
Szentes Város Tanácsának  

1/1989./IX.25./ számú 

r e n d e l e t e 

Szentes város címerének és zászlajának megalkotásáról 

és használatának szabályozásáról 
 

 
Módosította:  
1/1990./XII.7./KT, 16/1993./IX.24./KT, 23/2005. (XI.01.) ÖR, 13/2012. (V.11.),  

 

1.§. 

A címer leírása 
 
Szentes város címerének teste: hegyes talpú vörös pajzs, amely utal a város hagyományos 
vörös-kék színére. 
A pajzs talpát és törzsét ezüst színű hullámpólya választja el egymástól, amely a várost ke-
resztülszelő Kurcát jelképezi. A Kurca közepéből barna derekú, zöld levelű pálmafa emelke-
dik ki, mellette két oldalt 3-3 szál barna buzogánysás nő ki. Az örökzöld pálma a szentesi 
nép szívós élni akarását, a megpróbáltatásokkal szembeni dacos kiállását és örökösen 
megújuló fejlődését szimbolizálja, utalva a régi bölcsességre, amely szerint: "Teher alatt nő 
a pálma". A buzogánysás a Kurca menti nádas-lápos területet fejezi ki, amely a régmúltban 
menedéket biztosított a város lakossága számára a különböző veszedelmekkel szemben. 
Díszítő elemként a címerpajzs felett tornagallér van elhelyezve pántos nyílt sisakkal, orrjegy-
gyel /sisaktartó/ és sisakkoronával. A gallér nyakában arany láncon arany érem függ. A si-
saktakaró színezése jobbról kékarany, balról vörös-ezüst , ugyancsak utalva a város vörös-
kék színére. 

 

2.§. 

A címer használata 
 
/1/ A város címerét, mint díszítő és utaló jelképet kizárólag     hiteles alakban, az ábrázolás 

hűségével, a méretarányok,     színek betartása mellett szabad megjelentetni. 
 
/2/ A polgármester eseti engedélyével a címer megjelenhet a tárgy     anyagának eredeti 

színében /fém, fa, stb./, valamint grafikai     kivitelben is. 
 
/3/* A város címere a település múltjára utaló jelkép, a Magyarország címerét nem helyette-

síti. Ha a közigazgatási tevékenység során a Magyarország címerének használata kötele-
ző, azzal együtt a helyi címer nem használható. 

(*Hatályos: 2012. május 12. napjától.) 
 
/4/ Az állami és a helyi címer együttes használata esetén az állami címernek - különösen 

elhelyezésével, a címer     méretével, stb. - elsőbbséget kell biztosítani 
 
/5/ A város címere védjegyként nem használható. 
 
/6/ A város címere díszítő és utaló jelképként használható: 

a./ Képviselő-testületi ülés meghívóin 
b./ Képviselő-testület és bizottságai felhívásain, programjain, tervein 
c./ a nem önkormányzati szervekkel kötött megállapodásokon és szerződéseken 
d./ a település történetével, életével, fejlődésével foglalkozó kiadványokon 



e./ a településre utaló emléktárgyakon 
f./ a Képviselő-testület által alapított /kiadott/ díszokleveleken, emléklapokon, kitünte-

tő jelvényeken és emlékérmeken 
g./ ünnepségeken, rendezvényeken 
h./ nemzetközi kapcsolatokban és az idegenforgalmi propagandában 
i./ az önkormányzat tisztségviselői által a Képviselő-testület megbízásából eredő te-

vékenységük során használt levélpapíron 
j./ az önkormányzat vállalatainak emblémájaként 
k./ az előzőekben felsoroltak értelemszerű alkalmazásával külön engedély alapján a 

nem önkormányzati szervek által is. Az engedélyezés szabályait a 3.§. tartalmaz-
za. 

 

3.§. 

A címer használatának külön engedélyezése 
 
/1/ A címer alkalmazásának módját a polgármester határozza meg. 
 
/2/ A város címere díszítő és utaló jelképként huzamosabb időre adott engedéllyel alkal-

mazható: 
a./ a városban lévő fontosabb és hagyományokkal rendelkező intézményekkel kap-

csolatos történeti, ismeretterjesztő kiadványokon 
b./ a város fontosabb közintézményeiben 
c./ a város idegenforgalmi propaganda kiadványain. 
 

/3/ A város címere díszítő és utaló jelképként esetenként adott engedéllyel használható: 
a./ a várossal kapcsolatos kiállításokon 
b./ a városra utaló emlék- és ajándéktárgyakon 
c./ jelvényként. 
 

/4/ A város címerének használatát a polgármester engedélyezi. Az engedély meghatározott 
időpontig, meghatározott esemény megtörténtéig, vagy visszavonásáig érvényes. 

      Erről az engedélyezőnek határozatban kell rendelkezni. 
 
/5/ A huzamosabb időn át - 3.§. /2/ bekezdése - történő használatra vonatkozó engedély 

kiadásának feltétele, hogy a kiadványok kereskedelmi célt nem szolgálhatnak. 
 
/6/ Amennyiben a kiadványok kereskedelmi célt szolgálnak, eseti – 3.§. /3/ bekezdése - en-

gedélyt lehet kiadni. 
 
/7/ Tilos az engedély kiadása a város címerének használatára, előállítására, ha a használat, 

vagy a forgalombahozatal módja, körülményei a város hírnevét, vagy a vá-
ros lakosságának érzületét közvetlenül érintené. 

 
/8/ Amennyiben a város címerének használata nem az engedély szerint történik, az enge-

délyt azonnali hatállyal vissza kell vonni. 

4.§. 

A címer használata iránti kérelem 

/1/ A címer használatára vonatkozó engedély iránti kérelmet a Szentes Város Polgármester-
éhez írásban kell benyújtani. 

 
/2/ A kérelemnek az alábbiakat kell tartalmaznia: 

a./ a kérelmező megnevezését és címét 



b./ a címer előállításának, illetve használatának célját és módját 
c./ előállítás esetén az előállítandó mennyiséget 
d./ a terjesztés, forgalombahozatal módját 
e./ a címer használatának időtartamát 
f./ kereskedelmi forgalombahozatal esetén a termék egységárát 
g./ a címer használatáért felelős személy nevét és beosztását. 

 
/3/ A használat céljától függően a kérelemhez mellékelni kell a címerrel díszített tárgy mintá-

ját, vagy fényképmásolatát. 
5.§. 

A címer használatáról szóló engedély 
 
/1/ A címer használatáról szóló engedélynek tartalmaznia kell: 

a./ az engedélyes megnevezését és címét 
b./ az engedélyezett használat céljának megjelölését 
c./ a használat idejét, illetőleg az engedély érvényességének időtartamát 
d./ a kereskedelmi forgalombahozatal esetén az engedélyezett darabszámot 
e./ a terjesztés, a forgalombahozatal módjára, mennyiségére vonatkozó esetleges ki-
kötéseket 

f./ a nyilvántartáshoz szükséges mintatárgyak benyújtásának határidejét 
g./ a címer kereskedelmi és egyéb jellegű forgalmazása esetén a bevételek önkor-

mányzati részesedésének arányát. 
 
/2/ A Polgármester által kiadott engedélyekről a Polgármesteri Hivatal szervezési feladatokat 

ellátó szerve nyilvántartást vezet. 
 
/3/* Amennyiben az engedély visszavonásra kerül, ezt a nyilvántartásban fel kell tüntetni, 

továbbá azt is, hogy folyt-e közigazgatási bírság kiszabására irányuló eljárás az engedély-
től eltérő használat miatt. 

 (Hatályos: 2012. május 12. napjától) 
6.§. 

A város zászlajának leírása, használata 
 
/1/ Szentes város zászlaja téglalap alakú, világoskék anyagon, középen a város címerét tar-

talmazza, alatta "SZENTES VÁROS" felirattal. 
 

/2/ A város zászlaját a település életében jelentős országos vagy helyi események alkalmá-
val fel kell vonni.  

    Képviselő-testületi ülések napján a városházán kell kitűzni. 
 
/3/ Önkormányzati rendelet vagy magasabb szintű jogszabály alapján félárbócra kell eresz-

teni. 
 
/4/ Az állami zászló elsőbbsége mellett a város zászlaja használható: 

a./ az önkormányzati és gazdálkodó szervek, társadalmi szervezetek rendezvényein 
b./ megkülönböztetésül a több település részvételével tartott rendezvényeken 
c./ a települések közötti bel- és külföldi kapcsolatokban 
d./ cserezászlóként, és a juttatás jellegének a zászlón való feltüntetésével, elismerés-

ként. 
7.§.* 

/1/ Gazdasági, társadalmi, tudományos szervezetek, intézmények, jogi személyek és jogi 
személyiség nélküli gazdasági társaságok részére elnevezésükhöz, tevékenységük gya-
korlásához vagy működésük folytatásához a 



    Szentes 
    Szentesi 
    Szentes város 
    Szentes városi  
    név használata a polgármester engedélyéhez kötött. 
 
/2/ A név felvételét és használatát csak azok kérhetik, akiknek székhelye Szentes közigaz-

gatási területén van. 
/*Hatályos: 2003. július 11. napjától./ 

 

8.§.* 

/1/ A név felvétele és használata iránti kérelmet a polgármesterhez kell benyújtani. 
 
/2/ Az engedély iránti kérelemnek tartalmaznia kell a kérelmező megnevezését, székhelyét, 

tevékenységi körét, a használat célját és módját, a használat időtartamát. 
 
/3/ Amennyiben dísztárgy, embléma, kiadvány vagy termék megjelölését szolgálja a név, 

úgy annak tervét a kérelemhez csatolni kell. 
 
/4/ A kiadott engedély érvényessége szólhat a tevékenység folytatásának időtartalmára, 

vagy meghatározott időpontig történő felhasználásra, vagy egy alkalomra. 
/*Hatályos: 2003. július 11. napjától./ 

 

9.§.* 

/1/ A név felvételére és használatára vonatkozó engedélynek tartalmaznia kell a jogosult 
megnevezését és székhelyét, az engedélyezett felvétel vagy használat céljának meghatá-
rozását, az engedély érvényességének időtartamát, a felvétel és használat módjával kap-
csolatos esetleges egyéb kikötéseket és előírásokat. 

/*Hatályos: 2003. július 11. napjától./ 

 

10.§.* 

Az engedély kiadása megtagadható: 
         a/ ha a használat vagy annak célja, módja és körülményei az önkormányzat vagy 

Szentes város lakossága jogait, jogos érdekeit sértené vagy veszélyeztetné 
         b/ ha ugyanazon vagy hasonló tevékenység gyakorlásához már engedélyt kiadott vagy 

a nevet már valaki jogszerűen használja. 
/*Hatályos: 2003. július 11. napjától./ 

 

11.§.* 

A kiadott engedélyekről a Polgármesteri Hivatal nyilvántartást vezet. 
/*Hatályos: 2003. július 11. napjától./ 

 

12.§.* 

Aki a nevet e rendelkezések hatálybalépése előtt jogszerűen felvette és folyamatosan hasz-
nálja, utólagos engedély iránti kérelem benyújtására nem köteles. 
/*Hatályos: 2003. július 11. napjától./ 

 

 



13.§. 

A város zászlajának használata 

/1/ A város zászlaját a település életében jelentős országos vagy helyi események alkalmá-
val fel kell vonni.  

    Képviselő-testületi ülések napján a városházán kell kitűzni. 
 
/2/ Önkormányzati rendelet vagy magasabb szintű jogszabály alapján félárbócra kell eresz-

teni. 
 
/3/ Az állami zászló elsőbbsége mellett a város zászlaja használható: 

a./ az önkormányzati és gazdálkodó szervek, társadalmi szervezetek rendezvényein 
b./ megkülönböztetésül a több település részvételével tartott rendezvényeken 
c./ a települések közötti bel- és külföldi kapcsolatokban 
d./ cserezászlóként, és a juttatás jellegének a zászlón való feltüntetésével, elismerés-

ként. 

 

14.§.* 

Szabálysértési rendelkezések 

 
/1/ Tilos a város címerét, vagy zászlaját 
  a) pártpolitikai célokra, vagy választási kampányban felhasználni, 
  b) jogosulatlanul előállítani, használni vagy forgalomba hozni 
  c) megrongálni, vagy erkölcsi érzületet sértő módon megsemmisíteni. 
/*Hatályos: 2012. május 12. napjától./ 
 
/2/ A szabálysértési eljárás lefolytatása a Polgármesteri Hivatal igazgatási feladatokat ellátó 

szervének hatásköre. 
14/A. §. 

Igazgatási bírsággal sújtható magatartások 
(Hatályos: 2012. május 12. napjától) 

 
/1/ Közösségellenes magatartásnak minősül és 50.000,- Ft-ig terjedő helyszíni bírsággal, 
illetve 150.000,- Ft-ig terjedő közigazgatási bírsággal sújtható, aki e rendelet 
 a) 2. § (1)-(5) bekezdéseiben, 
 b) 3. § (2), (3) bekezdéseiben, 
 c) 7. §-ában 
 d) 14. §-ában  
foglalt rendelkezéseket megsérti. 

15.§. 

Hatálybalépés 
 
Jelen rendelet 1989. október 8-ával lép hatályba. Egyidejűleg Szentes Város Tanácsának 
6/1974./XII.20./T. sz. rendelete hatályát veszti. 

 

 

 

Dr. Tóth József sk.                                   Szirbik Imre sk. 
    vb-titkár                                            tanácselnök 


