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Bucsa Község Önkormányzatának 5/2001.(V.18.).sz.rendelete
Bucsa Község jelképeiről, azok használatáról

Bucsa Község Önkormányzata a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi
LXV. törvény 1. §. (6) bekezdésének a./ pontja alapján a település címerének
és zászlajának használatáról a következők szerint rendelkezik.
A címer leírása
1.§.
1/ Bucsa település címere egy csipkézett csücskös talpú, kétoldalt
karcsúsított, harmadolt pajzsforma, középen boglárral (szívpajzzsal).
A nagypajzs alapszíne kék, három ezüstfonállal három részre osztva.
A jobboldali mezőben egy fehér ingujjú kéz fokost és karikás ostort tart, a
baloldali mező karja szigonyt, íjat és nyílvesszőt tart a szigonyon egy mocsári
csíkhal látható ezüst színben.
A középső zöldalapú szívpajzsban egy vörös lángnyaláb látható, melyből egy
kar aranyszínű búzakalászt emel a magasba. A pajzsfőn aranyszínű

hétgyöngyös korona, melyből egy kereszt és egy kehely emelkedik ki. Az
egyházi szimbólum körül jobbról nád, balról gyékény található zöld és arany
színben. A címer jobb és bal oldalát zöld-arany színű címer takarónövényzet
díszíti. A címer talpán arany színű szalagon fekete betűkkel BUCSA felirat
található.
2/A címer mérete : 20x24 cm.
3/A heraldikai leírást az 1.sz. melléklet tartalmazza
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A címer használatának köre
2.§.
Bucsa címerét kizárólag díszítő és utaló jelképként lehet használni:
a./ a képviselő-testület meghívóin;
b./ a képviselő-testület és bizottságai, valamint a tisztségviselők
kiadványain, általuk kötött megállapodásokon, szerződéseken, egyéb
iratokon;
c./ az önkormányzat által alapított, kiadott díszokleveleken, emléklapokon,
kitüntető, vagy emlékérmeken;
d./ ünnepségeken, rendezvényeken
e./ emléktárgyakon, dísztárgyakon
f./ a településről megjelenő kiadványokon
3.§.
1/ A település címere hiteles alakban a méretarányok és színek betartásával
ábrázolható.
2/ A község címerét csak olyan mértékig szabad kicsinyíteni, hogy az ne
sértse a hiteles ábrázolást.
3/ Bucsa címere védjegyként és hatósági eljárás során nem használható.
A címer használatának engedélyezése
4.§.
1/ A község címere egyszeri, valamint határozott vagy
kiadott engedéllyel használható.

határozatlan időre

2/ Egyszeri engedéllyel általában kereskedelmi célt szolgáló kiadványokon és
ajándéktárgyakon használható.
3/ Gazdálkodó szervezet működésével összefüggő embléma használatakor
határozott vagy határozatlan ideig szóló engedély adható.
4/ A település címerének használata esetén jelen rendeletben megállapított
engedélydíj fizetendő, melyet 2001. évet követően a polgármester állapít meg.
Az engedélydíj mértéke a 2.sz. mellékletben található.
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5/ Az engedélydíj megfizetésétől a polgármester fontos közösségi érdek miatt
saját mérlegelési jogkörében bármikor eltekinthet.
5.§.
1/ Az engedély kérelmet a polgármesternek címezve kell benyújtani a
Polgármesteri Hivatal 2.sz. irodájában.
A kérelemnek tartalmaznia kell:
A kérelmező megnevezését, címét,
A címer felhasználásának célját, módját;
A terjesztés, illetve a forgalomba hozatal módját;
A kereskedelmi forgalomba hozatal esetén az egységárat, illetve az árbevétel
mértékét;
A címer használatának időtartamát;
A kérelemhez csatolni kell a címerrel díszített tárgy mintáját, valamint
annak fényképmásolatát.
2/ A címer használatára vonatkozó engedélynek tartalmaznia kell:
Az engedélyes megnevezését, címét;
Az engedélyezett felhasználási cél megjelölését;
A felhasználás idejét, illetőleg az engedély érvényességének határidejét;
A terjesztés, illetőleg a forgalomba hozatal és felhasználás módjával
kapcsolatos kikötéseket;
A kereskedelmi forgalomba hozatal esetén az engedélydíj mértékét;
A nyilvántartáshoz csatolandó mintatárgyak benyújtásának határidejét.
3/ A kérelmek gyűjtőszámon kerülnek nyilvántartásra 2001-től.
A zászló leírása
6.§.
1/ A község zászlaja: fehér mezőben a település címere látható.
2/ A zászló mérete: 120 x 180 cm nagyságú téglalap alakú
A zászló használatának rendje
7.§.
Bucsa község zászlaja használható:
1/ az önkormányzat képviselő-testületi ülésein;
2/ több település részvételével megtartott rendezvényeken;
3/ a település életében fontos hazai vagy nemzetközi események alkalmával;
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4/ cserezászlóként;
5/ elismerésként.
8.§.
1/E rendelet a kihirdetés napján lép hatályba, kihirdetéséről a jegyző
gondoskodik.
Bucsa, 2001. május 17.

Földesi György
polgármester

Pap Piroska
jegyző

Kihirdetve. Bucsa 2001. május 18-án reggel 9 órakor.

Pap Piroska
jegyző
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l. sz. melléklet

Bucsa község címerének heraldikai leírása
A címer egy csipkézett talpú kétoldalt karcsúsított, harmadolt
pajzsforma, középen boglárral (szívpajzzsal). A nagy pajzs alapszíne kék,
három ezüstfonállal, három részre osztva. A kék szín a több évszázados
vízi világot szimbolizálja, a középső szívpajzs zöld színével szigetet
képez a vízi világ közepén. A három ezüstfonál a Tiszát a Köröst és a
Berettyót jelképezi, mivel a település és környéke a folyók által
elárasztott valóságos vadvízország volt. Egyben szimbolizálja a három
megyehatár Békés, Jász-Nagykun-Szolnok, Hajdú-Bihar és a három
tájegység a Nagy-Sárrét, a Nagykunság és Hortobágy találkozását is.
A jobboldali mezőben egy fehér ingujjú kéz ezüst színű fokost és karikás
ostort tart. Az ostor a szilaj pásztor népek jelképe, a fokos pedig a
betyárvilágot szimbolizálja. A baloldali mező karja szigonyt íjat és
nyílvesszőt tart, utalva a
pákászat, halászat, madarászat
foglalkozásokra. A szigonyon egy mocsári csíkhal, a település egykori
legfőbb élelem forrása. A címer alsó harmadában egy kubikos talicska
szintén a múltbéli, évszázadokig megélhetést biztosító keserves
munkássorsot idézi. Több száz kilométerre eljártak az itt élők, hogy
ebből a munkából el tudják tartani családjukat.
A középső zöldalapú szívpajzsban egy lángnyaláb látható, melyből egy
kar aranyszínű búzakalászt emel a magasba. A tűz egyszerre
szimbolizálja az életet és a pusztulást. A falu 1586–ban porig égett,
többször újratelepült, nem semmisült meg az évszázadok viharában. A
búzakalász a fő megélhetési forrást jelentő mezőgazdaságra utal.
A pajzsfőn a hétgyöngyös korona, a bárói birtoktulajdonra emlékeztet,
legutóbb a Fould-Springer bárók voltak tulajdonosok. A koronából egy
kereszt és egy kehely emelkedik ki aurával környezve a település lakói
nak vallási hovatartozását megjelenítve főleg katolikus és református
lévén a lakosság. Az egyházi szimbólumok körül az egykori vízi világ
jelképei, a nád és a gyékény található. A címer jobb és bal oldalát zöldarany színű címertakaró növényzet díszíti.
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2. sz. melléklet

A települési jelképek használatának díja

Az engedélydíj mértéke a következő:
1/Egyedi esetben 100 példány alatti felhasználás esetén: 100 Ft/db.
2/Száz példány feletti felhasználás esetén 50 Ft/db.
3/Kereskedelmi forgalomba hozatal céljából való felhasználás esetén az
árbevétel 5-20 %-ának megfelelő mértékű díjat kell megfizetni, a
polgármester döntése szerint.
4/A polgármester döntése alapján a fontos közösségi érdeket érintő
felhasználás esetén ingyenes a község jelképeinek használata.

