlajának e rendeletben foglalt rendelkezéseken kívüli 

felhasználására, alkalmazására, vagy forgalomba-hozatal céljából történő előállítására 
vonatkozó kérelmekről a képviselő-testület által átruházott hatáskörben, az általános  
közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény alapján a polgármester dönt. A 
kérelemnek teljes egészében helyt adó döntés esetén, ellenérdekű ügyfél hiányában 
mellőzhető a döntésből az indokolás és a jogorvoslatról szóló tájékoztatás. 

 
(2) A kérelem elbírálásánál vizsgálni kell  
a) a címer és zászló árun történő elhelyezésekor, hogy az áru minősége, jellege, a 

kérelmező tevékenységének jelentősen indokolttá teszi-e a használatot, 
b) a címer és zászló rendezvényen történő használata esetén a rendezvény célja, módja 

megfelel-e a jogszabályi előírásoknak, nem sérti-e a közízlést. 
 
(3) A város címerének, zászlójának használatára vonatkozó engedélynek tartalmaznia kell 
a) az engedélyes nevét (megnevezését) és címét, 
b) az engedélyezett felhasználási cél megjelölését, 
c) az előállítás anyagát, 
d) az előállításra engedélyezett mennyiséget, 
e) a felhasználás idejét, illetve az engedély érvényességének időtartamát, 
f) a terjesztés, a forgalomba-hozatal módjára vonatkozó esetleges kikötéseket, 
g) a felhasználásért felelős személy megnevezését. 
 
(4) Az engedély érvényessége szólhat 
a) egy esetre (rendezvényre, alkalomra), 
b) meghatározott időpontig történő felhasználásra, 
c) határozatlan idejű, visszavonásig történő felhasználásra. 
 
(5) Nem adható engedély, illetve a kiadott engedélyt vissza kell vonni, ha a városi jelkép 

előállítása, használata, annak célja, körülménye, módja alkalmas a város hírnevének 
csorbítására, sérti a város, vagy a város lakosságának jogait, jogos érdekeit. 

 
(6) Vissza kell vonni az engedélyt, ha a használó az engedélytől eltérő módon használja, 

vagy ha e rendeletnek a címer, zászló használatára vonatkozó rendelkezéseit megszegi. 
 

A jelképek használatára kiadott engedélyek nyilvántartása 
 

10. § 
 

(1) A kiadott engedélyekről a polgármester nyilvántartást vezet. A nyilvántartás tartalmazza 
az engedély megadásának időpontját, az ügyirat számát, az engedélyes nevét (megnevezését), 
címét, a felhasználás célját, előállítás esetén az engedélyezett mennyiséget, az engedély 
érvényességének határidejét. A nyilvántartás személyes adatot csak akkor tartalmazhat, ha 
ahhoz az engedélyes írásban hozzájárul. 

 
(2) Az önkormányzati jelképek használatáért kiadott engedély díjtalan. 

 



EGYSÉGES SZERKEZET 
Hatály: 2021. március 13. − 
11/2021. (III. 12.) önkormányzati rendelet Bácsalmás város címeréről és zászlójáról, valamint Bácsalmás 
város névhasználatának rendjéről 
____________________________________________________________________________________ 
 

5 

V. Fejezet 
 

BÁCSALMÁS VÁROSNÉV HASZNÁLATA ÉS ENGEDÉLYEZÉSE 
 

A városnév használata 
 

11. § 
 

(1) Magánszemélyek, jogi személyek és jogi személyiség nélküli szervezetek részére az 
elnevezésükhöz, tevékenységük gyakorlásához vagy működésük folytatásához a "Bácsalmás", 
"Bácsalmási", "Bácsalmás Város", "Bácsalmás Városi" név, illetve e szavak toldalékkal ellátott, 
rövidített vagy összetett szóban történő felvételét, használatát - ha jogszabály másként nem 
rendelkezik - a Képviselő-testület engedélyezi. 

 
(2) A városnév használatára engedély nélkül jogosult 
a) az önkormányzat és annak szervei, 
b) az önkormányzat által alapított intézmények, gazdasági társaságok, alapítványok és 

társadalmi szervek, 
c) önkormányzati alapítású közhasznú társaságok. 

 
A városnév engedélyezésére irányuló kérelem 

 
12. § 

 
(1) Az engedélyezés iránti kérelemnek tartalmaznia kell 
a) a kérelmező nevét és címét (székhelyét); 
b) a kérelmező tevékenységi körét; 
c) a megnevezés használatának célját, módját; 
d) a használat időtartamát. 
 
(2) A 11. § (1) bekezdésben meghatározott megnevezés felvételének, használatának 

engedélyezéséhez a kérelemben valószínűsíteni kell a várossal való kapcsolat, illetve a 
városhoz kötődés indokoltságát.  

 
A névhasználatra vonatkozó engedély 

 
13. § 

 
(1) Az engedélyezési eljárásra a az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi 

CL. törvény alapján a Képviselő-testület jogosult. A kérelemnek teljes egészében helyt adó 
döntés esetén, ellenérdekű ügyfél hiányában mellőzhető a döntésből az indokolás és a 
jogorvoslatról szóló tájékoztatás. 

 
(2) Az engedély tartalmazza 
a) az engedélyes nevét és címét (székhelyét); 
b) az engedélyezett felhasználási cél megjelölését; 
c) az engedély hatályát; 
d) a használattal kapcsolatos egyéb előírásokat. 
 
(3) Az engedély hatálya szólhat 
a) egy alkalomra, 
b) határozott időpontig, határozott időtartamra, 
c) a tevékenység folytatásának időtartamára; 
d) határozatlan ideig. 
 
(4) A kiadott engedélyekről és azok hatályáról a polgármester nyilvántartást vezet. 
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(5) A városnév használatára kiadott engedély díjtalan. 

 
A városnév használatára vonatkozó engedély megtagadása,  

elutasítása, visszavonása 
 

14. § 
 

(1) Az engedély kiadását meg kell tagadni, ha a megnevezés használata e rendelettel 
ellentétes. 

 
(2) Az engedély iránti kérelmet el kell utasítani, ha a megnevezés felvétele, illetve 

használata az önkormányzat jogát, vagy jogos érdekét, illetve a város méltóságát sérti, vagy 
veszélyezteti, vagy ha a kérelmező a 12. § (2) bekezdésében foglaltakat kellően nem 
valószínűsítette. 

 
(3) A kiadott engedélyt vissza lehet vonni, ha a használat e rendeletben, illetve az 

engedélyben foglalt rendelkezéseket sérti. 
 

 
VI. Fejezet 

 
Záró rendelkezések 

 
15. § 

 
Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.  
 

16. § 
 
Hatályát veszti Bácsalmás Város Önkormányzata Képviselő-testületének a Bácsalmás város 
címeréről és zászlójáról, valamint Bácsalmás város névhasználatának rendjéről szóló 11/2010. 
(III. 31.) önkormányzati rendelete. 
 
 
 
 Németh Balázs Patocskai Ibolya 
 polgármester jegyző 
 
 
 
 
 
Záradék:  
 
Megalkotta Bácsalmás Város Önkormányzata Képviselő-testületének hatáskörében eljáró 
Bácsalmás Város Polgármestere a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes 
törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében kapott 
felhatalmazás alapján 2021. március 11-én. 
 
Kihirdetve: 2021. március 12-én. 
 
 
  Patocskai Ibolya 
  jegyző 

 


