Biharnagybajom Község Önkormányzata Képviselő-testületének
7/2004. (IV. 30.) rendelete
az Önkormányzat jelképeiről és a jelképek használatáról
(egységes szerkezetbe foglalva 2009. október 1. napján)

Biharnagybajom Község Önkormányzatának Képviselő-testülete (a továbbiakban: Képviselőtestület) a Magyar Köztársaság Alkotmányáról szóló 1949. évi XX. törvény 44/A. §
(1) bekezdés f) pontjában és a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 16. §
(1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján az Önkormányzat jelképeiről és a jelképek
használatáról az alábbi rendeletet alkotja:
Az Önkormányzat címere és használata
1. §
Biharnagybajom Község Önkormányzatának címere, melyet az 1. számú melléklet tartalmaz:
(a továbbiakban: címer): Ezüst címerpajzsban vörös csőrű és karmú, heraldikailag jobbra
néző, lebegő fekete sas. A pajzs alsó harmadát zöld pázsit foglalja el. A pajzson nyugvó sisak
a heraldika szabályainak megfelelően jobbra fordított helyzetben ábrázolandó. A sisakon
korona foglal helyet, amelyből kiemelkedik egy heraldikailag jobbra forduló természetes
színekkel ábrázolt szarvas. A sisaktakarók pedig mindkét oldalon fekete és ezüst színűek.
2. §
(1) A címer csak díszítő és utaló jelképként használható fel.
(2)1 A címer alkalmazható:
a) a község Önkormányzatának, tisztségviselőinek, az Önkormányzat bizottságainak
felhívásain, hirdetményein, egyéb plakátjain, tervein, önkormányzati nem
önkormányzati szervekkel kötött megállapodásokon és szerződéseken;
b) a község történetével, életével, fejlődésével foglalkozó kiadványokon;
c) az Önkormányzat által alapított díszokleveleken, emléklapokon, jelvényeken;
d) önkormányzati ünnepségeken, rendezvényeken;
e) az Önkormányzat nemzetközi kapcsolataiban és idegenforgalmi propagandájában;
f) az Önkormányzat bizottságai, tisztségviselői által az Önkormányzat megbízásából
eredő tevékenységük során használt levélpapíron, névjegykártyákon;
g) a község kiemelkedő rendezvényein, jelentősebb kulturális és sporteredmények
emléklapjain, jelvényein, érmein;
h) a községháza hivatalos helyiségeiben;
i) díszítőelemként középületeken;
bármely, a községet, annak életét reprezentáló megyei, országos, nemzetközi
eseményeken való részvétel során.
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Módosította a 15/2005. (IX. 23.) rendelet 2. §-a. Hatályos 2005. november 1. napjától.
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A címer előállításának, használatának, forgalomba hozatalának engedélyezése
3. §
(1) A címert kizárólag hiteles alakban (az ábrázolás hűségének, méretarányainak, színeinek
betartásával) szabad ábrázolni.
(2)2 A polgármester engedélye alapján a címer – különösen a helységnév tábla mellett
elhelyezett köszöntő tábla, az Önkormányzat pecsétje – kizárólag a tárgy anyagának színében
(fa, fém, bőre, pecsétviasz stb.) készíthető.
(3) A nyomdai úton való előállítás esetén a címer fekete-fehér színben is felhasználható.
(4) A címert csak olyan mértékig szabad kicsinyíteni, hogy az ne sértse a hiteles ábrázolást.
4. §
(1) A címernek a 2. § (2) bekezdés c), e), f), h), j), k) pontjaiban és a 2. § (3) bekezdésében
meghatározott célra történő előállítását, felhasználását és forgalomba hozatalát a polgármester
engedélyezi, kivéve az Önkormányzat intézményei általi előállítást, felhasználást és
forgalomba hozatalt, továbbá a 2. § (2) bekezdés a), b), d), g), i) pontjaiban foglalt eseteket.
(2)3 A címer előállítására, használatára, illetőleg forgalomba hozatalának engedélyezésére
vonatkozó kérelmet a rendelet 1. számú függelékében elhelyezett formanyomtatványom lehet
benyújtani a polgármesternél.
(3) A polgármester által kiadott – a címer előállítására, használatára, illetőleg forgalomba
hozatalára vonatkozó – engedélynek tartalmazni kell:
- az engedélyes megnevezését és címét;
- az engedélyezett felhasználás céljának megjelölését;
- a felhasználás idejét, illetőleg az érvényesség időtartamát;
- a terjesztés, a forgalomba hozatal módjára, mennyiségére vonatkozó esetleges
kikötéseket;
- felhasználással kapcsolatos esetleges egyéb kikötéseket.
(4) A címer alapján jelvény (kitűző) és matrica is készíthető.
(5) A kiadott engedélyekről nyilvántartást kell vezetni.

A zászló leírása és használata
5. §
Biharnagybajom Község Önkormányzatának zászlaja fehér színű, melynek közepén az
Önkormányzat címere található.
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Módosította a 15/2005. (IX. 23.) rendelet 3. §-a. Hatályos 2005. november 1. napjától.
Módosította a 15/2005. (IX. 23.) rendelet 1. §-a. Hatályos 2005. november 1. napjától.
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A zászló használatának köre
6. §
A zászló használható:
a) a nemzeti ünnepek alkalmával;
b) a Képviselő-testület ülésein és már jelentősebb helyi események alkalmával;
c) megkülönböztetésül több település részvételével tartott rendezvényeken;
d) a község bel- és külföldi kapcsolataiban, emlék- és cserezászlóként.
7. §
A zászló kizárólag hiteles alakban (az ábrázolás hűségének, méretarányainak, színeinek
betartásával) ábrázolható.
8. §
A zászlóból egyet a Képviselő-testület üléstermében a nemzeti zászló mellett kell elhelyezni.

Vegyes rendelkezések
9. §4

10. §
A polgármester a címer- és zászlóhasználatai engedélyt visszavonja, ha az engedélyes a
címert és a zászlót az engedélytől eltérő módon állítja elő, használja, hozza forgalomba.
11. §
(1) Ez a rendelet 2004. május 1-jén lép hatályba.
(2) A rendelet hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszti a helyi címerről szóló
8/1991. (VI. 10.) ÖR. számú rendelet.
(3)5 E rendelet a belső piaci szolgáltatásokról szóló, az Európai Parlament és a Tanács
2006/123/EK irányelvnek való megfelelést szolgálja.”
Biharnagybajom, 2004. április 29.
Kovács László
polgármester
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Erdős Szilvia
jegyző

Hatályon kívül helyezte a 14/2012. (VI. 7.) önkormányzati rendelet 1. §-a. Hatályos 2012. június 8. napjától.
Kiegészítette a 13/2009. (X. 1.) KT rendelet 4. §-a. Hatályos 2009. október 1. napjától.
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