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Tisztelt Képviselő-testület!
Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének a községi címer alkotásáról
szóló 10/1997. (XI. 27.) önkormányzati rendelete felülvizsgálatra szorul, egyrészt a
jogszabályszerkesztésre vonatkozóan, továbbá amiatt, hogy a község zászlajának
és nevének a használatát is rendeletben szabályozni szükséges.
A rendelet bevezető része a megváltozott jogszabályok miatt csak új rendelet
alkotásával módosítható, de a módosítások és kiegészítések száma is az új
rendeletalkotás mellett szólnak.
A Magyarország címerének és zászlajának használatáról, valamint állami
kitüntetéseiről szóló 2011. évi CCII. törvény 4. § (2) bekezdése értelmében, a
helyi önkormányzati és a nemzetiségi önkormányzati címerek szakszerű és a
címertani hagyományoknak megfelelő megalkotásának elősegítése érdekében a
Kormány Nemzeti Címer Bizottságot (a továbbiakban: Bizottság) működtet. A helyi
önkormányzat és a nemzetiségi önkormányzat a címerének megalkotása vagy
módosítása előtt kikéri a Bizottság véleményét.
Tekintettel arra, hogy esetünkben nem új címeralkotásról és nem a már meglévő
módosításáról döntünk, hanem csak a korábbi rendelet felülvizsgálatról van szó,
így a Bizottság véleményének kikérésére nincs szükség.
Kérem a tisztelt Képviselő-testületet az előterjesztés megtárgyalására és a
rendelet megalkotására.
Eplény, 2016. október 21.
Fiskál János
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Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
.../2016. (...) önkormányzati rendelete
Eplény község címerének, zászlójának és a település nevének
használatáról
Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete eredeti jogalkotói határkörében
eljárva, az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján,
a 6. § (1) bekezdés és 11. § (1) bekezdés tekintetében a közigazgatási hatósági
eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 19. § (2)
bekezdésében kapott felhatalmazás alapján,
a 6. § (4) bekezdés és 11. § (3) bekezdés tekintetében a közigazgatási hatósági
eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 28/B. §
(1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján,
a 7. § (2) bekezdés és 13. § (2) bekezdés tekintetében a közigazgatási hatósági
eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 71. § (2)
bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján,
a 7. § (3) bekezdés, 8. § (2) bekezdés és 14. § (2) bekezdés tekintetében a
közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi
CXL. törvény 112. § (2) bekezdés d) pontjában kapott felhatalmazás alapján,
az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) és i) pontjában meghatározott
feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. A község címerének és zászlajának leírása
1. § (1)

Eplény község címere: Eplény címere álló, csücskös talpú pajzs,
melynek kék mezejét vörös bak – vörös pólyába csatlakozik egy jobb-,
illetve bal haránt pólya alulról – osztja ketté.
A felső mezőben arannyal ékesített és vörössel fegyverzett fekete turul
enyhén jobbra fordulva, ezüst pengéjű, aranyos markolatú szablyát
tartva karmaiban, lebeg. A bak alatt aranyos nyelű, fekete fejű
bányászcsákány és alatta makkokat termő, viruló zöld tölgyág
keresztezi egymást.
A pajzs felső élén természetes színű, aranyos szegélyű és pántozatú,
vörös bélésű, szembenéző tornasisak helyezkedik el, nyakában arany
szalagon arany medalion. Az ötágú – 3 levél, 2 gyöngy – nyitott, arany
leveles koronát, rubinok, smaragdok, zafírok és gyöngyök díszítik.
A foszlányok: jobbról vörös és arany, balról kék és ezüst.
Eplény címere beszélő címer (tessera loquens). A középütt lévő vörös
bak a település nevére utal, amelynek jelentése "a szántalpakat
összefogó keresztgerenda", s ez az áthidalás talán mindenféle fából
készült. Valószínű tehát, a hajdan itt élő népesség a királynak vagy az
egyháznak ácsmunkával, famegmunkálással, elsősorban szánok
készítésével szolgált, a szán iránti hajlandóság máig ható jele a
település szánpályája (a környező településeken is kerék-gyártók,
faszerszám-készítők, szénégetők laktak). Ugyanakkor emlékeztet a
bányatámfalakra, s arra, hogy itt több út találkozik, valamint a hídszerű
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(2)
2. §

kapcsolatra, amely Olaszfaluhoz és Zirchez kötötte, köti. A vörös szín a
mangánércet is felidézheti.
A népesség az itt húzódó végvári vonal miatt elvándorolt,
kipusztulhatott, de a viruló zöld tölgyág éppen azt hivatott jelképezni,
hogy újratelepült, s lakosainak életereje, élni akarása töretlen. A
bányászcsákány a közel fél évszázadig itt folyó, sok családnak kenyeret
adó mangánérc-bányászatra utal.
A turul a nemzeti hagyományokhoz és a szűkebb pátriához való
ragaszkodást fejezi ki, továbbá azt a tényt is, hogy a település a
honfoglalás millecentenáriumán döntött önálló jelképei megalkotásáról.
A szablya is kettős jelentésű, szimbolizálja a hősi múltat, ugyanakkor
felidézi Clairvaux-i Szent Bernátnak, a második keresztes hadjárat
szellemi vezérének – akinek tiszteletére van szentelve a település
temploma is – emlékét, s általa az egykori helyi ciszterci birtoklást is.
A sisak a település hősi halottainak állít emléket, a korona pedig az
önkormányzati autonómiát fémjelzi.
A címer ábrázolását a rendelet 1. melléklete tartalmazza.
Eplény község zászlaja:
a) hagyományos zászló (lobogó) formában 90x150 cm méretű,
középen fehér színű, a hosszanti oldalakkal párhuzamosan 10-10
cm széles, fent kék, alul vörös szalag fut. A címer a zászló (lobogó)
közepén helyezkedik el, tengelye párhuzamos a rúddal vagy őrfával,
alatta „EPLÉNY” felirat arannyal olvasható. A zászló, illetve lobogó a
rúddal ellentétes (heraldikai bal) oldalon arannyal rojtozott,
b) a zászló rideau vagy labarum (függöny) formában 90x180 cm
méretű, a heraldikai nézetben kék-fehér-vörös színezetű. A kék és a
vörös szalag 10-10 cm széles. A címer ebben az esetben 90°-kal
elfordul, tengelye a hosszanti oldalakkal lesz párhuzamos, a felső
harmadban helyezkedik el, alatta az alsó harmadban az arannyal írt
„EPLÉNY” felirat olvasható. Ebben a változatban az alsó él arannyal
rojtozott.
2. A község címere és a zászlaja használatának a feltételei

3. §

Engedély nélkül használható a község címere díszítő és utaló
jelképként:
a) a község zászlaján,
b) az önkormányzat és az önkormányzat által fenntartott költségvetési
szerv vezetőjének a hivatali helyiségében,
c) a közös önkormányzati hivatalban a jegyző, aljegyző hivatali
helyiségében,
d) az önkormányzat által szervezett ünnepi rendezvények alkalmával,
e) az önkormányzat által adományozott kitüntetésen, plaketten,
díszoklevélen, emléklapon, emléktárgyon, díjon,
f) az önkormányzat által szervezett kiállításon,
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g) az önkormányzat bizottsága, a polgármester, alpolgármester,
képviselő önkormányzati feladatellátással kapcsolatos tevékenysége
során használt levélpapíron,
h) jegyző, aljegyző, polgármesteri hivatal szervezeti egysége
közigazgatási feladatellátással kapcsolatos tevékenysége során
használt levélpapíron,
i) önkormányzat által kibocsátott jelvényen,
j) önkormányzat által fenntartott emlékmű díszítésére,
k) az önkormányzat nemzetközi kapcsolataiban és az önkormányzat
által kiadott idegenforgalmi propagandában.
4. § (1)

(2)

(3)

A község címerét a képviselő-testület szervein, továbbá az
önkormányzat által fenntartott költségvetési szerveken kívül jogi
személy, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet csak engedéllyel
használhatja a (2) bekezdésben meghatározottak szerint.
Engedéllyel használható a község címere a község történetével,
életével, fejlődésével foglalkozó kiadványokon, a községről készült
térképeken, idegenforgalmi, marketing kiadványokon, (a továbbiakban
együtt: kiadványokon) a községre utaló emléktárgyakon, kézműves
termékeken (a továbbiakban együtt: termékeken). A címer használata
abban az esetben engedélyezhető, ha a kiadvány, termék rendeltetése,
a kiadvány vagy termék esztétikai megjelenése alkalmas a község jó
hírnevének öregbítésére.
A községhez tartozás kinyilvánítása céljából magánszemély a címert
nem gazdasági célra, a rendeletben foglalt korlátozások megtartásával
használhatja.

5. §

A község címerét kizárólag hiteles alakban, a méretarányok és a színek
megtartásával szabad ábrázolni. Kivételesen engedélyezhető – előzetes
esztétikai véleményeztetés után –, hogy a címer a termék előállításához
felhasznált anyag, így különösen: fa, fém, bőr színében jelentkezzék.
Nyomdai úton történő előállítás esetén fekete-fehér színben is
felhasználható.

6. § (1)

A község címerének használatát átruházott hatáskörben a polgármester
engedélyezi.
A község címerének használatára vonatkozó kérelmeknek tartalmaznia
kell:
a) a kérelmező, illetve felelős felhasználó nevét/megnevezését,
címét/székhelyét,
b) a címer használatának célját és módját,
c) a kiadvány, termék példányszámát vagy mennyiségét,
d) a terjesztés, illetőleg forgalomba hozatal módját,
e) a címer használatának kérelmezett időtartamát,
A kérelemhez csatolni kell a címerrel díszített kiadvány, termék grafikus
ábrázolását tartalmazó papír alapú dokumentumot.
A címerhasználattal kapcsolatos önkormányzati hatósági ügyben
elektronikus kapcsolattartásra nincs lehetőség.

(2)

(3)
(4)
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(5)

A község címerének használata iránti kérelem körültekintő
elbírálhatósága érdekében, az eljárás megindítása előtt, a használatot
tervezőnek előzetes egyeztetésre, konzultációra van lehetősége.

7. § (1)

A címer használatáról szóló engedélynek tartalmaznia kell:
a) az engedélyes megnevezését és címét,
b) az engedélyezett használat céljának megjelölését,
c) az engedély időtartamát,
d) a használattal kapcsolatos egyéb kikötéseket.
A címerhasználatra vonatkozó engedély a kérelemben foglaltaknak
megfelelően szólhat határozatlan vagy határozott időtartamra.
Határozott időtartamú engedély lejárta esetén, ha az engedélyes
magatartása, tevékenysége jogszerű volt, és további határozott
időtartamra kérelmezi a címerhasználat jogát, a kérelmezőt megilleti a
címerhasználati jog gyakorlása, ha a polgármester az ügyintézési
határidőn belül nem hoz döntést.
A címerhasználat engedélyezése iránti ügyben újrafelvételi kérelem nem
nyújtható be.
A címerhasználatra vonatkozó engedélyről, az engedélyezett
címerhasználat módjáról és időtartamáról a jegyző nyilvántartást vezet.

(2)

(3)
(4)

8. § (1) Ha az engedélyes a község címerét az engedélytől eltérő módon
használja, a polgármester átruházott hatáskörben dönt a
címerhasználat iránti engedély visszavonásáról és a címerhasználatát
megtiltja.
(2) A címerhasználat iránti engedély visszavonásának ügyében újrafelvételi
kérelem nem nyújtható be.
9. § (1)
(2)

(3)
(4)
(5)

A községi zászló használata Magyarország zászlajának használatát nem
helyettesítheti.
A községi zászló használható:
a) nemzeti ünnepek alkalmával,
b) a képviselő-testület ülésein,
c) a képviselő-testület szervei, az önkormányzat által fenntartott
költségvetési szervek ünnepségein, rendezvényein,
d) több település részvételével tartott rendezvényen,
e) települések közötti bel- és külföldi kapcsolatban, rendezvényen
cserezászlóként.
A községhez tartozás kinyilvánítása céljából magánszemély a zászlót –
nem gazdasági célra – annak méltóságának megőrzése mellett
használhatja.
A község zászlóját az ábrázolás hűségének, méretarányának és
színeinek megtartása mellett szabad használni.
A zászlót csak olyan mértékig szabad kicsinyíteni, hogy az a hiteles
ábrázolást ne sértse.
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3. A község nevének felvétele és használata feltételei
10. § (1)

(2)

(3)

11. § (1)
(2)

(3)
(4)

12. § (1)

Eplény község neve engedély nélkül használható:
a) Eplény Községi Önkormányzat által, valamint önkormányzati
részvétellel alapított gazdasági társaság elnevezésében, és
önkormányzati költségvetési szerv, alapítvány elnevezésében és
sajtóterméken,
b) az önkormányzat részvételével alapított önkormányzati társulás,
vagy munkaszervezetének névhasználata során,
c) az önkormányzat által rendezett vagy támogatott kulturális-,
szakmai-, kereskedelmi- vagy sportrendezvényen.
Az (1) bekezdésben meghatározott szervezeteken kívül Eplény község
nevét, a név ragozott, vagy toldalékos formáját bármely jogi személy,
jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, egyéni vállalkozás, vagy
üzletszerű gazdasági tevékenység céljára a cég nyilvántartásba történő
bejegyzéssel létrejövő szervezet elnevezésében, továbbá társadalmi
szervezet elnevezésében, üzleti nyomtatványon, védjegyen, szabadalom
címében, árubélyegen, áruminta és áru jelzésére, sajtótermék
címfeliratában, internetes portál létrehozásához domain névben,
kulturális tevékenység folytatásához, illetőleg szervezett rendezvény
megnevezéséhez, csak előzetes engedéllyel használhatja.
A névfelvétel csak azoknak szervezeteknek vagy személyeknek
engedélyezhető, amelyeknek székhelye Eplény közigazgatási területén
van, vagy tevékenységük jellemző módon a községhez kötődik, és a
kérelmező tevékenységének jellegével, szolgáltatásának minőségével a
község jó hírnevét megfelelően reprezentálja.
A polgármester átruházott hatáskörben dönt a névhasználat
engedélyezéséről.
A kérelemnek tartalmaznia kell:
a) a kérelmező, illetve felelős felhasználó nevét/megnevezését,
címét/székhelyét,
b) a községnév tervezett használatának célját,
c) a használat tervezett időtartamát,
d) a használat formáját.
A névhasználattal kapcsolatos önkormányzati hatósági ügyben
elektronikus kapcsolattartásra nincs lehetőség.
A névhasználat iránti kérelem alapos és körültekintő elbírálhatósága
érdekében az eljárás megindítása előtt a névhasználatot tervezőnek
előzetes egyeztetésre, konzultációra van lehetősége.
A polgármester a névhasználat iránti kérelmet elutasítja, ha a
kérelmező által végezni tervezett tevékenység, vagy a névhasználat
tervezett célja sérti:
a) Eplény község vagy lakosságának az ország határain belüli és azon
túli jó hírét, vagy
b) az önkormányzat érdekeit vagy,
c) az állampolgárok érdekeit vagy,
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(2)

13. § (1)

(2)

14. § (1)
(2)
(3)
15. § (1)
(2)

d) a községben tevékenykedő jogi személyek vagy jogi személyiséggel
nem rendelkező szervezetek érdekeit.
A polgármester a névhasználat iránti kérelmet elutasítja, ha a végezni
kívánt tevékenység, vagy a névhasználat tervezett célja azonos, vagy
összetéveszthető állami vagy önkormányzati közfeladattal.
A község nevének használatára vonatkozó engedélynek tartalmaznia
kell:
a) az engedélyes megnevezését és címét,
b) az engedélyezett névhasználat pontos szövegét,
c) az engedély időtartamát,
d) a használattal kapcsolatos egyéb kikötéseket.
A névhasználatra vonatkozó engedély a kérelemben foglaltaknak
megfelelően szólhat határozatlan vagy határozott időtartamra.
Határozott időtartamú engedély lejárta esetén, ha az engedélyes
magatartása, tevékenysége jogszerű volt, és további határozott
időtartamra kérelmezi a címerhasználat jogát, a kérelmezőt megilleti a
címerhasználati jog gyakorlása, ha a polgármester az ügyintézési
határidőn belül nem hoz döntést.
Ha a 13. §-ban foglalt kizáró ok az engedélyes tevékenységének
gyakorlása, névhasználata közben merül fel, a polgármester az
engedélyt visszavonja, és a névhasználatot megtiltja.
A névhasználat engedélyezése iránti ügyben és az engedély
visszavonása ügyében újrafelvételi kérelem nem nyújtható be.
A névhasználatra vonatkozó engedélyről, az engedélyezett névhasználat
módjáról és időtartamáról a jegyző nyilvántartást vezet.
Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
Hatályát veszti Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
10/1997. (XI. 27.) önkormányzati rendelete a községi címer alkotásáról.

Fiskál János s.k.
polgármester

dr. Mohos Gábor s.k.
jegyző

Záradék:
A fenti rendelet hatályba lépésének napja: 2016. ....
A rendeletet 2016. .......napjával kihirdettem.
Veszprém, 2016. ....
dr. Mohos Gábor
jegyző
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Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
Eplény község címerének, zászlójának és a település nevének
használatáról szóló …/2016. (…) önkormányzati rendelete
előzetes hatásvizsgálata
I.
A 2011. január 1-jétől hatályos, a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény (a
továbbiakban Jat.) 17. §-a szerint:
17. § (1) A jogszabály előkészítője – a jogszabály feltételezett hatásaihoz igazodó
részletességű – előzetes hatásvizsgálat elvégzésével felméri a
szabályozás várható következményeit. Az előzetes hatásvizsgálat
eredményéről önkormányzati rendelet esetén a helyi önkormányzat
képviselő-testületét tájékoztatni kell. [...]
(2) A hatásvizsgálat során vizsgálni kell
a) a tervezett jogszabály valamennyi jelentősnek ítélt hatását, különösen
aa) társadalmi, gazdasági, költségvetési hatásait,
ab) környezeti és egészségi következményeit,
ac) adminisztratív terheket befolyásoló hatásait, valamint
b) a jogszabály megalkotásának szükségességét, a jogalkotás
elmaradásának várható következményeit, és
c) a jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi
és pénzügyi feltételeket”.
II.
A helyi adókról szóló rendelet módosításának tervezetében (a továbbiakban
Tervezet) foglaltak várható hatásai – a Jat. 17. § (2) bekezdésében foglalt
elvárások tükrében – az alábbiak szerint összegezhetők.
1. A tervezett jogszabály valamennyi jelentősnek ítélt hatása
E körben a Jat szerint „különösen” a következő kategóriákat kell vizsgálni.
a)

A jogszabály társadalmi, gazdasági, költségvetési hatásai
aa) A tervezet társadalmi hatásai: A jelképek és a község név
használatának szabályozása a község jó hírének, megbecsülésének
erősítését szolgálja. A községhez tartozás érzését erősíti, hogy
magánszemély nem gazdasági célra a zászlót és a címert engedély
nélkül használhatja.
A tervezet gazdasági hatásai: Közvetett pozitív hatása a
kiadványok, termékek forgalmazóit érintően, ha a címerrel ellátott
termékek a község vonzerejére tekintettel keresettebbek lesznek, a
községet érintően pedig, ha az értékesített kiadványok tartalma
alapján új befektetői szándék indukálódik.
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A tervezet költségvetési hatásai: közvetetten pozitívak lehetnek a
gazdasági hatásokból származó bevétel növekedés nyomán.

ab) A jogszabály környezeti és egészségi következményei:

A tervezetben foglaltaknak közvetlen környezeti és egészségi
következménye nincs.

ac) A jogszabály adminisztratív terheket befolyásoló hatásai:

A tervezet adminisztratív terheket, a jelenlegi szabályokhoz képest,
számottevően nem keletkeztet.

2. A jogszabály megalkotásának szükségessége,
elmaradásának várható következményei:

a

jogalkotás

A Tervezet szerinti önkormányzati rendelet megalkotására eredeti jogalkotói
hatáskörben kerül sor, nem kötelező megalkotni. A szabályozás hiánya
azonban a község, az állampolgárok, a gazdálkodó szervezetek,
összességében a közösség érdekeinek sérelmével járhat, lehetővé teszi a
jelképek (címer, zászló) és a községnév, ezen keresztül a község és benne
lakók, tevékenykedők méltóságának csorbítását. A hatályos rendeletet
változatlan formában nem lehet hatályban tartani, mert az Alaptörvény
szóhasználatával ellentétes utalást tartalmaz és a jogszabályszerkesztés
előírásainak sem felel már meg.
3. A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi
és pénzügyi feltételek:
A tervezet elfogadása esetén többlet személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi
feltételt nem igényel.
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