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27/2008. (VII.11.) számú rendelete  

BUDAKALÁSZ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 
JELKÉPEIRŐL – CÍMERÉRŐL ÉS ZÁSZLAJÁRÓL 

 
Budakalász Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi 
önkormányzatokról szóló többször módosított 1990. évi LXV. tv. 1. § (6) 
bekezdés a/ pontja, valamint a 10. § c/ pontja alapján Budakalász Nagyközség 
Önkormányzat jelképeiről – zászlajáról és címeréről az alábbi rendeletet alkotja. 
 

1.§ 
A z  Ö n k o r m á n y z a t  J e l k é p e i  

 
Budakalász Nagyközség Önkormányzat jelképei, mint a település múltjára utaló 
szimbólumok a címer és a zászló. 

2.§ 

A címer leírása 
 

Az önkormányzat címere: 

Négy mezőre osztott pajzs, melynek minden mezejében egy-egy jelkép 
látható. 
A mezők alapszíne és jelképei: 
Jobb felső mezőben arany háttér előtt három zöldszínű hegy látható, 
amelyek közül a legkisebb közepéből három ezüst színű kereszt 
emelkedik ki. 
Bal felső mezőben kék háttér előtt három aranyszínű búzakalász látható. 
Jobb alsó mezejében a kék háttér előtt ezüst színű a bronzkori kocsi. 
Bal alsó mezejében arany alapon vörös ekevas és csoroszlya helyezkedik 
el. 
A címerpajzsot a 4.§ (4) bekezdésében foglalt esetekben babérág övezi. 



 

3.§ 

A 2. §-ban leírt címer színei és jelképei az alábbiakat szimbolizálják: 

- a zöld szín a mezőket, a kék a Dunát, az arany a búzaföldeket, 
- a két nagyobb hely a Nagykevély és Kiskevély, a kisebb hegy a három 

kereszttel a Kálvária dombot, 

- a három búzakalász a községben élő magyar, német és szerb lakosságot, 
- a bronzkori kocsi történelmi lelet, Európa első kocsiábrázolása, 
- az ekevas és csoroszlya a község kétszáz év előtti pecsétjén szerepelt. 

4.§ 

(1) Budakalász Nagyközség Önkormányzat címerét mint díszítő és utaló jelképet 
engedély nélkül használni lehet: 

 az önkormányzat körpecsétjén; 
 a nagyközség zászlaján és annak változatain; 
 az önkormányzat polgármesterének, alpolgármesterének és jegyzőjének 

készített levélpapírjain, borítékjain; 
 az önkormányzat által kiadott, adományozott díszokleveleken, 

emléklapokon, kitüntető vagy emlékérmeken, az önkormányzat által 
jóváhagyott dísztárgyakon, protokoll ajándékokon; 

 az önkormányzat polgármesteri hivatalának, intézményeinek helyiségeiben, 
továbbá más protokolláris célt szolgáló helyiségben; 

 az önkormányzat által meghatározott táblákon (pl: a községbe vezető utak 
mellett elhelyezett táblákon; 



 az önkormányzat által rendezett vagy támogatott kulturális, szakmai, sport és 
egyéb rendezvényeken; 

 az önkormányzat által kiadott vagy támogatott kiadványokon; 
 az önkormányzat és intézményeinek honlapján; 
 hivatali gépjárműveken; 
 az önkormányzat vagy intézményei által kiadott hivatalos igazolványokon, 

engedélyeken, az alkalmazott egyenruházaton; 
 a települési képviselők feladataik ellátása során. 
(2) Az önkormányzat címerével ellátott körpecsét az Önkormányzat és más bel-, illetve 
külföldi önkormányzatok közötti kapcsolatokban protokolláris célból, vagy szerződések, 
megállapodások hitelesítésekor, valamint az Önkormányzat belső működésével kapcsolatos 
rendelkezések, kitüntető és elismerő oklevelek hitelesítésekor, az önkormányzat 
polgármestere, alpolgármestere és jegyzője által kiadmányozott leveleken, továbbá egyéb 
önkormányzati protokolláris célból használható. 

(3) Az Önkormányzat címerének kicsinyítése csak olyan mértékű lehet, hogy az ne sértse a 
hiteles ábrázolást. Amennyiben nincs lehetőség az Önkormányzat címerének eredeti színeiben 
történő ábrázolására, akkor az csak a hordozó tárgy anyagának színében, de a heraldika 
általános szabályainak és színjelzéseinek megtartásával történhet. Az ábrázolás során egy szín 
is alkalmazható, ábrázolható továbbá a fekete-szürke és fehér árnyalatokban. 

(4) Az Önkormányzat címerének használata során engedélyezett mind a címerpajzs babérág - 
mint díszítő motívum - nélküli, valamint protokolláris célból a címerpajzs babérág díszítéssel 
történő használata. 

(5) Az önkormányzat címerét csak az állami címer elsődlegességének megtartása mellett lehet 
használni. 

5 . §  
A  z á s z l ó  l e í r á s a  

Az önkormányzat zászlaja: 

A zászlólap - arányában a zászlórúd felől nézve 1:2 arányú téglalap - középen vágással egy 
felső kék és egy alsó sárga mezőre osztott. Rajta az első harmad vonalában, mint tengelyen 
foglal helyet az Önkormányzat babérkoszorú nélküli a 2.§-ban meghatározott címere, amelyet 
a község nevét feltüntető felirat boltoz. 

6.§ 

(1) A zászló lobogó formájában is használható, amely illetőleg amelynek 
méretarányos változatai engedély nélkül használhatók: 
 hivatalos állami és nemzeti ünnepek alkalmával a Magyar Köztársaság és az 

EU zászlajával együtt; 
 a nagyközség életében jelentős események, ünnepségek és rendezvények 

alkalmából önállóan vagy más hivatalos zászlókkal együtt is; 
 Budakalász Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének ülései 

alkalmával önállóan az ülés helyszínén; 
 Budakalász Nagyközség Önkormányzat polgármesterének, 

alpolgármesterének által önállóan, vagy más hivatalos zászlókkal együtt; 



 nemzeti vagy helyi gyászesemény alkalmával a fekete zászlóval együtt 
félárbocra eresztve; 

 minden a nagyközséggel összefüggő vagy az Önkormányzat részvételével 
vagy támogatásával rendezett eseményen. 

(2) Az Önkormányzat zászlajának használata a Magyar Köztársaság és az EU 
zászlaját nem helyettesíti, jogszabály által megkívánt használatát nem 
helyettesíti. 

7.§ 

A címer és a zászló használat közös szabályai 

(1) Az Önkormányzat címerét és zászlaját kizárólag annak méltóságát 
megőrizve lehet használni. 
(2) Az Önkormányzat címerének és zászlajának e rendelet 4.§ és 6.§-aiban 
foglalt eseteken kívüli használatához engedély szükséges. Az engedély iránti, 
részletesen indokolt kérelemnek tartalmaznia kell: 
 a kérelmező nevét (cégnevét), lakóhelyét (székhelyét), természetes személy 

születési helyét, idejét, anyja nevét, jogi személy esetén a nyilvántartási 
számát; 

 a használat célját; 
 a használat helyét; 
 a használat időtartamát; 
 az előállítani kívánt mennyiséget (darabszámot); 
 az előállítás anyagát; 
 terjesztés, forgalomba hozatal esetén annak módját, helyét; 
 az előállításra kerülő tárgy egy mintapéldányát, rajzát, egyéb ábrázolását; 
 a felhasználásért felelős személy megnevezését, forgalmazás esetén az 

egységárat. 
(2) A használat engedélyezése iránti kérelem Budakalász Nagyközség 

Önkormányzat Képviselő-testületéhez címezve nyújtandó be. 
(3) A használatot Budakalász Nagyközség Önkormányzatának illetékes 

bizottságának véleménye kikérése után a Budakalász Nagyközség 
Önkormányzatának Képviselő-testület engedélyezi. 

(4) Az engedély szólhat: 
 egy alkalomra, vagy meghatározott időszakra; 
 meghatározott esemény(ek)re; 
 meghatározott tárgyra; 
 mindezek kombinációjára. 
(5) A használat nem engedélyezhető, ha az a 7.§. (1) bekezdésében foglalt 

szabályba ütközik. 
 
 
 



 

8.§ 

Vegyes rendelkezések 
 
(1) Jelen rendelet kihirdetése napján lép hatályba, kihirdetéséről a jegyző a 
helyben szokásos módon gondoskodik. 
(2) Jelen rendelet kihirdetése napján a Budakalász Nagyközség Címeréről szóló 
4/1991.(V.20.) sz. Kpvt. rendelet hatályát veszíti. 
 
 
 
  dr. Molnár Éva     Parlagi Endre 
         jegyző      polgármester 
 
 
Záradék: 
Kifüggesztve: 2008. július 11. 
 
 
dr. Molnár Éva 
jegyző 
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