Balatonboglár Város Önkormányzat Képviselő-testületének
21/2012.(V.14.) önkormányzati rendelete
Balatonboglár Város címeréről és zászlajáról, valamint a közterületek fellobogózásáról
Balatonboglár Város Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarország címerének és zászlajának használatáról, valamint állami kitüntetéseiről szóló 2011. évi CCII. törvény 24.§ (5) és (9)
bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. Balatonboglár város címere
1.§
(1) Balatonboglár város címere (a továbbiakban: címer) álló katonai pajzs vágással és hasítással négy mezőre osztva. Az első, vörös mezőben levágott száron függő, levéltől és kacstól
kísért arany szőlőfürt. A második, kék mezőben a város műemléki értékű római katolikus
templomának homlokzati stilizált alakja látható ezüst színben. A harmadik, ugyancsak kék
mezőben hullámvonallal - két hullámhegy között egy hullámvölgy - osztott ezüst pajzsláb fölött balra haladó ezüst vitorlás. A negyedik, vörös mezőben zöld halmon jobbrafordult, kettősfarkú arany oroszlán jobbjával saját torkán átdöfött szablyát tart, balját ragadozásra nyújtja.
(2) A címer képe e rendelet 1. mellékletét képezi.
2.§
(1) A címert a 3.§-ban meghatározottaknak megfelelően kizárólag díszítő és utaló jelképként lehet felhasználni.
(2) A címert a képviselő-testület, a bizottságok, a polgármester, a jegyző és a polgármesteri hivatal, valamint az önkormányzati intézmények – ide értve az e szervezet képviseletére jogosult személyeket is - a hivatali és turisztikai feladataik ellátása során engedély nélkül használhatják, továbbá helyezhetik el az épületeiken és helyiségeikben. Természetes személy a
foglalkozásának, hivatásának gyakorlása során, jogi személy vagy jogi személyiség nélküli
szervezet – az e bekezdésben említett szerveken és képviseletében eljáró személyeken kívül –
a tevékenysége során, szervezeti jelképként vagy ennek részeként a címert nem használhatja.
(3) A címert kizárólag hiteles alakban, a méretarányok és - a (4) bekezdésben meghatározott kivétellel - a színek megtartásával szabad ábrázolni. A címer képe beszerezhető a Polgármesteri Hivatal kulturális ügyekkel foglalkozó ügyintézőjénél, vagy letölthető az önkormányzat hivatalos - www.balatonboglar.hu - honlapján a címert és a zászlót szabályozó rendeletből.
(4) A címer az előállításhoz felhasznált színezetlen anyag – különösen fém, fa, bőr, agyag
– színében, nyomdai úton való előállítás esetén fekete-fehér színben is ábrázolható.
(5) Nem ábrázolható a címer gyermekjátékon, szexuális tartalmú kiadványon és tárgyon.
(6) A címer védjegyként nem használható.
3.§
(1) A címer kereskedelmi célú előállítását és forgalomba hozatalát, valamint a 2.§ (2) bekezdésében meghatározott személyi és szervezeti körbe nem tartozó személyek vagy szervezetek általi felhasználását kérelemre a polgármester engedélyezi.
(2) Az (1) bekezdésben említett engedély iránti kérelem benyújtható írásban a polgármesterhez, vagy elektronikusan az önkormányzat hivatalos - balatonboglar@somogy.hu - elektronikus levélcímén.
(3) A kérelemnek tartalmaznia kell:
a) a kérelmező megnevezését és címét,

2
b) a címer előállításának, illetve felhasználásának célját és módját,
c) előállítás esetén az előállítandó mennyiséget,
d) a forgalomba hozatal módját,
e) a címer felhasználásáért és forgalomba hozataláért felelős személy megnevezését
és lakcímét.
f) a címerrel díszített kiadvány vagy tárgy leírását és egy fényképmásolatát.
(4) A kérelem elutasítható, ha az előállításra tervezett címer megjelenítése a 2.§ (3)-(6) bekezdése rendelkezésébe ütközik.
2. Balatonboglár város zászlaja
4.§
(1) Balatonboglár város zászlaja (a továbbiakban: zászló) fehér színű a szélén fehér rojtokkal, közepén a címer, alatta verzálbetűkkel írt „BALATONBOGLÁR” felirat látható.
(2) A zászló - zászló és lobogó formátumú - képe centiméterben feltüntetett méretekkel e
rendelet 2. mellékletét képezi.
5.§
(1) A zászlót kizárólag hiteles alakban lehet ábrázolni. A zászló képe beszerezhető a Polgármesteri Hivatal kulturális ügyekkel foglalkozó ügyintézőjénél, vagy letölthető az önkormányzat hivatalos - www.balatonboglar.hu - honlapján a címert és a zászlót szabályozó rendeletből.
(2) A zászlót a képviselő-testület, a bizottságok, a polgármester, a jegyző és a polgármesteri hivatal, valamint az önkormányzati intézmények – ide értve az e szervezet képviseletére
jogosult személyeket is - a hivatali és turisztikai feladataik ellátása során engedély nélkül
használhatják, továbbá helyezhetik el az épületeiken és helyiségeikben. Természetes személy
a foglalkozásának, hivatásának gyakorlása során, jogi személy vagy jogi személyiség nélküli
szervezet – az e bekezdésben említett szerveken és képviseletében eljáró személyeken kívül –
a tevékenysége során, szervezeti jelképként vagy ennek részeként a zászlót nem használhatja.
(3) A város zászlaja elsősorban a 2. mellékletben meghatározott méretekben állítható elő.
A 2. melléklet szerinti legnagyobb méretet meghaladó előállítás esetén a hosszúsági méret
megegyezik a szélességi méret kétszeresével, a 2. melléklet szerinti legkisebb méretnél kisebb
előállítás esetén a hosszúsági méret megegyezik a szélességi méret másfélszeresével. A méret
megállapításánál a hosszúsági méret 1/25-ének megfelelő hosszúságú rojtokat figyelmen kívül
kell hagyni. Papír alapú előállítás esetén a rojtokat vonalkázással kell ábrázolni.
(4) A város zászlajának kereskedelmi célú előállítását és forgalomba hozatalát a polgármester engedélyezi.
(5) Az engedély iránti kérelem benyújtható írásban a polgármesterhez, vagy elektronikusan az önkormányzat hivatalos - balatonboglar@somogy.hu - elektronikus levélcímén.
(6) Az (5) bekezdésben említett kérelemnek tartalmaznia kell:
a) a kérelmező megnevezését és címét,
b) a zászló előállításának célját,
c) az előállítani tervezett zászló méretét, anyagának leírását és az előállítani tervezett
mennyiséget,
d) a forgalomba hozatal módját,
e) a zászló előállításáért és forgalomba hozataláért felelős személy megnevezését és
lakcímét.
(7) A kérelem elutasítható, ha az előállításra tervezett zászló megjelenítése nem hiteles
formában, vagy nem a méretarányok megtartásával történik.
3. A közterületek fellobogózása

3
6.§
(1) A közterületeket legkésőbb a nemzeti ünnepeket megelőző munkanapon fel kell lobogózni.
(2) A zászlókat (lobogókat) a közterületeken – ide értve a közmű oszlopokon elhelyezett
tartószerkezeteket is - elhelyezett tartószerkezetekbe kell helyezni. Amennyiben a tartószerkezet csupán egy zászló (lobogó) elhelyezésére alkalmas, Magyarország nemzeti zászlaját (lobogóját) és Balatonboglár zászlaját (lobogóját) a közterületen egymás mellett elhelyezett tartószerkezeteket figyelembe véve váltakozva kell elhelyezni. Amennyiben a tartószerkezet több
zászló (lobogó) elhelyezésére alkalmas, azonos tartószerkezetben egymás mellett kell elhelyezni Magyarország nemzeti zászlaját (lobogóját) és Balatonboglár zászlaját (lobogóját).
(3) A zászlókat (lobogókat) legkorábban a nemzeti ünnepeket követő munkanapon kell a
közterületekről bevonni (levonni).
4. Záró rendelkezések
7.§
A település közösségéhez tartozás kinyilvánítása céljából magánszemély a címert és a zászlót
(lobogót) az e rendeletben foglalt korlátozások megtartásával engedély nélkül szabadon használhatja.
8.§
(1) E rendelet a kihirdetését követő nyolcadik napon lép hatályba.
(2) Hatályát veszti Balatonboglár Város Önkormányzat 5/1993. (III.25.) számú rendelete
BALATONBOGLÁR VÁROS CÍMERÉRŐL ÉS ZÁSZLAJÁRÓL.

Mészáros Miklós
polgármester

Feikusné Horváth Erzsébet
jegyző

Kihirdetve: Balatonboglár, 2012. május 14.

Feikusné Horváth Erzsébet
jegyző
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1. melléklet a 21/2012. (V.14.) önkormányzati rendelethez
Balatonboglár város címere
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2. melléklet a 21/2012. (V.14.) önkormányzati rendelethez
Balatonboglár város zászlaja zászló és lobogó formátumban
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___________________________

