BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK
38/1996./XI.28/ számú
rendelete
a város jelképeiről és azok használatáról
Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról
szóló 1990.évi LXV. törvény 1.§ /6/ bekezdés a./ pontjában, valamint a 10.§./1/ bekezdés c./
pontjában és a Magyar Köztársaság Alkotmányáról szóló 1949. évi XX. törvény 44/A.§./1/
bekezdés f./ pontjában kapott felhatalmazás alapján az alábbi rendeletet alkotja:1
I.
A város címerének leírása
1. §2
/1/ Balassagyarmat város címere a névadó Balassa család egykori címerének figyelembevételével készült.
PAJZS: álló, csűcsöstalpú pajzs két mezejében zöld talajon álló, háromormos,
talpazaton álló ezüst bástya /a bástya tíz téglasorból áll/, a talajt hullámos ezüst pólya
osztja két részre.
KÜLSŐ DÍSZEK: a pajzs felett jobbra fordult, nyitott sisak /heraldikai/ koronával.
SISAKDÍSZ: koronán álló fejét jobbra fordító, kiterjesztett szárnyú ezüst sas.
JELMONDAT: a pajzs alatt elhelyezett arany szalagon " CIVITAS FORTISSIMA *
BALASSAGYARMAT " antikva betűkkel.
Címerben szereplő színek:
- arany /sárgával/
- ezüst /fehérrel/ helyettesíthető
- cinóbervörös
- ultramarin kék
- világos zöld
- kontúrok feketével rajzoltak.
/2/ A címerben szereplő kék-fehér színek a város hagyományos színei.
A címer használatának köre
2. §
/1/ A város címere kizárólag díszítő és utaló jelképként használható.
Hivatali eljárás és hatósági tevékenység során nem alkalmazható.
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Módosította a 19/2004./VI.30./ számú önkormányzati rendelet 1. §-a. Hatályos 2004. július hó 01. napjától.
Megállapította a 3/1999./II.12./sz.rendelet 1.§-a. Hatályos: 1999. március 1-től.

/2/ A város címere díszítő és utaló jelképként az alábbi helyeken és esetekben
alkalmazható:
a./ a város zászlaján és lobogóján, és díszpecsétjén,
b./ a város protokolláris rendezvényein, és a meghívókon,
c./ a város által adományozott kitüntetéseken, emléklapokon,
d./ a város életével, fejlődésével foglalkozó kiadványokon, idegenforgalmi
propaganda-anyagon,
e./ városi ünnepségeken, rendezvényeken,
f./ a városháza dísztermében,
g./ protokolláris levélpapíron és intézmények emblémájaként.
/3/ A városi címert - díszítő és utaló jelképként - a polgármester eseti engedélyével az
önkormányzat intézményei és nem önkormányzati szervek is használhatják.
/4/ A városi címer használata során az állami címer elsőbbségét biztosítani kell.
3. §
/1/ A város címerét kizárólag hiteles alakban, az ábrázolás hűségének, méretarányának
és színeknek betartása mellett szabad ábrázolni.
/2/ A címer elemei önállóan nem alkalmazhatók.
/3/ Nem használható fel a város címere védjegyként.
A címer használatának engedélyezése
4. §
/1/1 A városi címer előállítását, használatát a rendelet 2. §-ában foglaltakon túl – írásbeli
kérelem alapján – a polgármester engedélyezi. A határozat ellen a kézhezvételt követő
15 napon belül a Képviselő-testülethez benyújtott fellebbezéssel lehet élni.
/2/ Az engedély egyszeri alkalomra, meghatározott időpontig, vagy visszavonásig írásbeli
kérelemre adható.
/3/ A címer használatára vonatkozó kérelemnek tartalmaznia kell:
a./ a kérelmező megnevezését és címét,
b./ a címer előállításának, illetve felhasználásának célját és módját,
c./ előállítás esetén az előállítandó mennyiséget,
d./ a terjesztés, illetve forgalomba hozatal módját,
e./ a címer használatának időtartamát,
f./ a címer használatáért felelős személy megnevezését.
A kérelemhez csatolni kell a címerrel díszíteni kívánt tárgyakat, kiadványt vagy annak
fénymásolatát.
/4/ Kereskedelmi vagy reklám felhasználás esetén a címer használatát díjfizetési
kötelezettség terheli, a díj mértékéről a polgármester dönt.
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/5/ Nem adható engedély a városi címer előállítására, felhasználására, ha a használat,
vagy a felhasználás módja és körülményei a várost, illetve a lakosság érzületét sérti.
1

5. §
/1/2 A címer használatáról szóló engedélynek tartalmaznia kell:
a.) az engedélyező hatóság (polgármester) megnevezését, címét, az ügyszámát, az
ügyintéző nevét, az ügy tárgyának megjelölését,
b.) az engedélyes nevét, lakcímét (székhelyét),
c.) az engedélyezett felhasználási cél megjelölését,
d.) a felhasználás, terjesztés, forgalomba hozatal módjára vonatkozó előírásokat
(anyaga, mennyisége, stb.),
e.) a felhasználás idejét és az érvényesség időtartamát,
f.) a felhasználásért felelős személy nevét,
g.) díjfizetési kötelezettséget, annak mértékét, a fizetési határidőt, valamint
díjmentességre való utalást,
h.) a felhasználással kapcsolatos esetleges, egyéb, a kérelmező által betartandó
szabályokat,
i.) a jogorvoslatra vonatkozó rendelkezéseket.
/2/3 A kiadott engedélyekről a Polgármesteri Hivatal Önkormányzati és Szervezési Osztálya
vezet nyilvántartást, mely tartalmazza az engedélyes nevét, címét (székhelyét), a
felhasználás körét, az engedély érvényességi idejét, a díj mértékét, vagy a
díjmentességre való utalást.
II.
A város címeres zászlaja /továbbiakban: város zászlaja/
és a város címeres lobogója /továbbiakban: város lobogója/
6. §4
A város zászlaja és lobogója részletes leírását e rendelet melléklete tartalmazza.
A zászló használatának rendje
7. §
/1/ A város zászlaját díszítő és utaló jelképként lehet alkalmazni:
- a város életében jelentős események alkalmával,
- az önkormányzati szervek, intézmények ünnepi rendezvényein, az állami zászló
elsődlegességének biztosítása mellett,
- a városháza dísztermében, polgármester hivatali helyiségében.
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/2/ A város zászlóját kizárólag hiteles alakban /a méretarányok és a színek megtartásával/
szabad alkalmazni.
/3/ A zászlót - a polgármester engedélyével - csak olyan mértékben szabad kicsinyíteni,
hogy az a hiteles ábrázolást ne sértse.
8. §
A város zászlaja és lobogója előállítására, felhasználására vonatkozó engedélyezés
szabályai megegyeznek a városi címerre előírtakkal.
III.
A város díszbélyegzője és használatának rendje
9. §
/1/1 A város díszbélyegzője köralakú, 4 cm átmérőjű, középen a város címere és körívén
"CIVITAS FORTISSIMA * BALASSAGYARMAT" felirat található.
/2/ A város díszbélyegzőjét kell használni:
a./ az önkormányzat által adományozott kitüntetéseken, elismeréseken,
b./ a város nemzetközi kapcsolatait tükröző dokumentumokon.
IV.
Vegyes rendelkezések2
11. §
E rendelet kihirdetése napján lép hatályba.
Rendelkezéseit a folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell.
Ezzel egyidejűleg hatályát veszti a 7/1991./III.12./ számú önkormányzati rendelet.
12. §3
E rendelet a belső piaci szolgáltatásokról szóló, az Európai Parlament és a Tanács
2006/123/EK irányelvnek való megfelelést szolgálja.

Juhász Péter sk.
polgármester
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Tatár-Kis Sándorné sk.
jegyző

Megállapította a 3/1999./II.12./számú önkormányzati rendelet 3.§-a ,hatályos: 1999.március 1-től.
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Kiegészítette a 33/2009.(X.01.) rendelet 1. §-a. Hatályos 2009. október hó 01. napjától.

1. számú melléklet

A város címeres lobogójának és címeres zászlajának leírása

1.) A város lobogója
140x280 cm méretű, rövidebb oldala mentén felfüggesztett három sávos lobogó,
melynek sávjai a mezőt függőlegesen 1/4 - 2/4 – 1/4 arányban osztják, kék – fehér – kék
rendben.
A lobogó anyaga ultramarinkék és fehér selyem. A lobogó mértani közepén helyezkedik
el a város címere oly módon, hogy a címerpajzs alsó hegyétől a sisakdíszkoronán álló
sas fejéig 85 cm magas címerben a címerpajzs felső széle közepe esik a lobogó mértani
középpontjába, a kék – arany, illetve vörös – ezüst foszladék, mellyel a címer
szélessége 67 cm, 1,5 cm-re marad el a kék lobogósávoktól. A címer alatt, a
pajzscsúcstól 12 cm távolságban, kétoldalt felfelé ívelő 12 cm széles arany színű
ellipszis szalagon 6 cm magas fekete antikva betűkkel /betűtípus: ALBERTUS MEDIUM/
„CIVITAS FORTISSIMA * BALASSAGYARMAT”.
2.) A város zászlaja:
280 x 140 cm méretű, rövidebb oldala mentén zászlórúdra erősített három sávos zászló,
melynek sávjai a mezőt vízszintesen 1/4 – 2/4 – 1/4 arányban osztják, kék – fehér – kék
rendben.
A zászló anyaga ultramarinkék és fehér selyem. A zászló mértani közepén helyezkedik
el a város címere oly módon, hogy az összesen 85 cm magas címerben a
sisakdíszkoronán álló sas derekától teljesen a felső kék zászlósávban van, a címerpajzs
alsó széle a fehér mezőben, a kék sávtól 1,5 cm-re húzódik, a pajzs szögletes csúcsa
belelóg az alsó kék sávba. A címer alatt, a pajzscsúcstól 12 cm távolságban, kétoldalt
felfelé ívelő 12 cm széles arany színű ellipszis szalagon 6 cm magas fekete antikva
betűkkel /betűtípus:
ALBERTUS
MEDIUM/
„CIVITAS FORTISSIMA *
BALASSAGYARMAT”.
3.) Városi zászló:
2 : 1 oldalhosszúság arányú, fekvő téglalap, vízszintesen 1/4 - 2/4 – 1/4 arányban
ultramarinkék – fehér – ultramarinkék sávokra osztva, utaló díszítő jelképként kerül
felhasználásra.

