
Mindszent Város Önkormányzatának 
11/1993. (X.18.) Kvt. sz. rendelete Mindszent város  

címerének, zászlójának megalkotásáról és használatáról. 
 
 
Mindszent város önkormányzatának képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról 
szóló 1990. évi LXV. törvény 1. § (6) bekezdés a./ pontjában kapott felhatalmazás 
alapján a város címeréről és zászlójáról az alábbi rendeletet alkotja:  
 
 

MINDSZENT CÍMERE 
 
1. § A címerpajzs egyenes állású, alul kerek behajlással csúcsban végződik. Teteje 
egyenes, felső két sarka lecsapott, két oldalán ívelt bevágás van. 
Arányai: a címerpajzs oldalbevágásai közti derék– szélességet 1 egységnek véve a 
pajzs magassága 1,4, a teljes szélesség 1,14, a tetővonal 0,8 egység. 
Függőleges irányban az oldalbevágás a tetőtől lefelé 0,25 egységnél kezdődik és a 
pajzs középmagasságáig 0,7 egységig ér le. A pajzsmező világoskék színű 
(egyharmad ultramarin, kétharmad berlini vagy párizsi kék). A felső pajzsmező 
közepén egy hegyével felfelé álló 18-19 századi ekevas van, természetes 
világosszürke színnel, plasztikus ábrázolással. Ívelt éle a pajzs baloldala felé néz (a 
pajzs felül nézve baloldal felé). Az ekevas szélessége 0,4 egység, függőleges oldala 
0,16 egységre van a középvonaltól. Két oldalán egy-egy függőleges helyzetű, 
hasával befelé forduló ezüst hal van, piros úszókkal. Az alsó pajzsmezőben, fentről 
0,9 egységnyire egy szélesebb (0,11 egység) egy keskenyebb (0,05 egység) 
vízszintes hullámvonalú ezüst pólya van egymástól 0,05 egység távolságban. A 
hullámhegyek középen és a két szélen vannak. 
 
A pajzsmező kék színe a levegőt, az eget, a vizet idézi, melyek a tisztaság, az 
igazságosság és hűség jelképei. Az ekevas az ősi földművelést, Mindszent lakóinak 
fő foglalkozását jelzi, a két hal pedig az alapító hét halászcsaládra is utalva az ősi 
halászatot jelképezi. A szélesebb hullámvonalú ezüst pólya a kanyargó Tiszát, a 
keskenyebb a Kurcát jelenti, mint a város földrajzi adottságát a két folyó 
találkozásánál és a halászat, valamint a kompátkelés színterét 
 
 

MINDSZENT ZÁSZLÓJA 
 
2. § a zászló 1 : 1,8 – hosszarányú téglalap. Színe halvány kék, a címerpajzs 
kékjének világosabb változata. A zászlót arany zsinór szegélyezi, rövidebb végén 
arany rojttal. A zászló szélessége háromszor akkora mint a címerpajzs felső éle. A 
címer teljes színezéssel jelenik meg, alatta ívelt vonalban fekete betűs Mindszent 
felirattal. A felirat körívének középpontja a címerben a folyót jelző hullámvonal tetején 
van. Zászlórúddal alkalmazva a címer merőleges a zászló hosszabb oldalára. 
 



A CÍMER MEGJELENÍTÉSE 
 
3. § (1) A városcímer csak, mint díszítő és utaló jelkép, kizárólag hiteles alakban, a 
megfelelő arányokban és színezéssel vagy egyszínű vonalas grafikával, plasztikus 
kivitelben teljes színezéssel, vagy a dombormű anyagának saját színében jelenhet 
meg (kő, fa, bronz, bőr, stb.). 

 
(2) A városcímert csak olyan mértékig szabad kicsinyíteni, hogy az ne sértse a 
hiteles ábrázolást. 
 
(3) A városcímert csak mint díszítő és utaló jelképet szabad felhasználni, hatósági 
tevékenység (eljárás) során nem alkalmazható. 
 

VÁROSCÍMER ÉS ZÁSZLÓ HASZNÁLATA 
 
4. § (1) A városcímer és zászló díszítő és utaló jelképként engedély nélkül 
használható a képviselőtestület szervei, intézményei és a  lakosság önszerveződő 
közösségei által. 
 
(2) A városcímer és zászlódíszítő és utaló jelképként polgármesteri engedéllyel, 
térítés nélkül használható a városban működő és az (1) bekezdés alá nem tartozó 
intézmények, illetve más szervek rendezvényein, kiadványain. 
 
(3) A városcímert és zászlót termék előállító és forgalmazó szervek vagy  személyek 
termékein, termékismertetőikben, vagy árúként csak a polgármester engedélyével és 
a (4) bekezdés szerint meghatározott díj fizetése mellett használhatják. 
 
(4) A városcímer és zászló használatáért a polgármester által esetenkénti elbírálás 
alapján megállapított díjat, illetve térítést kell fizetni. 
 
(5) A városcímer és zászló használatára vonatkozó engedély iránti kérelemnek 
tartalmaznia kell: 

a./ a kérelmező megnevezését 
b./ a használat módját 
c.,/ a használat várható időtartamát 
d./ az előállítandó és forgalmazandó mennyiséget 
e./ a használatért felelős személy nevét és beosztását. 
 

A kérelemhez csatolni kell a tervezett felhasználás mintapéldányának kettő darab 
színes fényképfelvételét. 

 
(6) A városcímer és zászló használatára vonatkozó engedélynek tartalmaznia  kell az 
(5) bekezdésben foglalt adatokat. 
 
(7) A kiadott engedélyekről a polgármesteri hivatal nyilvántartást köteles vezetni. 
 
 

BÜNTETŐ ÉS ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK1 

                                                 
1 Az alcímet hatályon kívül helyezte a 13/2012. (IV. 25.) Ör.  



 
5. §1 (1) Tilos a városi címert és zászlót engedély nélkül előállítani vagy 
forgalmazni, továbbá engedélyhez kötött esetekben engedély nélkül használni. 
 
(2) Tilos a városi címert és zászlót olyan módon használni, hogy az a város jó 
hírnevét, vagy a város lakosságának jó hírnévhez fűződő jogait sértse.  
 

ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK2 
 
6. § Ez a rendelet kihirdetése napján lép hatályba. 
 
 
 
 
Mindszent, 1993. október 4. 
 
 
 
 

………………………… 
Bereczki András 

polgármester 

………………………… 
Dr. Olasz Sándor 

jegyző 
 
 
 
 
 
 
 
 

      Kihirdetés és hatálybalépés napja: 1993. október hó 18.  
 

 
 
 

                                                 
1 Módosította a 13/2012. (IV. 25.) Ör.  
2 Az alcímet beiktatta a 13/2012. (IV. 25.) Ör.  


