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SZERENCS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
6/2009. (II. 12.)

R E N D E L E T E
Szerencs Város Önkormányzatának jelképeiről

Szerencs Város Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV.

törvény 1. § (6) bekezdésének a.) pontja, valamint a 16. § (1) bekezdésében foglalt
felhatalmazás alapján Szerencs város történelmi múltjára utaló, egyedi jelképként városi
címert és zászlót alkot.

I. fejezet
Szerencs Város címere és a használatára vonatkozó szabályok

A címer leírása

1. §

(1) 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.

(2) Szerencs város címerének képét jelen R. melléklete tartalmazza.

A címerhasználat szabályai

2. §

(1) A címer a város történelmi múltjára és jellegzetességére utaló jelképként használható.

(2) A város címere utaló jelképként az alábbiak szerint használható:
a.) a város zászlaján,
b.) az önkormányzat intézményeiben, hivatalos helyiségeiben, és hivatalos

kiadmányain, dokumentumain, okiratain
c.) a városra utaló emléktárgyakon,
d.) a képviselő-testület által alapított díszokleveleken, emléklapokon, kitüntető, vagy
emlékérmeken,
e.) önkormányzati rendezvényeken és ezek meghívóin,
f.) nemzetközi kapcsolatokban
g.) turisztikai célú kiadványain.

(3) A város címere államigazgatási eljárás és hatósági tevékenység során nem alkalmazható.

(4) A védjegyről szóló törvényben foglaltak alapján a helyi címert védjegyként sem
önkormányzati, sem más szervek nem használhatják.

3. §

(1) A címer az önkormányzat intézményei, szervei tisztségviselői által a 2. § (2)
bekezdésében felsorolt célokra külön engedély nélkül használható.
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(2) A város címere az (1) bekezdésen kívüli személyek, szervezetek (szerencsi polgárok,
vállalkozások, civil szervezetek) által a polgármester eseti engedélyével használható
fel.

A címerhasználat módja

4. §

(1) A város címerét kizárólag hiteles alakban, a címerábrák hűségének, méretarányainak
és színeinek megtartása mellett szabad ábrázolni.

(2) Egyes esetekben - a külön engedélyben megjelölt módon - megengedhető, hogy a
város címere kizárólag az anyag színében (fém, fa, bőr) készüljön. Nyomdai úton való
előállítása, illetve eredeti dokumentumok sokszorosítása (fénymásolása) esetén fekete-
fehér színben is használható.

A címer használatának engedélyezése

5. §

(1) A város címerének jelen rendelet 3 .§ (2) bekezdésén kívüli körben történő
felhasználását, illetőleg a forgalomba hozatal céljából történő felhasználását, vagy a
forgalomhozatal céljából való előállítását a polgármester engedélyezi. Az engedély
érvényessége meghatározott időpontig vagy visszavonásig szólhat, és azt az engedélyben
kell meghatározni.

(2) A polgármester a címer használatára, előállítására vonatkozó engedélyben a jelen
rendeletben foglaltakon túlmenően külön előírásokat is megszabhat.

(3) Az emléktárgyakon, érmeken, jelvényeken és más tárgyakon történő felhasználás esetén a
tárgyak engedélyezésére vonatkozó rendeletben foglaltak szerint kell eljárni.

6. §

(1) A városi címer használatának engedélyezése iránti kérelmet a polgármesterhez címezve
kell benyújtani papír alapon a polgármesteri hivatalban (3900. Szerencs, Rákóczi u. 89.),
vagy e-mailban a hivatal@szerencs.hu címre.

(2) A kérelemnek tartalmaznia kell:

- a kérelmező nevét és lakóhelyét és egyéb elérhetőségeit (levelezési cím, e-mail cím,
telefonszám, telefaxszám)

- a címer felhasználásának, illetve előállításának célját, módját
- az előállítandó mennyiséget,
- a forgalombahozatal vagy terjesztés módját,
- a címer használatának időtartamát, vagy határozatlan idejű használat iránti

kérelmet
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- a kérelmezőnél a címer felhasználásáért felelős személy nevét és
munkakörét/beosztását.

(3) A kérelemhez csatolni kell a címerrel díszített tárgy, dokumentum, kiadvány, egyéb irat
egy példányát, vagy annak másolatát, fényképét.

(4) A címer használatára vonatkozó engedélynek tartalmaznia kell:

- az engedélyt kérő megnevezését és lakóhelyét,
- az engedélyezett felhasználási cél megjelölését,
- a terjesztés és forgalombahozatal módjával kapcsolatos kikötéseket,
- a felhasználással kapcsolatos esetleges egyéb előírásokat
- a felhasználási jogosultság időtartamát, illetve határozatlan időtartam esetén az

arra való utalást, hogy az engedély visszavonásig érvényes.

(5) A városi címer használatára vagy előállítására nem adható engedély, ha a használat, vagy
forgalombahozatal módja, körülményei az önkormányzat méltóságát sértik vagy
megbotránkoztatásra alkalmasak.

II. fejezet
Szerencs Város zászlaja és a használatára vonatkozó szabályok

A zászló leírása

7. §

(1) Szerencs város zászlaja ezüst színű, ezüst rojtokkal, közepében Szerencs Város címere. A
címer felett a pajzs felső szegélyével párhuzamosan, nyomtatott nagy, fekete betűkkel (a
pajzsszéltől a pajzsszélig elhelyezett) SZERENCS felirat.

(2) A zászlóból legalább egy darabot a Polgármesteri Hivatalban kell őrizni.

A zászlóhasználat köre

8. §

Szerencs Város zászlaja különösen az alábbi eseményeken jelenhet meg:

- a városban tartott ünnepi megemlékezések, a város életében jelentős évfordulók
alkalmával,

- az állami zászló elsőbbsége mellett a nemzeti ünnepnapokon, továbbá az
önkormányzat intézményeinek ünnepségein, rendezvényein,

- megkülönböztetésül a több település (város) részvételével tartott rendezvényeken,
- a város bel- és külföldi kapcsolataiban emlék és cserezászlóként.
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III. fejezet

Szabálysértési rendelkezések

9. §

Szabálysértést követ el és harmincezer forintig terjedő pénzbírsággal sújtható az –
amennyiben cselekménye nem ütközik magasabb szintű jogszabályba -, aki a város címerét
engedély nélkül, vagy az engedélyben foglaltaktól eltérő módon, vagy célra , továbbá aki az
önkormányzati jelképeket az önkormányzat méltóságát sértő vagy a lakosság
megbotránkoztatására alkalmas módon használja. Többszöri elkövetés esetén a pénzbírság
ismételten is kiszabható.

IV. fejezet

Vegyes és záró rendelkezések

10. §

A polgármester a címerhasználati engedélyt visszavonhatja, ha:

- az engedély jogosultja, vagy a kérelemben általa a használatért felelősként
megjelölt személy a rendelet 9. §-ában meghatározott szabálysértést elkövette,

- vagy a címer használatára egyéb okok miatt méltatlanná vált.

11. §

Jelen rendelet kihirdetését követő napon lép hatályba, egyidejűleg a 4/1987. (XII. 15.)
tanácsrendelet, valamint a 8/1991. (V. 29.) és a 28/2004. (V. 27. ) önkormányzati rendeletek
hatályukat vesztik.

Szerencs, 2009. február 12.

dr. Bíró László sk. Rónavölgyi Endréné sk.
címzetes főjegyző polgármester


