SZERENCS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
8/1991. (V. 29. )
RENDELETE

a városi címer és zászló alkotásáról és használatáról
szóló 4/1987. (XII. 15. ) számú tanácsrendelet módosításáról egységes szerkezetbe
foglalva a 28/2004. (V. 27. ) rendelettel

1. §
(1) Szerencs Város Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV.
törvény 1. § (6) bekezdésének a.) pontja alapján a város történelmi múltjára és mai
jellegzetességére utaló jelképként városi címert és zászlót alkot. 1
(2) Szerencs város címere vágott domborpajzs felső, vörös mezejében
háromormú, ezüst bástya, középen ívelt boltozatú kapuval, mely Hegyalja kapuját és a
várost szimbolizálja, alsó, kék mezejében vörös ruhás, féltérdre ereszkedő, jobb kezét
esküre emelő, balját mellére szorító, hosszúhajú , szakállas, ezüst emberalak, az esküt tevő
Bocskait ábrázolja.
(3) 2 Szerencs város címerét jelen R. melléklete tartalmazza.
A címerhasználat köre
2. §
(1) A címer a város történelmi múltjára és mai jellegzetességére utaló jelképként
használható.
(2) A város címere utaló jelképként az alábbiak szerint használható:
a.) a város zászlóalján,
b.) a városi képviselő-testület tanácskozótermeiben, a házasságkötő teremben és a
polgármester, valamint a jegyző hivatali helyiségeiben,
c.) a képviselő-testületi ülés meghívóin,
d.) a képviselő-testület és a bizottságok felhívásain, programjain, tervein, a más
szervekkel kötött megállapodásokon és szerződéseken,
e.) a város történetével, életével, fejlődésével, foglalkozó kiadványokon, a városra
utaló emléktárgyakon,
f.) a képviselő-testület által alapított díszokleveleken, emléklapokon, kitüntető, vagy
emlékérmeken,
g./ ünnepségeken, rendezvényeken és ezek meghívóin,
h./ nemzetközi kapcsolatokban és az idegenforgalmi propagandában,
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i./ a polgármester és a jegyző által az önkormányzat megbízásából eredő
tevékenységük során használt levélpapírokon és borítékokon.
(3) A város címere államigazgatási eljárás és hatósági tevékenység során nem alkalmazható.
(4) A város címere díszítő és utaló jelképként huzamosabb időn át a polgármester külön
engedélyével alkalmazható:
a.) a város hagyományokkal rendelkező intézményeit, üzemei által kiadott és a
várossal vagy az intézmény , üzem történetével, életével, fejlődésével foglalkozó
kiadványokon,
b.) a város jelentősebb kulturális intézményeinek és sportszervezeteknek emléklapjain,
jelképein, érmein.
(5) A város címere díszítő és utaló jelképként a polgármester esetenként adott engedélyével
felhasználható:
a.) a várossal összefüggő kiállításokon,
b.) a városra utaló emlék- és ajándéktárgyakon és
c.) jelvényeken.
(6) A polgármester a nemzetközi kapcsolatokban, az idegenforgalomban és egyéb, a város
érdekét szolgáló indokolt esetben is engedélyezheti - díszítő és utaló jelképként - a város
címerének használatát.
3. §
A védjegyről szóló törvényben foglaltak alapján a helyi címert védjegyként sem
önkormányzati, sem más szervek nem használhatják.
A címerhasználat módja
(1) A város címerét kizárólag hiteles alakban, a címerábrák hűségének, méretarányainak
és színeinek megtartása mellett szabad ábrázolni.
(2) Egyes esetekben - a külön engedélyek megjelölt módon - megengedhető, hogy a város
címere kizárólag az anyag színében (fém, fa, bőr, stb.) készüljön. Nyomdai úton való
előállítása esetén pedig fekete-fehér színben is használható.
(3) A város címerét csak olyan mértékig szabad kicsinyíteni, hogy az ne sértse a hiteles
ábrázolást.
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A címer használatának engedélyezése
4. §
(1) A címer a városra utaló jelképként a jelen rendelet 2. § (2) bekezdésében felsorolt
esetekben külön engedély nélkül használható.
(2) A város címerének jelen rendelet 2.§ (4) és (5) bekezdésében felsorolt estekben történő
felhasználását, illetőleg a forgalomba hozatal céljából történő felhasználását, illetőleg a
forgalomhozatal céljából való előállítását a polgármester engedélyezi. Az engedély
érvényessége meghatározott időpontig vagy visszavonásig szólhat, és azt az engedélyben
kell meghatározni.
(3) A polgármester a címer használatára, előállítására vonatkozó engedélyben a jelen
rendeletben foglaltakon túlmenően külön előírásokat is megszabhat.
(4) Az emléktárgyakon, érmeken, jelvényeken és más tárgyakon történő felhasználás esetén a
tárgyak engedélyezésére vonatkozó rendeletben foglaltak szerint kell eljárni.
5. §
(1) A városi címer használatának engedélyezése iránti kérelmet a polgármesterhez kell
benyújtani.
A kérelemnek tartalmaznia kell:
- a kérelmező nevét és címét
- a címer felhasználásának, illetve előállításának célját,
- az előállítás estén az előállítandó mennyiséget,
- a forgalombahozatal vagy terjesztés módját,
- a kereskedelmi forgalom esetén a javasolt egységárat,
- a címer használatának időtartamát
- a kérelmező szervnél a címer felhasználásáért felelős személy nevét és beosztását.
(2) A kérelemhez csatolni kell a címerrel díszített tárgy mintáját és annak egy
fényképmásolatát.
(3) A címer használatára vonatkozó engedélynek tartalmaznia kell:
- az engedélyes szerv megnevezését és címét,
- az engedélyezett felhasználási cél megjelölését
- a terjesztés és forgalombahozatal módjával kapcsolatos kikötéseket,
- a kereskedelmi forgalombahozatal esetén az egységárat és az engedély díj
mértékét,
- a felhasználással kapcsolatos esetleges egyéb előírásokat.
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(4) A kiadott engedélyről, érvényességük határidejéről nyilvántartást kell vezetni.
(5) A városi címer használatára vagy előállítására nem adható engedély, ha a használat, vagy
forgalombahozatal módja, körülményei a várost vagy lakosságnak erkölcsi érzületét sértheti.
A zászló leírása
6. §
(1) Szerencs város zászlaja ezüst színű, ezüst rojtokkal, közepében a helység címere,
felette a pajzs felső szegélyével párhuzamosan, nyomtatott nagy, fekete betűkkel (a
pajzsszéltől a pajzsszélig elhelyezett) SZERENCS felirat.
(2) A városi zászlóból a rendelet kihirdetésével egyidejűleg egy darabot elő kell
állítani, és azt a Polgármesteri Hivatalnál megőrizni.

A zászlóhasználat köre
7. §
A városra utalás megjelenítését kifejezően:
-

a képviselő-testület üléseinek idején a tanácsteremben elhelyezett zászlótartóban,
a város életében jelentős - kizárólag helyi - események alkalmával,
az állami zászló elsőbbsége mellett az önkormányzat intézményei, vállalatok,
intézmények ünnepein, rendezvényein,
megkülönböztetésül a több település (város) részvételével tartott rendezvényeken,
a város bel- és külföldi kapcsolataiban emlék és cserezászlóként.

Szabálysértési rendelkezések 1
8. §
Szabálysértést követ el, és tízezer forintig terjedő pénzbírsággal sújtható – amennyiben
cselekménye nem ütközik magasabb szintű jogszabályba -, aki a város címerét engedély
nélkül, vagy az engedélyben foglaltaktól eltérő módon, vagy célra használja, valamint aki a
címer, illetve a zászló használatát szabályozó rendelkezéseket egyéb módon megszegi vagy
kijátssza. Többszöri elkövetés esetén pénzbírság ismételten is kiszabható.
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Vegyes rendelkezések
9. §
A polgármester a címerhasználati engedélyt visszavonhatja, ha:
-

az engedélyes a rendelet 8. §-ában meghatározott szabálysértést elkövette,
az engedélyes a címer használatára egyéb okok miatt méltatlanná vált.
10. §

Jelen rendelet a kihirdetés napján lép hatályba.
Szerencs, 1991. május 29.

Dr. Bíró László sk.
jegyző

Magda Gábor sk.
polgármester
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