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13/1996. (IX. 26.) Kál Nagyközség Önkormányzati rendelet 

A helyi címer és zászlóalapításról1 

Kál Nagyközség Önkormányzatának Képviselıtestülete a Magyar Köztársaság 
Alkotmányáról szóló 1949. évi XX. törvény 44/a. § (1) bekezdés f) pontjában és a helyi 
önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 1. § (6) bekezdés a) pontjában kapott 
felhatalmazás alapján a következı rendeletet alkotja.2 

A címer leírása 

1. § Kerek talpú pajzsban pajzsláb, vágva ezüst csíkkal, benne 1331-es évszám, fölötte kék 
mezıben három aranyló búzakalászt tartó jobb kézfı, fölötte sugárzó arany nap. A pajzson, a 
nap korongján álló, balra nézı, karmai közt szablyát tartó, repülni akaró arany turulmadár. A 
pajzs alatt „Kál” felirattal arany szalag. 

A zászló leírása 

2. § Kál nagyközség zászlaja téglavörös-zöld színő, közepén a nagyközség címerével. Függı 
zászló esetén a címer a zászló hosszúságában, rúdra erısített zászló esetén annak 
keresztirányában áll. 

A címerhasználat köre, módja 

3. § Kál nagyközség címerét kizárólag díszítı jelképként, különösen az alábbi esetekben és 
helyeken lehet használni: 

– az önkormányzat meghívóin 
– az önkormányzat bizottságainak felhívásain, tervein, stb. 
– község történetével, életével, fejlıdésével foglalkozó kiadványokon, emléktárgyakon, 
– községi ünnepségeken, rendezvényeken és azok propaganda anyagain, 
– önkormányzat nemzetközi kapcsolataival összefüggı és idegenforgalmi propaganda 
anyagain 
– polgármester tevékenysége során, 
– önkormányzati hivatal, községi intézmények épületének termeiben és hivatalos 
helyiségében, 
– középületek díszítıelemeként, 
– bármely, a községet és annak életét reprezentáló országos vagy nemzetközi eseményen 
való részvétel során, 
– az önkormányzat felügyelete, irányítása alatt mőködı intézmények emblémájaként. 

                                                 
1 Módosítva 24/2003. (XII. 18.) Kál Nagyközség Önkormányzati rendelet 2. § (1) bekezdésével. Hatályos: 2003. XII. 18. 
2 Módosítva 24/2003. (XII. 18.) Kál Nagyközség Önkormányzati rendelet 2. § (2) bekezdésével. Hatályos: 2003. XII. 18. 
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4. § (1) A címer hatósági tevékenység során nem alkalmazható. 
Használata a köztársasági zászló használatát nem helyettesítheti. 

(2) A Magyar Köztársaság címerével való együttes használata esetén az állami címernek 
elhelyezésével, méretarányokkal vagy más megkülönböztetı módon elsıbbséget kell 
biztosítani. 

5. § (1) A címert kizárólag hiteles alakban szabad ábrázolni. 
(2) Nyomdai sokszorosítás esetén a címer fehér-fekete színben is ábrázolható. 
(3) A címer csak hiteles ábrázolás sérelme nélkül hitelesíthetı. 
(4) Esetenként megengedhetı, hogy a címer kizárólag az elıállításkor felhasznált anyag 
színét viselje (pecsétviasz, fa). 

A címer elıállításának, használatának és forgalomba hozatalának engedélyezése 

6. § (1) A címer elıállítását, használatát és forgalomba hozatalát- kérelemre- az 
Önkormányzat engedélyezi. 

(2) Az Önkormányzat dönt a címer használatának idıtartamáról (eseti, huzamosabb, vagy 
állandó) és feltételeirıl. 

(3) Nem önkormányzati szervek csak Önkormányzat engedélyével használhatják. 

7. § (1) A címer használatára vonatkozó kérelemnek az alábbiakat kell tartalmaznia: 
– kérelmezı megnevezése, címe, 
– címerhasználat célja, módja, 
– az elıállítani kívánt mennyiséget (darabszám)., 
– terjesztés, illetve forgalomba hozatal esetén ennek módja, 
– használat idıtartama, ellenértéke, 
– a címerrel díszítendı tárgy mintapéldánya (rajza, fényképmásolata). 

(2) A címer használatára vonatkozó engedélynek tartalmaznia kell: 
– az (1) bekezdésben leírtakra vonatkozó döntést, 
– az engedélyben a használattal és forgalomba hozatallal kapcsolatban egyéb 
kikötések is rögzíthetık. 

(3) A kiadott engedélyekrıl nyilvántartást kell vezetni. 

8. § (1) Nem adható engedély a címer elıállítására, használatára, ha a használat célja, 
körülményei alkalmasak arra, hogy a község történelmi múltját csorbítsa. 

(2) Indokolt esetben az Önkormányzat a kiadott engedélyt visszavonhatja. 

A zászló használatának köre, módja és a használat engedélyezése 

9. § (1) A zászlóból a rendelet elfogadásával egyidejőleg egy darabot kell készíteni és azt a 
község önkormányzati hivatalának épületében, kell megırizni. 

(2) A megırzendı zászló anyaga: selyem, 
Méretaránya: 120x200 
A címer hímzett nyomású. 
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(3) A zászló a leírt és elkészített zászlóval azonos színben és méretarányok megtartásával-
más anyagból és nagyságban is elıállítható. 

10. § A zászló használata hivatalos nemzeti és állami ünnepnapokon kötelezı. 
A zászló használata különösen: 

– a község életében kiemelkedı események alkalmával, 
– a község ünnepségein, rendezvényein. 

11. § (1) A zászló készítésére, használatára az Önkormányzat adhat engedélyt. 
(2) A zászló használatára egyebekben a 6. § valamint a 7. § és 8. § -ban foglaltak az 
irányadók. 

Vegyes rendelkezés 

12. § (1) 3 Szabálysértést követ el és 30 000 Ft-ig terjedı pénzbírsággal sújtható, aki, a címert 
és zászlót engedély nélkül vagy engedélytıl eltérı módon használja, továbbá az, aki az e 
rendeletben foglalt szabályokat egyéb módon megszegi vagy kijátssza.4 

(2) A rendelet kihirdetése napján lép hatályba, kihirdetésérıl a jegyzı a helyben szokásos 
módon gondoskodik. 

Kál 1996. szeptember 24. 

 

                                                 
3 Törölte a 8/2012. (V. 29.) Kál Nagyközség Önkormányzati rendelet 1. § (3) Hatályos: 2012.V. 31 
4 Módosítva a 12/2000. (III. 28.) Kál Nagyközség Önkormányzati rendelet 1. § Hatályos: 2000. III. 30-tól. 


