Bátya Község Önkormányzata Képviselő-testületének
10/2021. (III. 23.) önkormányzati rendelete
Bátya község címeréről, zászlójáról és használatuk rendjéről
Bátya Község Önkormányzata Polgármestere a veszélyhelyzet kihirdetéséről és a
veszélyhelyzeti intézkedések hatálybalépéséről szóló 27/2021. (I.29.) Korm. rendeletre
figyelemmel, a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról
szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése alapján a képviselő-testület
hatáskörében eljárva az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti
jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés i) pontjában meghatározott
feladatkörében a következőket rendeli el:
1. Bátya község jelképei
1. §
Bátya község jelképei a címer és a zászló.
2. Bátya Község címere
2. §
(1) Bátya község címere álló, háromszögű pajzs kék mezejében emelt vízszintes ezüst
hullámpólyával határolt vörös pajzsfő. A vörös mezőben fektetett, szárával jobbra fordított
lebegő helyzetű aranypaprika. A kék mezőben lebegő helyzetű, ötágú nyitott koronával ékített
"AMR" Szűz Mária - rnonogramm, melyet két oldalról és alulról egy-egy hatágú aranycsillag
kísér. A pajzsot két oldalról egy-egy, szárukon keresztbe tett levelükön, zöld-ezüst
váltakozással színezett nyárfaág kísér.
A címer alatt lebegő hármas tagolású, fecskefarok-végződésű íves aranyszalagon feketével
nagybetűs BÁTYA felirat. A településnév előtt és után egy-egy díszpont.
(2) Bátya község címere:

3. Címer használatának köre és módja
3. §
(1) Bátya község címerét engedély nélkül kizárólag díszítő és a községre utaló jelképként lehet
felhasználni
a) a község zászlóján,
b) a Bátyai Polgármesteri Hivatal (a továbbiakban: Polgármesteri Hivatal) épületén,
tanácskozótermében, házasságkötő termében és hivatali helyiségeiben,
c) Bátya Község Önkormányzata (a továbbiakban: Önkormányzat) hivatalos honlapján,
d) az Önkormányzat intézményeiben, középületek díszítésére,
e) a képviselő-testület, a polgármester, a képviselő-testület bizottságai, a nemzetiségi
önkormányzatok, továbbá az alpolgármester, a jegyző, a Polgármesteri Hivatal
köztisztviselői által tevékenységük során felhasznált levélpapíron, borítékon, meghívókon,
hivatalos dokumentumokon, elektronikus levelezésen, bélyegzőkön,
f) az Önkormányzat által kiadott kiadványokon, a község életével és fejlődésével
foglalkozó, vagy ilyen jellegű kiadványon, plakáton,
g) a községgel kapcsolatos kiállításon,
h) protokolláris és ünnepi rendezvényeken, idegenforgalmi propagandában,
i) a község ünnepségein, rendezvényein, jelentősebb kulturális és sportrendezvények
emléklapjain, jelvényein, érmein,
j) az Önkormányzat által kiadott kitüntető emlékplaketten, érméken, a velük kapcsolatos
igazolványokon, továbbá díszokleveleken és emléklapokon,
k) az Önkormányzat által kiadott ajándéktárgyakon, emléktárgyakon,
l) a község közigazgatási területén lévő és magántulajdont képező lakóházakon és az ahhoz
tartozó épületeken,
m) utcanév táblákon, az önkormányzat által készíttetett információs táblákon,
üdvözlőtáblákon.
(2) A község címere hivatalos eljárás és hatósági tevékenység során alkalmazható.
(3) Az állam és az Önkormányzat által alapított címer együttes használata esetén az állami
címernek - annak elhelyezésével vagy a címer méretével - elsőbbséget kell biztosítani.
4. Címerhasználat engedélyezése
4. §
(1) A község címerének használatát a polgármester kérelemre engedélyezi. Engedély
esetenkénti felhasználásra vagy huzamosabb időtartamra egyaránt adható.
(2) A község címerét kizárólag hiteles alakban, a méretarányok és színek megtartásával szabad
ábrázolni.
(3) Egyes esetekben megengedhető, hogy a község címere kizárólag az előállításhoz
felhasznált anyag - fém, fa, bőr stb. -színében jelentkezzék, nyomdai úton való előállítása
esetén pedig fehér - fekete színben is felhasználható.

5. A kérelem és az engedély tartalma
5. §
(1) A község címerének használatára és forgalmazására vonatkozó kérelemnek tartalmaznia
kell
a) a kérelmező megnevezését és címét,
b) a címer előállításának, illetve felhasználásának célját és módját,
c) előállítás esetén az előállítandó mennyiséget,
d) a terjesztés, illetőleg a forgalomba hozatal módját,
e) a címer használatának időtartamát,
f) a címer használatáért felelés személy megnevezését.
(2) Kérelemhez csatolni kell a címerrel díszített kiadvány vagy tárgy méretarányos rajzát.
(3) A község címere használatának engedélyezéséről a kérelem benyújtásától számított 8
napon belül, a képviselő-testület által átruházott hatáskörben a polgármester dönt.
(4) A címer használatáról szóló engedélynek tartalmaznia kell
a) engedélyes megnevezését és címét
b) az engedélyezett felhasználás céljának megjelölése
c) a felhasználás idejét és az érvényesség időtartamát (eseti, huzamosabb, állandó),
d) a terjesztés és a forgalomba hozatal módjára vonatkozó esetleges kikötéseket,
e) előállítás esetén az előállítható mennyiséget.
(5) Nem adható engedély, ha a címer előállítására használatára, ha a használat célja,
körülmények alkalmasak a település történelmi múltjának csorbítására.
(6) Indokolt esetben a polgármester a kiadott engedélyt visszavonhatja.
(7) A kiadott engedélyekről a Polgármesteri Hivatal nyilvántartást vezet.
6. Bátya község címeres lobogója és zászlója
6. §
(1) Bátya község lobogója álló téglalap alakú 2:1 méretarányú, fehér textillap, a két hosszanti
oldalán végigfutó paszomány arany színű. Aljában arany rojtozással. A színes címer a feliratos
szalaggal, annak felülről mért 1/3-os osztásvonal helyezkedik el. A lobogó kétoldalas.
(2) Bátya község zászlaja a lobogóval 90 fokkal történő elfordításával jön létre. A feliratos
szalag nélküli színes címer szimmetriatengelye a zászló hosszának rúdtól mért 1/3-os
osztásvonalával esik egybe. A zászló kétoldalas.
7. Zászló használatának köre és módja
7. §

(1) A község zászlaja kis - és nagyméretben alkalmazható.
(2) A község zászlója engedély nélkül használható
a) a település életében jelentős, kizárólag helyi események alkalmával a polgármester
döntése szerint,
b) az állami zászló használata esetén, az állami zászló, annak elhelyezésének (méretének)
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) a hivatalos nemzeti és állami ünnepeken a Polgármesteri Hivatal épületén.
(3) A község zászlójának használatára vonatkozó kérelemre és használatára vonatkozó
engedélyekre az e rendelet 4. §-ában és 5.§-ában foglaltakat kell értelemszerűen alkalmazni.
8. Záró rendelkezések
8. §
(1) Ez a rendelet kihirdetését követő napon lép hatályba.
(2) Hatályát veszti
1. Bátya Község Önkormányzata Képviselő-testületének a Bátya Község címeréről,
zászlajáról és használatuk rendjéről szóló 4/1997. (VI. 26.) számú rendelete,
2. Bátya Község Önkormányzata Képviselő-testületének a Bátya Község címeréről,
zászlajáról és használatuk rendjéről szóló 4/1997. (VI. 26.) számú rendelet
módosításáról szóló 7/1997. (IX. 25.) Kt. sz. rendelete.
Bátya, 2021. március 23.

Fekete Csaba
polgármester

Bukros Noémi Linda
jegyző

Kihirdetési záradék:
Ez a rendelet 2021. március 23. napján kihirdetésre került.

Bukros Noémi Linda
jegyző

