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9/2015. (“TI.26.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat címeréről, zászlajáról és használatuk rendjéről
Mátraballa Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2)
bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, a 32. cikk (1) bekezdés i) pontja
szerinti felhatalmazással, továbbá Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi
CLXXXIX. törvény 42.* (1) bekezdésében rögzített feladatkörében eljárva a következő
rendeletet alkotja:
I. Az önkormányzat jelképei

Az önkormányzat jelképei: a címer és a zászló.
II. A címer
2. ~
A címer leírása, magyarázata
(1) Az önkormányzat címere: az alsó harmadánál vízszintesen osztott, az alján ívelt
háromszögű pajzs, melynek alsó, sötétzöld színű mezejében egy sárga színű kör van. A sárga
színű körben fehér színnel a mátraballai templom került ábrázolásra. A címer alsó, sötétzöld
színű harmada három hegyet ábrázol. A címer felső részében, sötétkék színű alapon két
motívum található: a nagyobb motívum a fehér színnel ábrázolt csodaszarvas, amelynek
három lába a címer alsó részében lévő három hegyből a középső hegyen áll, a szarvas
negyedik lába a címer alsó részében lévő három hegy közül a jobboldali hegyen áll. A címer
felső részében lévő másik motívum a liliomvirág, melynek négy levele van, három szárán
pedig virágszinnok találhatóak. A címer alatt pedig a Mátraballa felirat található.
(2) A címerleírás magyarázata: A település címeréhez a régmúlt és az újkori történelem
magyar vonatkozású helyi jelképeit válogatták. A szarvas a közelmúlt változásainak
eredményeként kapott helyet, de a magyar mitológiai jelentéséből következően történelmi
gyökereinkre emlékeztet. A 18. századi pecsét liliomra emlékeztető formái, a hármas tagolás
magukban hordozzák mind az egyházi, mind a világi jelentés értelmezésének lehetőségét.

Máti~baíÍa

-93. ~
A címer használatának köre és szabályai
Az önkormányzat címere, mint díszítő és utaló jelkép használható:
a.! Az önkormányzat körpecsétjén, amely pecsétnyomó, illetőleg gumibélyegző; pecsétnyomó
esetében 30 mm, gumibélyegző esetében legnagyobb 30 mm átmérőjű, megfelelő körirattal
ellátva;
.

b.! az önkormányzat zászlaján és amiak változatain;
c./ a polgármesternek, alpolgármesternek, jegyzőnek, aljegyzőnek, a Polgármesteri Hivatal
dolgozóinak, az önkormányzati képviselőknek készített levélpapírok fejlécén, borítékján,
valamint a névjegykártyájukon;
az önkormányzat
emlékérmeken;

által

kiadott

díszokleveleken,

emléklapokon,

kitüntető

vagy

e.I a hivatal épületének bejáratánál, dísztermében (tanácskozótennében), és más protokolláris
célt szolgáló helyiségeiben, irodáiban;
f.! az önkoniiányzat intézményei bejáratánál és vezetőinek irodáiban;
az önkormányzat által megjelentetett, a település életével foglalkozó kiadványokon,
meghívókon, emléktárgyakon;

h.I a községbe vezető utak mellett a közigazgatási határnál levő köszöntő táblán, továbbá a
hivatalos utcanév-táblákon.
4.

*

A címer használatáról és a használat engedélyezéséről
(1) A címer nem önkormányzati szervek általi használatát
alapján a polgármester engedélyezheti.

—

kérelemre

—

a jegyző javaslata

(2) A polgármester az (I) bekezdés szerinti engedélyt a kérelemben meghatározott számú
alkalomra, vagy meghatározott időpontig vagy visszavonásig való érvényességgel adja ki.
(3) A polgármester az (1) bekezdés szerinti engedély kiadását megtagadja, ha a felhasználás
célja az Önkormányzat alapvető érdekeivel vagy a közerkölccsel nem egyeztethető össze. A
megtagadásra okot adó körülmények utólagos észlelése esetén a polgármester a kiadott
engedélyt visszavonja.

-

105. ~

A címerhasználat iránti kérelem
(1) A címer használatára vonatkozó kérelemnek tartalmaznia kell:
a.! a kérelmező megnevezését, címét;
b.! a címerhasználat célját;
az előállítani kívánt mennyiséget (darabszámot);
d./ a címer előállításának anyagát;
e.! teijesztés, illetve forgalomba hozatal esetén ennek módját;
a használat időtartamát;
g.! a címerrel díszítendő tárgy mintapéldányát (rajzát, fénymásolatát stb.);
hi a felhasználásért felelős személy megnevezését.
(2) A kiadott engedélyekről nyilvántartást kell vezetni.
(3) Az önkormányzat címerének kicsinyítése csak olyan mértékű lehet, hogy az ne sértse a
hiteles ábrázolást.
(4) Amennyiben nincs lehetőség az önkormányzat címerének 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.

III. A zászló
6. ~
A zászló leírása
(I) A zászlólap 2:1 arányú, közepén a címerrel. A zászlólap alapja fehér színű.
(2) Az Önkormányzat zászlaja esetében az arányt meghatározó (álló) téglalap függőleges
oldala 2 méter, vízszintes oldala 1 méter.
7.~
A zászló használata
(1) Az önkormányzat zászlaja lobogó formájában is használható, mely a Hivatal előtt kerül
elhelyezésre.
A lobogó 1:2 arányú (fekvő) téglalap, a zászlónál megadott színbontásban. A címer a közepén
helyezkedik cl.

_il(2) A zászló (a lobogó) vagy annak méretarányos változatai használhatók különösen:
a.! hivatalos állami ünnepek alkalmával;
a község életében jelentős események, ünnepségek és rendezvények alkalmával;
cl a képviselő-testületi ülések alkalmával az ülés helyszínén;
d./ Mátraballa községgel összefüggő, Vagy az önkormányzat részvételével rendezett
eseményen;
e./ önkormányzati intézmények épületében és épülete előtt.
(3) A zászló előállításának és használatának engedélyezésére a címerre vonatkozó szabályokat
kell alkalmazni.

IV. Vegyes rendelkezések
8. ~
Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba

Mátraballa, 2015. június 25.
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