Bikal Községi Önkormányzat Képviselő-testülete
3/1998. (III. 20.) rendelete a
község címerének, zászlajának használatáról

Bikal Község Képviselő-testülete az 1990. évi LXV. tv. l16. §-ában kapott felhatalmazás
alapján a település múltjára, hagyományaira utaló jelképként helyi címert, valamint zászlót
alkot.
Bevezető rendelkezés
1. §
Jelen rendelet Bikal község területén tevékenységet kifejtő szervekre, intézményekre,
magánszemélyekre terjed ki.
A címer leírása
2. §
Fehér keretben zöld címerpajzs.
A címerben szereplő jelképek:
-

piros színű B betű, mely a község kezdőbetűjét jelképezi,
a B betűt arany színű búzakalász fonja át,
a búzakalász végében két színű /fekete és kék/ stilizált csoroszlya, mely a lakosság
földművelési tevékenységét jellemzi.
A címerhasználat köre
3. §

(1) A címert – rendeletben meghatározott módon – kizárólag díszítő és utaló jelképként lehet
használni.
(2) A címer használható:
- az önkormányzati ülés meghívóin,
- az önkormányzat felhívásain, programjain, tervein, megállapodásokon és
szerződéseken,
- az önkormányzat képviselő-testülete és a polgármester által használt levélpapíron,
- községi ünnepségeken, rendezvényeken,
- a település hazai és nemzetközi kapcsolatai során, valamint az idegenforgalmi
propagandában a polgármester engedélyével,
- a település történetével, életével, fejlődésével foglalkozó kiadványokon, a
településre utaló emléktárgyakon, a képviselő-testület egyedi elbírálása alapján,
mely során ellenszolgáltatást meghatározhat.

(3) A település címere díszítő és utaló jelképként csak a polgármester külön engedélyével
alkalmazható:
a.) a település intézményei, üzemei által kiadott és a településsel, vagy az intézmény,
üzem történetével, életével, fejlődésével foglalkozó kiadványokon az engedélyt
külön esetenként kell kérni,
b.) a település jelentősebb kulturális intézményeinek és sportszervezeteinek
emléklapjain, jelvényein, érmein, az engedélyt külön, esetenként kell kérni,
c.) a településsel összefüggő kiállításokon,
d.) a településre utaló emlék- és ajándéktárgyakon, a polgármester által meghatározott
külön szolgáltatásért,
e.) jelvényként, a polgármester által meghatározott ellenértékért.
(4) A település címere a Magyar Köztársaság címerét nem helyettesítheti. Az állami és a
település címer együttes használata esetén az állami címernek elsőbbséget kell biztosítani.
(5) Ha az államigazgatási tevékenység során a Magyar Köztársaság címerének használata
kötelező, azzal együtt a település címere nem használható.
4. §
(1) A település címerét kizárólag hiteles alakban, a címer ábrák hűségének, méretarányainak
és színeinek megtartása mellett szabad ábrázolni.
(2) Egyes esetekben – a külön engedélyben megjelölt módon – engedhető, hogy a település
címere kizárólag az anyag színében – fém, fa, bőr stb. – készüljön, vagy jelvény
formájában azúrkék színben kerüljön kivitelezésre.
(3) A település címerét csak olyan mértéig szabad kicsinyíteni, hogy az ne sértse a hitels
ábrázolást.
5. §
(1) A község polgármestere a címer használatára, előállítására vonatkozó engedélyében a
jelen rendeletben foglaltakon túlmenően külön előírásokat is megszabhat.
(2) Jelen rendelet 3.§ (3) bekezdése szerint engedély érvényessége az abban meghatározott
időpontig, vagy visszavonásig szólhat. Erről a polgármester által kiadott engedélyekben
kell határozni.
5. §
(1) A községi címer használatának engedélyezése iránti kérelmet a polgármesterhez kell
benyújtani.
a.) A kérelemnek tartalmaznia kell:
-

a kérelmező nevét és címét,
a címer felhasználásának, illetve előállításának mennyiségét,
a forgalomba hozatal, vagy terjesztés módját,

-

a kereskedelmi forgalom esetén a javasolt egységárat,
a címer használatának időtartamát,
a kérelmező szervnél a címerfelhasználásáért felelős személy nevét és beosztását.

b.) A kérelemhez csatolni kell a címerrel díszített tárgy mintájának és annak egy fénykép
másolatát.
(2) A címer használatára vonatkozó engedélynek tartalmaznia kell:
-

az engedélyes megnevezését és címét,
az engedélyezett felhasználási cél megjelölését,
az engedély érvényességének idejét,
a terjesztés és forgalomba hozatal esetén az egységárat és az engedély
díjmértékét,
- a felhasználással kapcsolatos esetleges egyéb előírásokat.
(3) A kiadott engedélyekről, érvényességük határidejéről nyilvántartást kell vezetni.
(4) A címer használatára, vagy előállítására nem adható engedély, ha a használat, vagy
forgalomba hozatal módja, körülményei a település, vagy lakosságának erkölcsi érzületét
sértheti.
Bikal község zászlaja
6. §
(1) A községi zászló sárga színű, szélén aranyozott rojttal, középen a községi címerrel, felette
Bikal felirattal.
(2) A zászló mérete: 180x75 cm, körben 4,5 cm-es rojttal.
(3) A (2) bekezdés szerinti méretben készült zászlóból egy db. a Körjegyzőségen, egy pedig
az Általános Művelődési Központban található.
(4) A zászlót kizárólag hiteles alakban szabad elkészíteni vagy ábrázolni.
A zászlóhasználat köre
7. §
(1) A zászló a településre utaló jelképként általában az alábbi helyeken és esetekben
használható:
- Az önkormányzat üléseinek idején, a hivatalnál elhelyezett zászlótartóban,
- a település életében jelentős – kizárólag helyi – események alkalmával,
- az állami zászló elsőbbsége mellett, az önkormányzati szervek, intézmények
ünnepségein, rendezvényein,
- megkülönböztetésül a több település részvételével tartott rendezvényeken,
- a település bel- és külföldi kapcsolatainak emlék- és cserezászlóként,

- a községben működő szervezetek, intézmények községi célok
végrehajtásában végzett jó munkája elismeréseként, kitüntetésként zászló,
vándorzászló formájában történő elismerése, a képviselő-testület külön
döntése alapján.
Szabálysértési rendelkezések
9. §
(1) 1
(2) A polgármester a címerhasználati engedélyt visszavonhatja, ha:
- az engedélyes a rendelet 9. §-ában meghatározott szabálysértést elkövette,
- az engedélyes a címer használatára egyéb okok miatt méltatlanná vált.
10. §
jelen rendelet kihirdetése napján lép hatályba.

Bikal, 1998. március 16.

Héhn János
polgármester

Kihirdetve:
Bikal, 1998. március 20.

Bojtár Józsefné
körjegyző
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Hatályon kívül helyezte a 2/2000. (II. 16.) sz. rend.

Bojtár Józsefné
körjegyző

