SYMBOLY OBCE BUDKOVCE
Sedemkrát červeno-strieborne striedavo šikmo a rovno
delená horná dvojtretina strieborného štítu, pod ňou
červený lem strieborného skloneného trojuholníka. Erb
Budkoviec je na prvý pohľad v prostredí našej mestskej
a obecnej heraldiky zvláštny. Obsahovo patrí medzi erby
s tzv. heroldskými figúrami, t.j. obrazcami, ktoré vznikli
geometrickým členením plochy štítu a v heraldike patria
medzi najstaršie a teda najcennejšie. V našej heraldike
majú pôvod v 13. - 14. storočí, a to výlučne v oblasti
rodovej heraldiky. Najznámejší je mladší štátny znak
s červenými a striebornými pruhmi, ktorý našiel
sekundárne svoju odozvu v mestských erboch Banskej Bystrice, Košíc, Prešova, Bardejova, Kežmarku,
Brezna... Ako príklad pokračovania heroldskej figúry z rodového erbu v mestskom erbe možno spomenúť
rodový erb Kontovcov, ktorý žije ďalej v erbe Hlohovca. Erb Budkoviec korení tiež v rodovom erbe a to
v erbe Budskovskovcov z Budkoviec. Doložiteľný je od 14. storočia a pramení isto v erbe Kelada a Gutha,
bratov azda normanského pôvodu, ktorých erb mal podobu červeného štítu so striebornými bočnými
klinmi, zvanými tiež vlčie zuby. Šľachtici z Budkoviec používali neskôr na základe armálesu z roku 1496
modrý štít s realisticky zobrazenými vlčími zubmi, sprevádzanými hore privráteným strieborným
polmesiacom a zlatou hviezdou.
V kostole v Budkovciach zo 14. storočia sa však zachovala podoba červeného erbu so striebornými bočnými
klinmi, pod ktorými je zobrazený trojuholník, interpretovaný ako symbol miestneho patrocínia – sv. Trojice.
Jeho situovanie je determinované tvarom štítu. Obec i keď v 19. storočí začas používala inú pečať
s architektonickým motívom, identifikovala sa so spomenutým erbom, zaviedla ho do používania a oficiálne
potvrdila v roku 1997.

Vlajka obce pozostáva zo siedmich pozdĺžnych pruhov
vo farbách červenej (2/9), bielej (1/9), červenej (1/9),
bielej (1/9), červenej (1/9), bielej (1/9) a červenej (2/9).
Ukončená je tromi cípmi, t.j. dvoma zástrihmi,
siahajúcimi do tretiny jej listu. Symboly obce Budkovce
sú zapísané v Heraldickom registri Slovenskej republiky
pod signatúrou B-21/97.
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