
 
DÉVAVÁNYA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 

Képvisel -testületének 
26/2009.(X.30.) ör. 

 
RENDELETE 

a 
VÁROS CÍMERÉR L, ZÁSZLÓJÁRÓL, PECSÉTJÉR L 

 
 
 
Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Alkotmány 44/A. § (2) 
bekezdésében, valamint a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 16. § (1) 
bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a város címeréről, zászlójáról és pecsétjéről a 
következő rendeletet alkotja: 
 

A jelképek 
 

1. § 
 

Dévaványa Város hivatalos jelképei: 
a.) a város címere 
b.) a város zászlója 
c.) a város pecsétje 
 

A címer leírása 
 

2. § 
 

Kerek talpú pajzs kék mezejének zöld udvarán jobbra vágtató ezüst paripa, rajta ezüst 
szegélyű vörös süveges, vörös öltözékű, ezüst öves, fekete csizmás lovas ül. Ezüst 
szegélyű vörös mentéje panyókára vetve; arca, kezei természetes színűek; bajsza, haja 
fekete. Jobbjában aranyos markolatú ezüst szablyát emel feje fölé, baljában a fekete 
kantárt fogja. Nyeregtakarója kék szegélyű vörös, nyerge ezüst.  
 
A pajzson enyhén jobbra forduló, természetes színű, pántos tornasisak helyezkedik el, 
nyakában arany medalionnal. A sisakon ötágú, nyitott, leveles arany korona van. A 
sisakdísz balról jobbra kinyúló, természetes színű páncélos, vágott kar, kezében (a 
pajzskép egy motívumát ismételve) aranyos markolatú ezüst szabályát tart. A 
foszlányok, akantuszlevelet mintázva, jobbról kék és arany, balról vörös és ezüst.  
 

A zászló leírása 
 

3. § 
 

Dévaványa Város zászlója téglalap alakú, szélén rojtokkal, színe krémszín. A város 
címere a zászló közepén helyezkedik el függőlegesen, alatta enyhe ívben 
DÉVAVÁNYA felírat. A zászló rojtjainak színe: váltakozva égszínkék, aranysárga, 
piros és fehér színű fonal. 
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A pecsét leírása 

 
Ő. § 

 
(1) Dévaványa Város pecsétje bronzból (rézből) negatív dombornyomással készül. 
Körben BÉKÉS MEGYE DÉVAVÁNYA szöveg, alatta Dévaványa történelmi 
címere, amely fent görbe, a hegye felé szélesedő szablyát tartó páncélos kart ábrázoló 
ötágú nemesi koronára támaszkodva. 
Alatta stilizált sisak, alatta címerpajzs, amit kétoldalt heraldikai dísz kerít 
(akantuszlevelek). 
A címerpajzsban balra vágtató, jobbjában görbe szablyát tartó lovas vitéz. Alatta 
stilizált mező. A pajzs széle fent egyenes, mely kétoldalt a stilizált dísz haladva, lent 
oválisba megy át. 
(2) Gumibélyegző az (1) bekezdésben leírtak pozitív képével készül. 
 
 

A jelképek használata 
 

ő. § 
 

(1) A település jelképeinek használata nem sérti a Magyar Köztársaság állami jelképeinek 
elsőbbségét, és azok használatát nem helyettesítheti. 
(2) Dévaványa címere a következő helyeken használható: 

a.) a város zászlóján, pecsétjén 
b.) a képviselő-testület által alapított és kiadott emléklapokon, emlékérmeken, 
meghívókon, 
c.) az önkormányzat a tanácskozótermében, a tisztségviselők hivatalos 
helyiségeiben, az önkormányzat intézményeiben, 
d.) tisztségviselők levelezéseiben, 
e.) ünnepségeken, 
f.) városi emléktárgyon, 
g.) egyéb szerveknél külön engedélyben meghatározott módon és formában. 

(3) Dévaványa zászlója a következő esetekben használható: 
a.) a képviselő-testület ülésein és a város életében jelentős események alkalmával,  
b.) állami zászló elsőbbsége mellett az állami ünnepeken önkormányzati szervek, 
intézmények, üzemek ünnepein, rendezvényein, 
c.) megkülönböztetésül több település részvételével megtartott rendezvényeken. 

(4) a pecsét a képviselő-testület és szervei által kiadott iratokon a polgármester előzetes 
engedélyével használható. 
 

6. § 
 

(1) A jelképeket csak a megadott alakban és színekben szabad ábrázolni. 
(2) Kivételesen megengedhető, hogy a címert a felhasznált anyag (fém, fa, kő, műanyag, 
stb.) színeiben állítsák elő. Címer, zászló nyomdai úton történő előállításánál a 
meghatározott színek használata kötelező. 
(3) A címert csak olyan mértékig lehet kicsinyíteni, hogy az ne sértse a hiteles ábrázolást. 
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Záró rendelkezések 
 

7. § 
 

(1) Ez a rendelet 2009. november 1-én lép hatályba, azzal egyidejűleg hatályát veszti 
Dévaványa Város Önkormányzata Képviselő-testületének a város címeréről, 
zászlójáról, pecsétjéről szóló 28/2004.(VII.1.) rendelete.  

 
(2) E rendelet a belső piaci szolgáltatásokról szóló az Európai Parlament és a Tanács 

2006/123/EK irányelvnek való megfelelést szolgálja. 
 

 
 
Dévaványa, 2009. október 29. 
 
 
 
 
 
 
 

Pap Tibor       Balogh Csilla 
polgármester       jegyző 
 
 
 

Záradék: 
 

A rendelet 2009. október 30-án kihirdettem.  
 
 
Dévaványa, 2009. október 30. 
 
 
 
 

Balogh Csilla  
jegyző  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


