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Bikács Község Önkormányzatának Képviselő – testülete 6/2001.(VII.14.) ÖR. rendelete
Bikács község címeréről és zászlójáról
(Egységes szerkezetben a 14/2009. (IX.16.) ÖR. rendelettel, valamint 3/2012. (II.20.)
önkormányzati rendelettel.)
Bikács községi Önkormányzat Képviselő – testülete Bikács község címeréről és zászlójáról –
a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. tv. 1. §. (6) bekezdése a) pontjában
biztosított hatáskörében eljárva – a következő helyi rendeletet alkotja:
I. fejezet
A címer és a zászló alkotása
1.§.
Bikács községi Önkormányzat képviselő – testülete címert és zászlót alkot.
A címer leírása
2.§.
A címer alapja egy vágott szélű csücskös talpú, negyedelt pajzs. A keret, a hasítás és vágás
színe arany. A jobb felső negyedben hármas zöld dombon arany szőlő, a bal felső mezőben
ezüst alapon zöld és kék színű virág látható homoki nőszirom motívummal. A jobb alsó mezőt
kék vízhullámok töltik ki ezüst alapon. A bal alsó negyedben kék és zöld mezőben templom
áll, a torony két oldalán nap és hold jelkép.
A címer használatának köre
3.§.
(1.) A címert, mint díszítő jelképet külön engedély nélkül lehet használni.
a) Bikács község körpecsétjén,
b) a község zászlajában,
c) a polgármester, a jegyző, az anyakönyvezető, az önálló önkormányzati intézmények
levélpapírjainak fejlécén, borítékjain,
d) a község által alapított kitüntetéseken, díszokleveleken, emléklapokon, emlékérmeken,
e) a polgármesteri hivatal és az önkormányzati intézmények hivatali helyiségeiben,
f) önkormányzati rendezvényeken
g) képviselő – testület és bizottságai írásos tájékoztatóin, felhívásain
h) az önkormányzat protokolláris bel – és külföldi rendezvényein, irtain.
(2.) A képviselő – testület engedélyével nem önkormányzati szervek, vállalkozások,
kivételesen magán személyek is felhasználhatják a címert.
a) különböző kiadványokon,
b) kulturális, sport vagy más események alkalmával, emléklapokon, jelvényeken, érméken,
c) emlék - és ajándéktárgyakon,
d) zászlókon.
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A címer használatának módja
4.§.
(1.) A címert kizárólag hiteles alakban – az ábrázolás hűségének, méretarányának, színeinek
megtartása mellett – szabad használni.
(2.) Nyomdai úton való előállítás esetén a címer fekete – fehér színben, illetve a címer
tárgyakon történő megjelenítése esetén a tárgy alapanyagának színében is alkalmazható.
(3.) A címer kicsinyítése, illetve nagyítása csak olyan mértékű lehet, hogy az ne sértse a
hiteles ábrázolást.
A címer forgalomba hozatalának szabályai
5.§.
Amennyiben a címerhasználat üzleti tevékenységgel is összefügg és az engedéllyel
felhasználónak ebből bevétele származik, az engedélyező határozatban a bevétel arányában az
önkormányzati költségvetési számlára befizetési kötelezettség írható elő.
6.§.
(1.) A címer használatát a képviselő testület kérelmére engedélyezi.
(2.) Az (1.) bekezdés szerinti kérelemnek tartalmaznia kell: - a kérelmező szerv, személyi
nevét és címét, - a címer előállításának, felhasználásának célját, módját, a felhasználás
esetszámát, darabszámát, - a forgalomba hozatal módját, egységárát,- a címerrel díszített tárgy
méretarányos rajzát.
(3.) A címer használatát a képviselő – testület határozattal engedélyezi. A határozat
tartalmazza a címer használatára való kikötéseket, díjfizetés esetén annak összegére és a
befizetés módjára vonatkozó rendelkezéseket.
II. fejezet
A zászlóleírása
7.§.
A zászló hosszanti irányban fele – fele arányban jobb oldalon halvány kék, bal oldalon fehér
színű, középen hosszirányban, álló helyzetben a község címere.
A zászló használatának szabályai
8.§.
(1.) A zászló használható
- a Bikácson rendezett ünnepségek alkalmából,
- a Polgármesteri Hivatal hivatali helyiségeiben bel – és külföldi hivatalos tárgyalások
rendezvények során
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(2.) A zászló használatának körére, módjára, illetve forgalomba hozatalára, használatának
engedélyezésére a címerre vonatkozó szabályok értelemszerűen alkalmazandók.
Záró rendelkezések
9.§.
(1.) Hatályon kívül.1
(2.) Ez a rendelet kihirdetése napján, 2001. június hó. 14. napján lép hatályba.
(3) E rendelet a belső piaci szolgáltatásokról szóló, az Európai Parlament és a Tanács
2006/123/EK irányelvnek való megfelelést szolgálja.2
Bikács, 2001. június.hó.13. nap.
Varga János
polgármester

Dr. Tóth Lajos
jegyző

Az egységes szerkezetbe foglalt szöveg hiteléül.
Bikács, 2012. február 20.
dr. Sátor Vera
jegyző
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Hatályon kívül helyezte: 3/2012. (II.20.) önkormányzati rendelet 1. §. Hatálytalan:2012. május 1Beiktatta: 14/2009. (IX.16.) ÖR. rendelet. Hatályos: 2009. október 1-től.

