Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
10/2014. (III. 31.) önkormányzati rendelete
az eplényi jelképek és Eplény név használatáról
Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete eredeti jogalkotói hatáskörében
eljárva az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a 6. §
(1) bekezdés és a 12. § 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 13. § (2) 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 a 15. §
(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, a 8. § (2) bekezdés és a 16. § (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. § (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében
eljárva a következőket rendeli el:
1. §

Eplény község 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 kerékgyártók, faszerszám-készítők, szénégetők
laktak). Ugyanakkor emlékeztet a bányatámfalakra, s arra, hogy itt több
út találkozik, valamint a hídszerű kapcsolatra, amely Olaszfaluhoz és
Zirchez kötötte, köti. A vörös szín a mangánércet is felidézheti.
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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.
(2) A címer rajzát a rendelet 1. melléklete tartalmazza.
2. §

(1) A községi címer Eplény történelmi hagyományait megőrző,
jellegzetességeit és a kor változásait szimbolizáló jelkép, Magyarország
címerét nem helyettesítheti.
(2) Magyarország címerének és az önkormányzati címer egyidejű
használatára, valamint Magyarország címerével ellátott körbélyegző és az
önkormányzati címeres körbélyegző egyidejű használatára Magyarország
címerének és zászlajának használatáról, valamint állami kitüntetéseiről
szóló törvény rendelkezése az irányadó.

3. §

Engedély nélkül használható a község címere:
a) a Képviselő-testület és az önkormányzati bizottság meghívóján,
b) a Képviselő-testület, a polgármester, az alpolgármester, a Képviselőtestület bizottsága által kibocsátott dokumentumon,
c) az Önkormányzat által kibocsátott emléklapokon, az Önkormányzat
által alapított kitüntetések emlékérmein, és a kitüntetés
adományozásáról szóló díszokleveleken,
d) az Önkormányzat bizottsága, a polgármester, alpolgármester,
képviselő önkormányzati feladatellátással kapcsolatos tevékenysége
során használt levélpapíron,
e) a Képviselő-testület tanácskozó termében, a polgármester,
alpolgármester hivatali helyiségében, az Önkormányzat által
fenntartott költségvetési szerv vezetőjének hivatali helyiségében,
f) az Önkormányzat által fenntartott költségvetési szerv által – a
közfeladat ellátásával kapcsolatosan – kibocsátott dokumentumon,
kiadványon, meghívón.
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4. §

(1) 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.
(2) 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.
(3) A községhez tartozás kinyilvánítása céljából magánszemély a címert nem
gazdasági célra, a rendeletben foglalt korlátozások megtartásával
használhatja.

5. §

(1) A községi címert az ábrázolás hűségének, méretarányainak, színeinek
megtartásával lehet használni.
(2) Engedélyezhető – előzetes esztétikai véleményeztetés után –, hogy a
címer kizárólag az előállításhoz felhasznált anyag, így különösen: fém, fa,
bőr, színeiben kerüljön ábrázolásra. Nyomdai úton történő előállítás
esetén a címer fekete-fehér színben is ábrázolható.

6. §

(1) A község címerének használatát átruházott hatáskörben a polgármester
engedélyezi.
(2) A község címerének használatára vonatkozó engedély iránti kérelemnek
tartalmaznia kell:
a) a címer használatának célját, alkalmazásának módját.
b) a kiadvány, termék példányszámát vagy mennyiséget,
c) a terjesztés, vagy a forgalomba hozatal módját,
d) a címer használatának kérelmezett időtartamát.
(3) A kérelemhez csatolni kell a címerrel díszített kiadvány, termék grafikus
ábrázolását tartalmazó papír alapú dokumentumot.
(4) A címer használatával kapcsolatos önkormányzati hatósági ügyben
elektronikus kapcsolattartásra nincs lehetőség.

7. §

(1) A község címerének használatára vonatkozó engedélynek tartalmaznia
kell:
a) az engedélyezett használat céljának megjelölését,
b) az engedély időtartamát,
c) a használattal kapcsolatos egyéb kikötéseket.
(2) A címer használatára vonatkozó engedély a kérelemben foglaltaknak
megfelelően szólhat határozatlan vagy határozott időtartamra. Határozott
időtartamú engedély lejárta esetén, ha az engedélyes magatartása,
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tevékenysége jogszerű volt, és további határozott időtartamra kérelmezi a
címer használatának jogát, a kérelmezőt megilleti a címerhasználati jog
gyakorlása, ha a polgármester az ügyintézési határidőn belül nem hoz
döntést.
(3) A címerhasználat engedélyezése iránti ügyben újrafelvételi kérelem nem
nyújtható be.
(4) A címerhasználatra vonatkozó engedélyről, az engedélyezett
címerhasználat módjáról és időtartamáról a Polgármesteri Hivatal
nyilvántartást vezet.
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 címer használatát megtiltja.
(2) A címerhasználat iránti engedély visszavonásának ügyében újrafelvételi
kérelem nem nyújtható be.

9. §

(1) Eplény község zászlaja: fehér színű, a hosszanti oldalakkal párhuzamosan
fent kék, alul vörös szalag (10 cm) 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.
A jelképet rideau vagy labarum (függöny) formában (mérete: 90 x 180
cm) használva kék-fehér-vörös színezetű (heraldikai nézetben). A címer
ebben az esetben 900-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) Az Önkormányzat épületének homlokzatára kihelyezendő községi zászló
nagysága 150 centiméter hosszú és 90 centiméter széles.

10. § (1) A községi zászló használata Magyarország zászlajának használatát nem
helyettesítheti.
(2) 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 rendezvényeken,
e) települések közötti bel- és külföldi kapcsolatokban, rendezvényeken
cserezászlóként.
(3) A községhez tartozás kinyilvánítása céljából magánszemély a zászlót nem
gazdasági célra a zászló méltóságának megőrzése mellett használhatja.
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11. § (1) Eplény község neve engedély nélkül használható Eplény Községi
Önkormányzat által, valamint önkormányzati részvétellel alapított
gazdasági társaság elnevezésében és önkormányzati költségvetési szerv
elnevezésében.
(2) 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 cégnyilvántartásba történő
bejegyzéssel létrejövő szervezet elnevezésében csak előzetes engedély
alapján használhatja.
12. §

A polgármester
engedélyezéséről.

átruházott

hatáskörben

dönt

13. § (1) A kérelemnek tartalmaznia kell:
a) a községnév tervezett használatának célját,
b) a használat tervezett időtartamát,
c) a használat formáját.
(2) A névhasználattal kapcsolatos önkormányzati
elektronikus kapcsolattartásra nincs lehetőség.
14. §

a

névhasználat

hatósági

ügyben

A polgármester a névhasználat iránti kérelmet elutasítja, ha a kérelmező
által végezni tervezett tevékenység, vagy a névhasználat tervezett célja
sérti:
a) Eplény községnek vagy lakosságának az ország határain belüli és
azon túli jó hírét, vagy
b) az Önkormányzat érdekeit, vagy
c) az állampolgárok érdekeit, vagy
d) a községben tevékenykedő jogi személyek vagy jogi személyiséggel
nem rendelkező szervezetek érdekeit.

.
15. § (1) 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.
(2) 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 névhasználati jog
gyakorlása, ha a polgármester az ügyintézési határidőn belül nem hoz
döntést.
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16. § (1) Ha a 14. §-ban foglalt kizáró ok az engedélyes tevékenységének
gyakorlása, névhasználata közben merül fel, a polgármester az engedélyt
visszavonja és a névhasználatot megtiltja.
(2) A névhasználat engedélyezése iránti ügyben és az engedély visszavonása
ügyében újrafelvételi kérelem nem nyújtható be.
(3) A névhasználatra vonatkozó engedélyről, az engedélyezett névhasználat
módjáról és időtartamáról a Polgármesteri Hivatal nyilvántartást vezet.
17. § (1) Eplény község pecsétje: kerek pecsét, középütt a község címerével,
körirata: „EPLÉNY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT”.
(2) A községi pecsétet az alábbi esetekben lehet használni:
a) az Önkormányzat által kibocsátott emléklapon,
b) az Önkormányzat által alapított kitüntetések emlékérmein, a
kitüntetés adományozásáról szóló díszoklevélen,
c) külföldi delegáció vagy vendég fogadásakor adományozott ajándék
csomagolásán alkalmazva.
18. § (1) A rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
(2) Hatályát veszti Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének a
községi címer alkotásáról szóló 10/1997. (XI. 27.) önkormányzati
rendelete.

Fiskál János
polgármester

dr. Mohos Gábor
jegyző

Záradék:
A fenti rendelet hatályba lépésének napja: 2014. április 1.
A rendeletet 2014. március 31. napjával kihirdettem.
dr. Mohos Gábor
jegyző
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1.
melléklet az eplényi jelképek és Eplény név használatáról szóló
10/2014. (III. 31.) önkormányzati rendelethez
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