Bugyi Nagyközség Önkormányzat képviselőtestületének
32/2001. (XII.13) sz. rendelete
az önkormányzat jelképeiről és azok használatáról
egységes szerkezetben a 10/2008. (IV.15.) 6/2009. (III.16.) 1/2011. (I.24.)
és a 13/2012. (V.20.) sz. rendelettel
Bugyi Nagyközség Önkormányzat Képviselőtestülete (a továbbiakban Képviselőtestület) a
helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. tv. 1. §. (6) bekezdése a) pontjában és a 16. §.
(1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján az önkormányzati jelképek alkotásáról, és
használatának szabályozásáról az alábbi rendeletet alkotja.
A község címere
1. §.
(1) A Bugyi Nagyközség címere hegyes talpú hasított pajzs. A címerpajzs közepén zöld
dombon életfa áll, két oldalán csoroszlyával és kaszával. Fölöttük kettős folyó és nyolcágú
csillag. A címerpajzs kék alapú. Aranyszínű a csillag az életfa a csoroszlya és a kasza. A
kettős folyó ezüst színű.
(2) A címer rajzát a rendelet 1. sz. melléklete tartalmazza.
A címer használata
2. §.
(1) A címer a jogszabályokban foglalt egyes hatósági tevékenység, vagy egyéb eljárás során
is alkalmazható.
(2) A Magyar Köztársaság címerével történő együttes használat esetén az állami címer
elsőbbségét annak elhelyezésével, méretarányaival, vagy más megkülönböztető módon
kell biztosítani.
3. §.
(1) A község címerét – e rendeletben meghatározottak szerint – díszítő és utaló jelképként a
következő célokra lehet felhasználni:
a) a képviselőtestület meghívóin,
b) a képviselőtestület és bizottságai felhívásain, tervein, a képviselőtestület által kötött
megállapodásokon, szerződéseken,
c) a képviselőtestület által alapított (kiadott) okleveleken, emléklapokon, kitüntető- és
emlékérmeken, a községi önkormányzati jelképein, jelvényeken és koszorúján,
d) a község nemzetközi kapcsolataival összefüggésben,
e) a községi ünnepeken, rendezvényeken és azok meghívóin, propaganda anyagain úgy,
hogy az állami címer jelentőségét ne kisebbítse,
f) a község történetével, fejlődésével, életével foglalkozó kiadványokon,
g) idegenforgalmi és reklámanyagokon,
h) díszítő elemként a község középületein,
i) a kisebbségi önkormányzat bélyegzőjén, rendezvényein, meghívóin, kiadványain,
j) a község életét bemutató országos és nemzetközi eseményeken történő részvétel
alkalmával,
k) az önkormányzat által alapított, fenntartott gazdasági társaságok, intézmények
emblémájaként, illetve a Bugyi székhelyű országos szerveződésű gazdasági társaságok
pecsétnyomóján,
l) a polgármesteri hivatal tanácskozó termeiben és hivatali helyiségeiben,
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m) a község polgármestere, alpolgármestere és jegyzője tevékenysége során használt
levélpapíron, borítékon,
n) a községi székhelyű alapítványok, közhasznú társaságok társadalmi szervezetek
kiadványain, reklám- és propagandaanyagain.
1
(2) A község címere politikai pártok rendezvényein, kampány rendezvények jelképein nem
használható
4. §.
(1) A község címerét kizárólag hiteles alakban, a címerkép méretarányainak és színeinek
megtartásával szabad ábrázolni, valamint a hiteles ábrázolás sérelme nélkül kicsinyíteni.
(2) Nyomdai sokszorosítás esetén a címer fekete-fehér színben is ábrázolható.
(3) Egyedi előállítás esetén engedélyezhető, hogy a címer az előállításkor felhasznált anyag
(fa, fém, pecsét, mélynyomat) színét viselje.
A címer előállításának, használatának és forgalomba-hozatalának engedélyezése
5. §.
(1) A község címerének előállítását, használatát és forgalomba hozatalát (a továbbiakban:
használat) a polgármester engedélyezi.
(2) Engedély nélkül használhatják a 3. §-ban felsoroltak közül:
a) a képviselőtestület tagjai,
b) a képviselőtestület bizottságai,
c) a polgármester, az alpolgármester, a jegyző,
d) a kisebbségi önkormányzat.
6. §.
(1) A címer használatára vonatkozó kérelmeknek tartalmaznia kell:
a) a kérelmező megnevezését és címét,
b) a használat célját és módját,
c) az előállítani kívánt mennyiséget (db)
d) az előállításhoz felhasználni kívánt anyagot,
e) a terjesztés, illetve a fogalomba hozatal módját,
f) a használat időtartamát,
g) a címerrel díszítendő tárgy, kiadvány mintapéldányát (rajz, fénykép, másolat),
h) a felhasználásért felelős személy megnevezését,
(2) A címer használatára vonatkozó engedély tartalmazza:
a) a használatra jogosult szerv, személy megnevezését és címét,
b) az előállítás engedélyezett anyagát,
c) az engedélyezett felhasználási célt,
d) az előállítható mennyiséget,
e) a felhasználás idejét, illetve az engedély érvényességének időtartamát,
f) esetleges kikötéseket a terjesztésre, forgalomba hozatalra,
g) a felhasználással kapcsolatos egyéb kikötéseket,
h) a használatért fizetendő díj összegét.
(2) A kiadott engedélyekről a polgármester nyilvántartást vezet.
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Beiktatta a 6/2009. (III.16.) hatályos 2009. március 16. napjától
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7. §.
(1) A címer használatáért a polgármester a 3. §. f) és g) pontjaiban meghatározott esetekben
díjat állapíthat meg.
(2) A díj mértékéről külön rendelet határoz.
A község zászlója, (lobogója)
8. §.
(1) A község zászlója, (lobogója)
Fehér téglalap, közepén Bugyi Nagyközség címere
(2) A zászló (lobogó) anyaga selyem.
9. §.
(1) A község zászlóját (lobogóját) a Polgármesteri Hivatalban kell elhelyezni és megőrizni,
(2) A zászlót (lobogót) a Polgármesteri Hivatal épületén, az állami ünnepnapokon kell
kitűzni.
(3) A zászló (lobogó) – a szín és méretarányok megtartásával – más anyagból és méretben is
előállítható.
A zászló (lobogó) készítésére és használatára a polgármester adhat engedélyt.
(4) Engedély nélkül használható:
- az önkormányzat rendezvényein, ünnepségein,
- a nemzetközi kapcsolatok, látogatások alkalmával.
(5) A zászló (lobogó) előállítására és használatára a 6. §. rendelkezéseit kell alkalmazni.
A pecsét
10. §.
A községi önkormányzat pecsétje a település címerének hiteles, kicsinyített rajzát ábrázolja,
Bugyi Nagyközség Önkormányzata felirattal.
11. §.
(1) A pecsétből egy darabot kell előállítani, amelyet a polgármester őriz.
(2) A pecsét használható:
- a képviselőtestület felhívásain, programjain,
- az állami, társadalmi önkormányzati szervekkel kötött megállapodásokon,
szerződéseken,
- a képviselőtestület által alapított és adományozott okleveleken,
- az önkormányzat nemzetközi szerződésein, megállapodásain.
12. 2§.
Záró rendelkezések
13. §.
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Módosította a 10/2008. (IV.15.); 1/2011. (I.24.)hatályos 2011. 02.01-től, hatályon kívül helyezte a 13/2012.
(V.20) sz. rendelet, hatályos 2012. 06. 01-től
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(1) A rendelet a kihirdetés napján lép hatályba. Rendelkezéseit a folyamban lévő ügyekre is
alkalmazni kell.
(2) Akiket az önkormányzati címer és zászló (lobogó) használatára Bugyi Nagyközség
Önkormányzata e rendelet hatálybalépését megelőzően feljogosított, azoknak nem kell
újra kérelmet benyújtani.
(3) A rendelet hatálybalépésével egyidőben hatályon kívül helyezésre kerül az 5/1996. sz.
önkormányzati rendelet a Bugyi Nagyközség Címerének meghatározásáról.

Szatmári Benő
polgármester sk.

Balogh Gyöngyi dr.
jegyző sk.

A rendelet 2001. december 13-án lett kihirdetve.
Balogh Gyöngyi dr.
jegyző sk.

