Nyékládháza Város Önkormányzatának
1/1991./II.26./. sz.
rendelete
A VÁROS CÍMERÉRŐL
(Módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva)
1.§
Nyékládháza Város címere a város történelmi múltjára, hagyományaira utaló jelkép.
A város címerének leírása:
Álló hegyestalpu arannyal és ezüsttel pajzs arany mezejében fekete színű, piros nyelvét
kiöltő kiterjesztett szárnyú turul madár: ezüst mezőben vörös színű behajlított férfikar,
kezében fekete szőlőmetsző kést tart, fölötte vörös színű zöld leveles stilizált rózsa.
A címer hiteles arány és alak szerinti ábrázolását a rendelet 1. sz. melléklete
tartalmazza.
2.§
A város címerét pecséten történő ábrázolásnál a mindenkori közigazgatási elnevezéssel
együtt kell alkalmazni.
3.§
1./ A helyi címer a Magyar Köztársaság címerének kötelező használatát nem
helyettesíti.
2./ Ha az önkormányzati tevékenység során az állami jelképek használata kötelező,
azzal együtt a helyi címer nem használható, kivéve, ha azt a törvény megengedi.
3./ A város címere használható:
a./ az önkormányzati ülések meghívóin és különböző okmányain,
b./ az önkormányzati képviselők és az önkormányzati tisztségviselők által használt
iratokon,
c./ az önkormányzat által helyileg adományozott díszokleveleken, emléklapokon,
emlékérmeken,
d./ a 4.§.-ban meghatározott esetekben, az engedély szerinti célra

4.§
/1./ A város címerének ingyenes vagy ellenérték fejében történő használatát –
kérelemre- a Polgármester engedélyezheti.
Az engedély esetenkénti vagy meghatározott időtartamra szóló használatra adható.
/2./ A címer használatára vonatkozó kérelemnek tartalmaznia kell:
a./ a kérelmező nevét /megnevezését/ ás címét,
b./ a címer előállításának, felhasználásának célját, módját és időtartamát, illetőleg a
forgalomba hozandó mennyiséget,
c./ a felhasználásért felelős személy nevét,
d./ a tervezett mintapéldány másolatáta
5.§
/1./ A címert hiteles alakban, a méretarányok és színek megtartásával lehet ábrázolni.
6.§.
/1./ 1
/2./ A város címerének a kiadott engedélytől eltérő módon történő előállítása,
felhasználása vagy terjesztése esetén a felhasználásra kiadott engedélyt a
Polgármester visszavonhatja.
7. §.
Ezen rendelet a kihirdetés napján lép hatályba
8.§.2
A városi zászló:
A város zászlója téglalap alakú fehér színű, szélein váltakozva ezüst és vörös
farkasfogakkal díszített, s mezejében a város címere látható.
Nyékládháza, 1991. február 26.
Galuska László sk.
Polgármester
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Ifj. Kósa Benjámin sk.
alpolgármester

Hatályon kívül helyezte 13/2012.(IV.26.) önkormányzati rendelet 1.§-a. Hatályos: 2012. április 26-tól.
Kiegészítette a 4/1993.(VI.1.) sz. rendelet. Hatályos: 1993. június hó 1. napjától.

