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Ngomd'r községi Önkormangzat Képuisetőtestúlete az 1990. éui LXV. töruéng 1.s,/ 6/
bekezdés a.) pontjdban biztosított jogkörében Nyomar község címeréról és zasztójatol
(a touá'bbiakban: jelképek), ualamint a címert d"brdzoló pecsét hasznalataról a
kóuetkező rendeletet alkoti a.
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Ö

nko rtnang z at j elkép ei

í.s.
Nyomar község önkormá"ngzati jelképei: A CÍMB? és a ZÁSztO 1A címernek a műuészi
módon megalkotott, toudbbiakban mindennemú felhasznalds esetén kiinduldsnak
szamító és masolható udltozatat ielen rendelet melléklete tarta\mazza.)

A község címerénekleírasa
2.5.

Áuó, haromszógletú, uörös színű katonai pajzs, melgnek mezejében ezűst szablgat
tartó, ezűst férfikar lebeg.
A pajzson uörös-ezúst-zöld színútekercs, amelgre arana szablgdt tartó, arana
férfikar td"maszkodik. A pajzstartó mindkét oldalan ega-egu zöld pdlmaleuéI.
A pajzs alatt arany szalag lebeg NYOMAR felirattal

A község zászlaja
3.S.

1/ Fekuő téglalap alalai, a színe fehér, a mérete 150x75 Cm, anaaga selymes,
korben nemzeti színű farkasfogak díszítik.Mindkét oldaldnak a közepére Uan
hímezue eredeti színeiben a kózség címere a 2.$.banfoglatt leírasnak megfelelően.
A zaszló eltérhet a fent megadott mérettöl, oldalainak azonban mindig 2:1 arótngban
/

kell altnia eggmdssal.

2/ Keuésbéűnnepélges helgeken és alkalmakkor haszndlható olyan

zóLszlo is,
pajzs
oldalainak
a
megegaezik
címer
amelg dltó tégtalap alalai, oldalainak ardnya
ard'ngaual (7:B), és egész felűletét a fentebb leírt címer tölti ki,

/

4.5.

A község címere mint utalÓ és díszító jelkép altalaban az alabbi
hasznalhato:
a.) a község zaszlajdn
b.) a községhd"za bejaratanóLl
c.) a községi ónkormangzat intézméngeinek bejaratanat

helgeken

az önkormangzat képuiselótestúleténektanacskozotermében, a polgi'rmester,
jegyző, a hiuatal munkatarsainak irodaiban
ol a kö z s é g i ö nko rmang z at int é zmé ng u e z et ó ine k ir o d dib an
f.) a községbe uezető útuonalon, az úttest jobb oldalá.n léuő tablan
d.)

5.S.

A község zaszlaja, mint utató és díszítőjelkép az alábbí helgeken
hasznatható

a.)
b')
c.)
d.)
e.)
f

)

az Önkonnanyzat Képuiselótestűletének tandcskozóterrnében allandó jelleggel az
eredeti méretű zóLszló
a Polgdrmester hiuatali helyiségében allandó jelleggel az eredeti méretű zi"szló
a KépuiselőtestűIet úIéseineknapjó"n, illetue dllami ünnepeken a kózséghaza
épúleténa má"sfélszeresre felnaggított (a touá"bbiakban: naggított) méretben
lt1jftldi Uaga tegalabb miniszteri szintű belföldi |dldöttség latogatd'sakor a
kozs éghaza épűleténnagyított méretb en
lcLjlfoldi laildottségek részéreajd'ndékba adható az eredeti méreténekardnyosan
kic s iny ít ett u óLIto z at a
dttami űnnepeken az Önkormdngzat intézményein az eredeti uaga CL nagyított
méretben

Az onkormdngzat pecsétje
6.5.

1/ A pecsét leírasa: 4 cm atmérőjúkörben a 2.$-ban leírt címernek a heraldika
szabdlyainak megfelelően, grafikailag kiuitelezhetó udltozata, A címer kórűl féIkórben
a NYoMÁR K)ZSÉG ÓuronnrÁNYZATA felirat oluctsható.

/

/

2/ A

/

3/ Az Önkormá'nyzat pecsétjét,díszítő és a községre utaló jelképként, kizarólag az

pecsétngomó egyik udltozata műanyagbóI uagy gumiból (a toud"bbiakban:
normat) a masik rézböl - pozitíu és negatíu udltozatban _ (a toud"bbiakban: fém)
készűl. Ezen utóbbit pecsétuiasszal egyűtt kell hasznalni'

aló"bbi Lrclgeken lehet haszndtni.

az Önkormá'ngzat altal alapított kitűntetések okiratain, a fejrészéna fém
pecsétngomó pozitíu pozitíu, a szöueg atjd'n pedig a fém pecsétngomó negatíu
(uiaszos) ualtozatdt.
b.) Az onkormdngzat altal kiadott irodalmi, képzómúuészeti és eggéb kiaduangokon
C,) A polgarmester és a jegyzó d'Ital protokotli'ris célra hasznalt leuéIpapírfejrészén
pozitíu, illetue annak aljdn pecsét formó"jaban negatíu (uiaszos) udltozatban.
a,)

7R
/ .J.

Az Önkorlni'ngzat címere illetue a címerrel ellatott zá'szlója Uaga annak rajzolata -u
Képuiselőtestűlet előzetes engedélgéuel,az dltala megh'atarozott gyartd"si es
forgalmazasi díj fejében - felh"asznalhati:
a.) utazá'si irodak kiaduangain

b.) emlék és ajandéktarggakon
c.) kereskedelmi forgalomba hozatal céljabóI
B.S.

A jelképet kizaróIag hiteles alakban, az i"brazolas hűségének,méretaranganak és
színénekbetartasa mellett kell hasznalni.
e.s.
/ 1/ A 4-5.$-banfoglaltakat a Képuiselótestúletnek joga uan ellenóizni.
/ 2/ Ha a Képuisetőtestútet megallapítja, hogg az dbrdzolas nem hiteles, uaga a
jetképet nem az engedétgezet célra, illetue módon haszndljd'k, a befizetett hasznalati
d'íj Uaga annak ardngos részénekuisszafizetése néllail, azonnali hatdllyal
me g tilthatj a a j elkép ek to u db b i ha s znal at i't.
/

3/ A jetképhasznalat szabalgtalansaga miatt keletkezett kart a Képuiselótestúlet

nem térítimeg.

I0.s.
/ 1/ A KépuisetőtestúIet egaes esetekben megengedheti, Lt-ogg az Önkormdngzat
címere kizarolag az alapangag (fém, fa, bőr, textil, stb.) színében - színezésnéllcüI készűljón.

bekezd.ésben meghatdrozott módon ualó elkészítésta gydrtd"s illetue
forgalomba hozatal irá"nt bengújtott beaduó"ngban kell kérni.

/2/ Az /1/

]

í.s.

Az onkormanyzat jetképei a KépuiselótestűIet engedéIge néIkúlforgalomba hozatal
cétjdból nem dllítLl"atók ető.

12.5.
/

1/ A B.$-ban meghatarozottak megszegói ellen a szerzői jogokrót szoló 1999. éui

LXXW. töruéng 94.$-ban meghatdrozott polgá'ri jogi köuetkezmények ualamelyikét kell
éruényesíteni.

/
p

2/ E,

rend'elet megsértője szabatgsértéstköuet

énzbírsag g aI sújtható.

el és 30.000'- ft_ig

terjedő

í3.s.
Ez a rendelet a kihirdetése napjan lép hatalgba.

Bartfag Attila sk.
polgarmester

NagA Karoly sk.
körjeggzó

