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Bakonybél Önkormányzata Képviselıtestületének
12/1998.(V.23.) rendelete
Bakonybél Önkormányzat jelképeirıl és használatuk rendjérıl1
egységes szerkezetbe foglalt szöveg
Bakonybél Önkormányzat Képviselıtestülete (a továbbiakban: Képviselıtestület) 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 Bakonybél Önkormányzat
jelképeirıl és használatuk rendjérıl a következı rendeletet alkotja meg:2
A rendelet hatálya
1. §
E rendelet hatálya kiterjed Bakonybél Önkormányzat közigazgatási területén a
magánszemélyekre, jogi személyekre, jogi személyiséggel nem rendelkezı
társaságokra.
Bakonybél település címere
2. §
(1) Bakonybél község címere:
Aranyszegélyő, csücsköstalpú pajzs veres mezejében keresztbe rakott
ácsbárd, fejsze és cölöphelyen fúró, mind aranyból.
A magasság-szélesség aránya 8:7 (a csücsök és a lekerítések nélkül),
szegély szélessége az elıbbi arány szerinti egységnek az ötödrésze, a két
ferde helyzető szerszám nyele a harántosztások/az átlók mentén áll.
(2) A címer mőrajzát a rendelet 1. számú melléklete tartalmazza.
A címer használatának köre és módja
3. §
(1) A község címerét – a 4. §-ban szabályozott módon – kizárólag díszítı és a
településre utaló jelképként lehet felhasználni:
a) a község zászlóján, lobogóján,
b) a községháza tanácskozótermében, házasságkötı termében és a
körjegyzıség hivatali helyiségeiben,
c) a községgel kapcsolatos kiállításokon,
d) protokolláris és ünnepi rendezvényeken,
e) a polgármester által használt protokolláris levélpapíron, valamint az ehhez
tartozó borítékon,
f) történeti és ismeretterjesztı, a község életével és fejlıdésével foglalkozó
vagy ilyen jellegő kiadványon, plakáton,
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g) kitüntetı emlékplaketteken, érméken, a velük kapcsolatos igazolványokon,
továbbá díszokleveleken és emléklapon,
h) emléktárgyakon és a község üzemeinek jellegzetes termékein,
i) az idegenforgalmi propagandában,
j) középületek díszítésére,
k) a települési önkormányzat intézményeiben,
l) a helységnévtábla rúdján.
(2) A község címere hivatalos eljárás és hatósági tevékenység során nem
alkalmazható.
(3) Az állam és a képviselıtestület által alapított címer együttes használata esetén az
állami címernek – annak elhelyezésével vagy a címer méretével – elsıbbséget kell
biztosítani.
A címerhasználat engedélyezése
4. §
(1) A község címerének használatát – kérelemre – a polgármester engedélyezi. Az
engedély esetenkénti felhasználásra vagy huzamosabb idıtartamra egyaránt adható.
(2) Nem kell engedély a község címerének használatához a 3. § (1) bekezdésének
- a), b), c) pontjaiban megjelölt eseteiben,
- e), f), g) pontjaiban szabályozott esetekben a képviselıtestület és szervei, a
kisebbségi önkormányzat és szervei valamint mindezek intézményei részére.
(3) A község címerét kizárólag hiteles alakban, a méretarányok és színek
megtartásával szabad ábrázolni.
(4) Egyes esetekben megengedhetı, hogy a község címere kizárólag az
elıállításához felhasznált anyag – fém, fa, bır, stb. – színében jelentkezzék,
nyomdai úton való elıállítása esetén pedig fehér-fekete színben is használható.
A kérelem és az engedély tartalma
5. §
(1) A község címerének használatára és forgalmazására vonatkozó kérelemnek
tartalmaznia kell:
- a kérelmezı megnevezését és címét,
- a címer elıállításának, illetve felhasználásának célját és módját,
- az elıállítás esetén az elıállítandó mennyiséget,
- a terjesztés, illetıleg a forgalomba hozatal módját,
- a címer használatának idıtartalmát,
- a címer használásáért felelıs személy megnevezését.
(2) A kérelemhez csatolni kell a címerrel díszített kiadvány vagy tárgy méretarányos
rajzát.
(3) Ha a címerhasználat jellegére vagy módjára figyelemmel indokoltnak látszik, az
engedélyezési eljárásban a kérelmezıtıl felügyeleti szerve hozzájárulásának
beszerzését kell kérnie.
(4) A címer használatáról szóló engedélynek tartalmaznia kell:
- az engedélyes megnevezését és címét,
- az engedélyezett felhasználás céljának megjelölését,
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- a felhasználás idejét és az érvényesség idıtartamát (eseti, huzamosabb,
állandó),
- a terjesztés, a forgalomba hozatal módjára vonatkozó esetleges kikötéseket,
- az elıállítás esetén az elıállítható mennyiséget.
(5) Nem adható engedély, ha a címer elıállítására, használatára, ha a használat
célja, a körülmények alkalmasak a település történelmi múltjának csorbítására.
(6) A polgármester a kiadott engedélyt visszavonhatja, ha megállapítást nyer az
engedélytıl eltérı felhasználás.
(7) A kiadott engedélyekrıl a körjegyzı nyilvántartást vezet.
A község zászlója és használatának rendje
6. §
(1) Bakonybél község zászlója:
A nemzeti zászló arányainak megfelelıen 3 : 2 oldalarányú, fekvı téglallap
alakú, vízszintesen azonos szélességben megosztott, fent az arany (sárga),
lent a vörös (piros) színnel. A zászló elılapján a rúdtól mért egyharmadnyi t
ávolságban, tehát a rúdhoz közelebb a község címere áll. A zászló arany
(sárga) mezejébe benyúló pajzs azonos színő szegélyét vörös (piros) zsinor
vagy vastag fonal választja el.
(2) A zászló rajzát a rendelet 2. számú melléklete tartalmazza.
A zászló használatának köre és módja
7. §
(1) A község zászlója kis- és nagyméretekben alkalmazható a méretarányok
megtartásával.
(2) A község zászlója az alábbi alkalmakkor és esetekben használható:
a) A település életében jelentıs – kizárólag helyi – események alkalmával a
polgármester döntése szerint.
b) Az állami zászló használata esetén, az állami zászló – annak
elhelyezésének, méretének – elsıbbsége mellett a településen mőködı
szervek, vállalatok, társadalmi szervezetek, intézmények ünnepségein,
rendezvényein.
c) Megkülönböztetésül a több település részvételével tartott rendezvényeken.
d) A települések közötti bel- és külföldi kapcsolatokban.
e) Cserezászlóként – a képviselıtestület vagy a kisebbségi önkormányzat
döntése alapján – a juttatás jellegének a zászlón való feltüntetésével.
f) A hivatalos nemzeti és állami ünnepnapokon a középületeken.
(3) A község zászlójának használatára vonatkozó kérelemre és használatára
vonatkozó engedélyre az e rendelet 5. §-ban foglaltakat kell értelemszerően
alkalmazni.
A község pecsétje
8. §
(1) Bakonybél község pecsétje:
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Kör alakú, körbe BAKONYBÉL KÖZSÉG felirattal, a kör közepén a címer
címer található keresztbe rakott ácsbárd, fejsze és cölöphelyen fúró.
(2) A község pecsétjének rajzát e rendelet 3. számú melléklete tartalmazza.
9. §
(1) A község pecsétje az alábbi alkalmakkor és esetekben használható:
a) a képviselıtestület és szervei által használt protokolláris levélpapíron,
b) a kisebbségi önkormányzat és szervei által használt protokolláris
levélpapíron,
c) a képviselıtestület által alapított emlékplaketten, érméken továbbá
díszokleveleken és emléklapokon,
d) a község történeti és ismeretterjesztı, a község életével és fejlıdésével
foglalkozó kiadványokon.
(2) A község pecsétjének használatára vonatkozó kérelemre és használatára
vonatkozó engedélyre az e rendelet 5. §-ban foglaltakat kell értelemszerően
alkalmazni.
Záró rendelkezések
10. §
Szabálysértést követ el és 10000,-Ft-ig terjedı pénzbírsággal sújtható az, aki a
község címerét, zászlóját és pecsétjét engedély nélkül, vagy a használatra
vonatkozó engedélytıl eltérı módon felhasználja, továbbá az, aki a címer, zászló és
pecsét használatát szabályozó rendelkezéseket egyéb módon megszegi vagy
kijátssza.
11. §
(1) E rendelet a kihirdetését követı 15. napon lép hatályba.
(2) Az önkormányzati rendelet kihirdetésérıl a körjegyzı a helyben szokásos módon
gondoskodik.
Bakonybél, 1998. május 20.
Kuti Ferenc sk.
polgármester

Markóné Kerper Erika sk.
körjegyzı

A rendelet kihirdetésének idıpontja: 1998. május 23.
Markóné Kerper Erika sk.
körjegyzı
Záradék egységes szerkezetbe foglalt szövegezésrıl:
A rendelet egységes szerkezető szövege az utolsó módosított rendelettel (6/2004.(IV.30.) készült.
Bakonybél, 2004.04.30.
Kerper Erika
körjegyzı
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1. számú melléklet
12/1998.(V.23.) rendelethez

Bakonybél címere
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2. számú melléklet
12/1998.(V.23.) rendelethez

Bakonybél zászló

45 mm

arany (sárga)

45 mm

vörös(piros)
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3. számú melléklet
12/1998.(V.23.) rendelethez

Bakonybél pecsétje

(A mellékletek az alap rendelet mellett találhatók.)

