A Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat Közgyűlésének
5/2016. (IV.27.) számú önkormányzati rendelete
a Bács-Kiskun Megyei Közgyűlés a megye címeréről, pecsétjéről,
zászlajáról, és használatuk rendjéről szóló
6/1996. (IV.5.) Kgy. számú rendelete módosításáról
A Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat Közgyűlése az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében
meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) és i)
pontjaiban meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. §
A Bács-Kiskun Megyei Közgyűlés a megye címeréről, pecsétjéről, zászlajáról, és használatuk
rendjéről szóló 6/1996. (IV.5.) Kgy. számú rendelete (továbbiakban: Rendelet) a következő
1/A. §-sal egészül ki:
„1/A. § A címer képét az 1. melléklet tartalmazza.”

2. §
A Rendelet 2. § (1) és (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„2. § (1) A megyei címert külön engedély nélkül nyilvánosan a következő esetekben lehet
használni:
a) a megye zászlaján;
b) a megye pecsétjén;
c) a közgyűlés meghívóin, a Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat (továbbiakban:
megyei önkormányzat) közlönyén;
d) a megyei önkormányzat hivatali helyiségeiben, a megyei önkormányzat székhelye
tanácskozótermeiben;
e) a közgyűlés által alapított és kiadott kitüntető díjakon, emléklapon,
emlékplaketten, oklevélen, jelvényen;
f) a megyei önkormányzat szerveinek, továbbá az általa alapított költségvetési szerv,
gazdálkodó szervezet, nonprofit szervezet és egyéb szervezet (továbbiakban
együtt intézmény) rendezvényein, az általuk szervezett ünnepségeken;
g) a
megyei
önkormányzat
szerveinek,
intézményeinek
kiadványain,
ajándéktárgyain, reklámanyagain;
h) a megyei önkormányzat szerveinek és intézményeinek levélpapírjain, borítékain;
i) a közgyűlés tagjai, valamint a megyei önkormányzat szerveinek, intézményeinek
alkalmazottjainak névjegykártyáján, igazolványain, névtábláin, az általuk viselt
kitűzőkön, jelvényeken;
j) a megyei önkormányzat szerveinek és intézményeinek internetes honlapjain,
közösségi médiában történő megjelenése során;
k) a megyei önkormányzat bel- és külföldi kapcsolataiban.
(3) A címer használata díjmentes.”
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3. §
A Rendelet 2. §-a a következő (4) bekezdéssel egészül ki:
„(4) A 2. § (2) bekezdés c)-k) pontjaiban meghatározott esetekben a megye címerének a
2. mellékletben szereplő egyszerűsített, stilizált változatát is lehet használni.”
4. §
A Rendelet 4. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„4. § (1) Bács-Kiskun megye címerét jogi személyek, jogi személyiséggel nem rendelkező
szervezetek, egyéni vállalkozások, természetes személyek tevékenységük során vagy
működésükkel összefüggésben a 2. § (1) és (2) bekezdésében meghatározott esetek
kivételével kizárólag engedéllyel használhatják.
(2) A címer előállításával, használatával, forgalomba hozatalával kapcsolatos
engedélyezési, illetve visszavonási eljárás önkormányzati hatósági ügy, melyben a
közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi
CXL. törvény (továbbiakban: Ket.) előírásait kell alkalmazni.
(2) A címer használattal kapcsolatos hatósági ügyben elektronikus kapcsolattartásra
nincs lehetőség.
(3) A címer használattal kapcsolatos eljárásban az engedélyezésről, illetve
visszavonásról a Bács-Kiskun Megyei Közgyűlés elnöke (továbbiakban: közgyűlés
elnöke) dönt.
(4) Az engedélyezés iránti kérelmet a közgyűlés elnökéhez írásban kell benyújtani.
(5) A kérelemnek a Ket. 35. § (1) bekezdésben foglaltakon túl tartalmaznia kell:
a) a tervezett használat célját, indokát, módját;
b) a használat időpontját vagy időtartamát;
c) a használat formáját;
d) mellékletként embléma, dísztárgy, kiadvány, egyéb termék esetén annak leírását,
mintáját vagy méretarányos rajzát.
(6) A címer használatra vonatkozó engedélynek tartalmaznia kell a Ket. 72. § (1)
bekezdésében meghatározottakon túl:
a) a használat időtartamát;
b) a használat célját, módját;
c) a használattal kapcsolatos egyéb kikötéseket.
(7) A kiadott címer használati engedély másra át nem ruházható.
(8) A címer használati engedélyekről a megyei önkormányzati hivatal vezetője
nyilvántartást vezet.”
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5. §
A Rendelet a következő 4/A. §-sal egészül ki:
„4/A. § (1) A címer használati engedélyt vissza kell vonni, ha a kérelmező a használatot az
engedélyben foglaltaktól eltérő módon vagy célra folytatja, illetve a kizáró ok a
használat közben merül fel.
(2) Az engedély nélküli és az engedélytől eltérő címer használatot a közgyűlés elnöke
megtiltja, és igényét bírósági úton érvényesíti.”

6. §
A Rendelet 5. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„5. § A közgyűlés elnöke a kérelmet elutasítja, ha:
a) a tervezett használat Bács-Kiskun megye vagy lakosságának jó hírét sérti;
b) a tervezett használat a megyei önkormányzat vagy a megye lakosságának érdekeit
sérti;
c) a tervezett használat a közízlést sérti;
d) kérelmező tevékenysége, a termék minősége, jellege nem teszi indokolttá a címer
használatát,
e) a tervezett használat jogszabályba ütközik,
f) a tervezett használat célja azonos vagy összetéveszthető állami vagy
önkormányzati közfeladattal.”

7. §
A Rendelet 6. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) A megyei pecsétet a közgyűlés elnöke használhatja protokolláris célból,
nemzetközi szerződések aláírásakor, meghívók, a közgyűlés által adott kitüntetések,
díszoklevelek lepecsételése során.”

8. §
A Rendelet a következő 7/A §-sal egészül ki:
„7/A. § A zászló képét a 3. melléklet tartalmazza.”
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9. §
A Rendelet 8. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„8. § (1) A megyei zászlót külön engedély nélkül nyilvánosan a következő esetekben lehet
használni:
a) a megyei önkormányzat szerveinek és intézményeinek hivatali helyiségeiben;
b) a megyei önkormányzat székházának és intézményeinek székhelyének
feldíszítésére;
c) a megyei önkormányzat szerveinek és intézményeinek rendezvényein;
d) cserezászlóként;
e) a megyei önkormányzat szerveinek és intézményeinek hivatali helyiségeiben,
részvételükkel zajló rendezvényeken asztali zászlóként.
(2) A megyei zászlót a közgyűlés ülésein, az ülés színhelyén ki kell állítani, két ülés
között a közgyűlés elnökének hivatali helyiségében kell látható módon elhelyezni.
(3) A megyei címer használatára és kihelyezésére - külön engedély nélkül - BácsKiskun megye közigazgatási területén működő települési önkormányzatok is jogosultak.
(4) A megyei zászlót jogi személyek, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetek,
egyéni vállalkozások, természetes személyek tevékenységük során vagy
működésükkel összefüggésben a 8. § (1) és (2) bekezdésében meghatározott esetek
kivételével kizárólag engedéllyel használhatják.
(5) A megyei zászló használata díjmentes.
(6) A megyei zászló használatának engedélyezésére a 4. § (2)-(8) bekezdésben és a 4/A.
§-ban foglaltak megfelelően alkalmazandók.”
10. §
(1) A Rendelet az 1. melléklet szerinti 1. melléklettel egészül ki.
(2) A Rendelet a 2. melléklet szerinti 2. melléklettel egészül ki.
(3) A Rendelet a 3. melléklet szerinti 3. melléklettel egészül ki.
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11. §
Hatályát veszti a Rendelet
a) 6. § (3) bekezdése,
b) 9. § (1) bekezdése.

12. §
E rendelet kihirdetését követő napon lép hatályba.

Rideg László s.k.
megyei közgyűlés elnöke

dr. Szigeti László s.k.
megyei főjegyző
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1. sz.melléklet az 5/2016. (IV.27.) önkormányzati rendelethez

„1. melléklet a 6/1996. (IV.5.) Kgy. számú rendelethez

„
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2.sz. melléklet az 5/2016. (IV.27.) önkormányzati rendelethez

„2. melléklet a 6/1996. (IV.5.) Kgy. számú rendelethez

„
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3.sz. melléklet az 5/2016. (IV.27.) önkormányzati rendelethez

„3. melléklet a 6/1996. (IV.5.) Kgy. számú rendelethez

”

