BODROG KÖZSÉG KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 6 / 1998.( IX.22.) SZ

RENDELETE
Egységes szerkezetben a 17/2000.(XI.14.) sz. rendelettel
BODROG KÖZSÉG CÍMERÉRŐL, ZÁSZLAJÁRÓL ÉS HASZNÁLATUK
RENDJÉRŐL
Bodrog község Képviselő-testülete az 1990. évi LXV. törvény 1.§.(6) bekezdés a./
pontjába foglalt felhatalmazás alapján önkormányzati jelképeiről az alábbi rendeletet
alkotja:
1.§.
Bodrog község címere
Bodrog község címere: Kékkel és vörössel vágott háromszögpajzs felső, kék
mezejében a vágási vonaltól növekvő, jobbra fordult, felső testében ábrázolt arany
griff. Az alsó, vörös mezőben aranyszínű szélesvégű kereszt.
2.§.
Címer használatának köre és módja.
1. A község címerét - a 3. §-ban szabályozott módon - kizárólag díszítő és a
községre utaló jelképként lehet használni.
a./ A község zászlaján.
b./ A község bélyegzőjén.
c./

A községháza tanácskozótermében
Körjegyzőség hivatali helyiségében.

házasságkötő

termében

és

a

d./ Protokolláris és ünnepi rendezvényeken.
e./ A polgármester által használt protokolláris levélpapíron, valamint az ehhez
tartozó borítékon, és névjegykártyán.
f./ Történeti és ismeretterjesztő, a község életével és fejlődésével foglalkozó vagy
ilyen jellegű kiadványon,
a községgel kapcsolatos kiállításon, plakáton,
emléktárgyakon jelenhet meg, kivéve abban az esetben, ha az az emberek
nagytöbbségének a jóizlését, tartalma, eszmeisége miatti visszatetszését
válthatja ki.
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g./ Kitüntető emlékplaketteken, érméken, a velük kapcsolatos igazolványokon,
továbbá díszoklevélen és emléklapokon.
h./ Idegenforgalmi propagandában.
i./ Középületek díszítésére.
j./ A község fontosabb intézményeiben.
k./ A képviselőtestület és a Hivatal dolgozói névjegykártyán.
2. A község címere hivatalos eljárás és hatósági tevékenység során nem
alkalmazható.
3. Az állami és az Önkormányzat által alapított címer együttes használata esetén az
állami címernek - annak elhelyezésével vagy a címer méretével - elsőbbséget kell
biztosítani.
4. A község címerét a polgármester és az általa megbízottak használhatják.
3. §.

A címerhasználat engedélyezése

1. A község címerének használatát - kérelemre - politikai párt kérelme esetén a
képviselőtestület engedélyezi, egyéb esetekben a polgármester ad engedélyt,
melyről a következő ülésen beszámol a képviselőtestület felé.
Engedély esetenkénti felhasználásra vagy huzamosabb időtartamra egyaránt
adható.
2. Nem kell engedély a község címerének használatához a 2.§ (1) bekezdésének
- a. d. e. f. g. k. j. pontjaiban megjelölt eseteiben
az önkormányzat képviselőtestülete és szervei részére.
3. A község címerét kizárólag hiteles alakban, a méretarányok és színek
megtartásával szabad ábrázolni.
4. Egyes esetekben megengedhető, hogy a község címere kizárólag az
előállításhoz felhasznált anyag - fém, fa, bőr stb. színében jelentkezzék,
nyomdai úton való előállítások esetén pedig fehér - fekete színben is
felhasználható.
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4. §.
A kérelem és az engedély tartalma

1. A község címerének használatára és forgalmazására vonatkozó kérelemnek
tartalmaznia kell :
- Kérelmező megnevezését és címét.
- A címer előállításának, illetve felhasználásának célját és módját az előállítandó
mennyiséget.
- Terjesztés, illetőleg a forgalombahozatal módját.
- A címer használatának időtartamát.
- A címer használatáért felelős személy megnevezését.
2. A kérelemhez csatolni kell a címerrel díszített kiadvány vagy tárgy méretarányos
rajzát.
3. A címer használatáról szóló engedélynek tartalmaznia kell:
- Engedélyes megnevezését és címét,
- az engedélyezett felhasználás céljának megjelölését,
- a felhasználás idejét és az érvényesség időtartamát, az előállítható mennyiséget
,
- a terjesztés, a forgalombahozatal módjára vonatkozó esetleges kikötéseket.
4. Nem adható engedély a címer előállítására, használatára, ha a használat célja,
körülmények alkalmasak a település hírnevének, történelmi múltjának
csorbítására.
5. Indokolt esetben a polgármester a kiadott engedélyt visszavonhatja.
6. A kiadott engedélyekről a Körjegyzőség nyilvántartást vezet.

-45. §.
Bodrog község zászlaja, a zászló használatának rendje.

Bodrog község zászlaja:
1:2 arányú zászló,
mely hossztengelyének 1/3
arányában vörössel és kékkel vágott. A vörös szín a zászló rúdfelőli végén
helyezkedik el. Ezen vágási vonal és a zászló hossztengelyének metszéspontjában
középpontjával az 1.§-ban leírt címer található.

6. §.
A zászló használatának köre és módja

1. A község zászlaja kis - és nagyméretben alkalmazható.
2. A község zászlaja az alábbi alkalmakkor és esetekben használható:
a./ A település életében jelentős - kizárólag helyi - események alkalmából a
polgármester döntése szerint.
b./ Az állami zászló használata esetén, az állami zászló elsőbbsége mellett a
településen működő szervek, intézmények ünnepségein, rendezvényein.
c./ Megkülönböztetésül a több település részvételével tartott rendezvényeken.
d./ A települések közötti bel - és külföldi kapcsolatokban.
e./ Cserezászlóként - a képviselőtestület döntése alapján - a juttatás jellegének a
zászlón való feltüntetésével.
f./ A hivatalos nemzeti és állami ünnepnapokon az Önkormányzat épületén.
3. A község zászlajának használatának, előállításának engedélyezésére a címerre
vonatkozó szabályokat kell alkalmazni.

-57.§
Bodrog község fanfárja
Bodrog község fanfárja : rézfúvósokra írott zenei jeladás, szignál, mely Bodrog
község Önkormányzatát szimbolizálja.
8.§
A fanfár használatának köre és módja
Bodrog község fanfárját kizárólag Bodrog községre utaló jelképként lehet használni,
biztosítani.
a.) protokolláris és ünnepi rendezvényeken
b.) a község életével, fejlődésével, történelmével foglalkozó előadások,
tájékoztatók alkalmával, kivéve abban az esetben, ha az, az emberek
nagytöbbségének jóizlését
tartalma, eszmeisége miatti visszatetszését
válthatja ki.
c.) Egyéni használatra azon szervek, személyek részére, akiknek az önkormányzat
képviselőtestülete a fanfárt tartalmazó CD-t adományozza, melyről
nyilvántartást vezet.
9.§
A fanfár használatának engedélyezése
a.) a fanfár használatát politikai párt kérelme esetén a képviselőtestület
engedélyezi, egyéb esetekben a polgármester ad engedélyt, melyről a
következő ülésen beszámol a képviselőtestület felé..
b.) a fanfár használatának kérelmét írásban kell előterjeszteni
-

a kérelmező megnevezésével, címének megjelölésével
a használat időpontjának, céljának megjelölésével
a használatért felelős személy megnevezésével

c.) a kiadott engedélyekről a körjegyzőség nyilvántartást vezet
11.§.
Szabálysértési rendelkezések
1. Szabálysértést követ el és 30.000.- Ft-ig terjedő pénzbírsággal sújtható, aki a
község címerét és zászlaját engedély nélkül vagy a használatra vonatkozó
engedélytől eltérő módon használja, továbbá az, aki a címer és zászló és fanfár
használatát szabályozó rendelkezéseket egyéb módon megszegi, vagy kijátssza.

-68.§.
E rendelet kihirdetése napján lép hatályba. Kihirdetéséről a helyben szokásos
módon a jegyző gondoskodik.

Bodrog 1998. szeptember

Heizer Kornél
polgármester

Szatmári Ibolya
körjegyző

A rendelet kihirdetése megtörtént.

Bodrog 1998. szeptember

Szatmári Ibolya
körjegyző

