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EGYSÉGES SZERKEZETBEN 
 
(a 45/1995. (XII.29.), a 2/2004. (II.12.), a 19/2005. (IX.28.), a 24/2005. (XI.10.), a 28/2009. 

(XI.20.), a 12/2012. (V.28.), 10/2016. (IV.22.) és a 9/2021.(V.10.) önkormányzati 
rendeletekkel módosítva!) 

 
Kalocsa Város Önkormányzata 

19/1995. (VI.26.) önkormányzati rendelete 
a helyi önkormányzati jelképek, valamint a KALOCSA név használatának rendjér l1 

 
Kalocsa Város Önkormányzata Képvisel -testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) 
pontjában, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 42. § 
1. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés i) 
pontjában, a Magyarország címerének és zászlajának használatáról, valamint állami 
kitüntetéseir l szóló 2011. évi CCII. törvény 7. § (6) bekezdésében, a 24. § (5) bekezdésében 
kapott felhatalmazás alapján a következ ket rendeli el:2 
 

Az önkormányzat jelképei 
1. §3 

 
Kalocsa Város Önkormányzat jelképei, a címer, a zászló és a polgármesteri díszlánc. 
 

A címer leírása 
2. § 

 
Az önkormányzat címere: 
 
Kalocsa város címere csücsköstalpú, pajzs alakú. Alapszíne sötétvörös, csak a pajzsláb kék 
szín , amely vízfolyásra utal. A pajzsmez  osztatlan és alsó kétharmadának közepén ezüst 
mázas várfal mesterséges heraldikai képe látható, szélein egy-egy háromszoros bástyával, 
középen egy felvont fekete vasrácsos kapuzattal. A pajzstalpon a várkaputól leeresztett arany 
felvonóhíd zöld szín  vizi növényzettel jelzett mocsárvidéket és a két vizesárkot íveli át, enyhén 
jobbra haránt irányban. A bástyán várfal a város „civitas” jellegére utal, amely elnevezés, illetve 
a k fallal kerítettség maga minden f papi székhelyet megilletett. Mindkét bástyán egy-egy – 
egymással szemben álló – vörös lábú és cs , fekete szem  és farkú ezüst gólya áll, cs rükben 
arany kígyóval. Ez a jellegzetes középkori keresztény heraldikai szimbólum Kalocsa város 
címerében valószín leg a Sárköz ártéri állatvilágára utal. A két kapubástya ormai között arany 
máltai kereszt helyezkedik el. Ez a klasszikus címertörés nélkül megtalálható mesteralak 
Kollonits Lipót érsek (1691-1695) lovagrendi tagságából ered, akinek regnálása id szakában 
keletkezett Kalocsa város els  ismert címere és azt tükröz  pecsétnyomata. 
 

A címer használatának köre és szabályai 
3. § 

(1) Az önkormányzat címere mint díszít  és utaló jelkép használható: 
 

a.) az Önkormányzat viasz pecsétnyomóján, 
b.) az Önkormányzat és intézményei pecsétjén, 
c.) az Önkormányzat zászlaján, 
d.) az Önkormányzat szerveinek, a Polgármester, Alpolgármestereknek, Jegyz nek 

készített levélpapírok fejlécén, illetve borítékján, 
                                                
1 Módosította a 10/2016. (IV.22.) önkormányzati rendelet. Hatályos 2016. április 23-tól. 
2 Módosította a 10/2016. (IV.22.) önkormányzati rendelet. Hatályos 2016. április 23-tól. 
3 Módosította a 10/2016. (IV.22.) önkormányzati rendelet. Hatályos 2016. április 23-tól. 
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e.) az Önkormányzat által kiadott díszleveleken, emléklapokon, kitüntet , vagy 
emlékérméken, 

f.) a Városháza épületének bejáratánál, dísztermében és más protokolláris célt szolgáló 
helyiségeiben, 

g.) az Önkormányzat intézményei bejáratánál és vezet inek irodáiban, 
h.) az Önkormányzat és szervei által megjelentetett, a település életével foglalkozó 

kiadványokon, meghívókon, emléktárgyakon, 
i.) a városba vezet  utak mellett a közigazgatási határnál lév  táblákon. 

 
(2) Az Önkormányzat címerével és Kalocsa város felirattal ellátott viasz pecsétnyomót az 

Önkormányzat és más bel-, illetve külföldi önkormányzatok közötti kapcsolatokban 
protokolláris célból, illetve szerz dések, megállapodások hitelesítésekor, kitüntet  
oklevelek hitelesítésekor használható. 

 
(3) Az Önkormányzat címerével ellátott pecsétnyomó hatósági eljárás során nem alkalmazható. 
 

4. § 
 
(1) A 3. § (1) bek. h.) pontjában meghatározottakon kívül az Önkormányzat címerének és a 

Kalocsa név használatát – kérelemre – a polgármester engedélyezheti. 
 
(2) Kérelem elbírálása során meg kell vizsgálni a kérelmez  tevékenységének jelent ségét, az 

áru min ségét, a cég tevékenységét, illetve ha sajtótermék, akkor az a közfigyelem 
felkeltésére és a város iránti megbecsülés fokozására alkalmas-e. Ezt a kérelmez nek kell 
bizonyítania. 

 
(3) A Kalocsai (i) név földrajzi árujelz ként való oltalmához a képvisel -testület döntése 

szükséges. 
 
(4) Kereskedelmi vagy reklám célú felhasználás esetén a címer és név használatáért gyártási és 

forgalmazási díjat állapíthat meg a polgármester.  
 
(5) A díj megállapítása történhet egyösszegben, évi átalányban, vagy az elért árbevétel 

arányában. 
 

(6) A (3) bekezdésben szerepl  átalány összege gazdálkodó szervezeteknél 1.000-100.000 Ft-
ig terjedhet. Az árbevétel után megállapítható díj mértéke az éves árbevétel 0,1 %-a, de 
legkevesebb 1.000 Ft. 
 

(7) A város címerét kizárólag hiteles alakban, a címerábrák h ségének, méretarányainak és 
színeinek megtartása mellett szabad ábrázolni. 
 

(8) Egyes esetekben megengedhet , hogy a város címere kizárólag az anyag színében (fém, fa, 
r stb.) készüljön. 

 
5. § 

 
(1) A címer és név használatra vonatkozó kérelemnek tartalmaznia kell: 
 

a.) a kérelmez  megnevezését, címét, 
b.) a címer- és névhasználat célját, 
c.) az el állítani kívánt mennyiséget (darabszámot), 
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d.) a címer el állításának anyagát, 
e.) terjesztés, illetve forgalomba hozatal esetén ennek módját, 
f.) a használat id tartamát, 
g.) a címerrel díszítend  tárgy mintapéldányát (rajzát, fénymásolatát stb.), 
h.) a felhasználásért felel s személy megnevezését. 

 
(2) A címer- és névhasználatára vonatkozó engedélynek tartalmaznia kell: 
 

a.) az engedélyes megnevezését és címét, 
b.) az el állítás anyagát, 
c.) az engedélyezett felhasználás célját, 
d.) az el állításra engedélyezett mennyiséget, 
e.) a felhasználás idejét, illet leg az engedély érvényességének id tartamát, 
f.) a terjesztés, a forgalomba hozatal módjára vonatkozó esetleges kikötéseket, 
g.) a címer és név felhasználásáért felel s személy megnevezését, 
h.) amennyiben a címer vagy név használatáért díjat kell fizetni, a díj összegét, 
i.) a felhasználással kapcsolatos esetleges egyéb el írásokat. 

 
(3) A kiadott engedélyekr l a polgármesteri hivatal titkársága nyilvántartást vezet. 
 
(4) Indokolt esetben a kiadott engedélyt a polgármester visszavonhatja. 
 

A zászló leírása 
6. § 

 
(1) Az Önkormányzat zászlaja: 
 

Kalocsa Város zászlaja vörös-ezüst szín , hasonló szín  bojtokkal. Alakja téglalap, mely 
oldalainak méretaránya l:2. A zászló közepén a város címere, fölötte KALOCSA felirat 
található. 

 
(2) Az Önkormányzat zászlaja a városháza dísztermében kerül elhelyezésre. 
 

A zászló használatának köre és szabályai 
7. § 

 
1. A zászló lobogó formájában is használható. A zászló (lobogó) vagy annak méretarányos 

változatai használhatók: 
 
a.) hivatalos, állami ünnepek alkalmával a Magyar Köztársaság zászlajával együtt, 
b.) a város, megye életében jelent s események, ünnepségek és rendezvények  

alkalmából más hivatalos zászlóval (zászlókkal) együtt, 
c.) képvisel -testület ülései alkalmával az ülés helyszínén, 
d.)nemzeti, illet leg megyei gyászesemény alkalmával a fekete zászlóval együtt,  félárbócra 

eresztve, 
e.)minden, a várossal, megyével összefügg  vagy az Önkormányzat részvételével rendezett 

eseményen. 
 
2. A zászló el állításának engedélyezésére a címerre vonatkozó szabályokat kell alkalmazni. 
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„Ünnepeken történ  zászlók kihelyezése”4 

„7/A. § 

(1) Március 15-i, augusztus 20-i október 23-i nemzeti ünnepek alkalmával és a városi 
eseményeken Kalocsa Város Önkormányzatának használatában lév  közterületek 
fellobogózásával kapcsolatban a jelen §-ban foglaltak szerint kell eljárni. 

(2) Nemzeti ünnepeken és jelent s városi eseményeken a polgármester szóbeli utasítása szerint 
kell felvonni Magyarország zászlaját, valamint a Kalocsa Város zászlaját a városi ünnepség 
színhelyén. 

(3) Március 15-i, augusztus 20-i október 23-i nemzeti ünnepek alkalmával a közterületek 
fellobogózását el kell végezni  a Kalocsa Szent István király utca Szentháromság tért l 
kezd en a Szent István király út „Sétáló utca” végéig terjed  szakaszán a zászlótartók 
alkalmazásával. 

(4) A fellobogózást az ünnepet megel  napig kell elvégezni, és a zászlókat az ünnepet követ  
5 napig kell eltávolítani. 

(5) A közterületek fellobogózásáért a jegyz  a felel s, a munkálatok elvégzését a Kalocsai 
Polgármesteri Hivatal végzi el. 

(6) Kalocsa Város Önkormányzata felel s azért, hogy a fellobogózás feltételei biztosítva 
legyenek, gondoskodik szükség szerint a zászlók, zászlótartók beszerzéséért és azok 
pótlásáért.” 

 
A polgármesteri díszlánc 

8. § 56 
 
(1) Az önkormányzat hivatali jelvénye a polgármesteri díszlánc. 
 
(2) A polgármester a láncot az alábbi esetekben viselheti: 

 - nemzeti ünnepeken 
 - ünnepi képvisel -testületi üléseken  
- külföldi delegáció ünnepélyes keretek között történ  fogadása alkalmával 
 - azokon a kiemelked  jelent ség , vagy ünnepi rendezvényeken, amelyeken a 
 város képviseletében vesz részt.  

 
Záró rendelkezések 

9. § 
1. Ez a rendelet a kihirdetés napján lép hatályba, egyidej leg a városi címer és zászló 

alkotásáról és használatáról szóló, Kalocsa Város Tanácsa 1/1990. (IV.23.) tr. sz. rendelet 
hatályát veszti. 

 
2. A rendelet kihirdetésér l a jegyz  gondoskodik. 
 

10. § 
 

                                                
4 Kiegészítette a 9/2021. (V.10.) önkormányzati rendelet. Hatályos 2021.május 11-t l. 
5 Hatályon kívül helyezte a 12/2012. (V.28.) ör. számú rendelet. Hatályát veszti 2012. május 28-án. 
6 Módosította a 10/2016. (IV.22.) önkormányzati rendelet. Hatályos 2016. április 23-tól. 
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E rendelet a bels  piaci szolgáltatásokról szóló az Európa Parlament és a Tanács 2006/123/EK 
irányelvnek való megfelelést szolgálja. 
 
Kalocsa, 1995. június 8. 
 
(Török Gusztáv Andor)      (Dr. Bálint József) 
       polgármester        jegyz  
 
Megjegyzés: a rendelet 4. § (2) bekezdése a rendeletet módosító 19/2005. (IX.28.) sz. rendelet 
módosítása után a 24/2005. (XI.10.) rendelet kihirdetésének napján lép hatályba! 
 
Kalocsa, 2012. május 28. 

P. H. 
(Török Ferenc)        (Dr. Bedics Andrea) 
 polgármester          jegyz  

A rendelet egységes szerkezetbe foglalva 2016. április 22. napján.  
 
 (Dr. Bálint József Miklós) (Dr. Kiss Csaba) 
 polgármester jegyz  
 

 

 

 

 rendelet egységes szerkezetbe foglalva 2021. május 11. napján.  
 
 
 
 
 Dr. Filvig Géza Dr. Kiss Csaba 
 polgármester jegyz  
 


