Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
a 14/2012.(V.30.), 17/2012.(IX.14.) és a 22/2012.(XI.30.) önkormányzati rendelettel
módosított
10/1997.(XI. 27.) önkormányzati rendelete
a községi címer alkotásáról
egységes szerkezetben

Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az 1990. LXV. tv. 10.§. c./ pontjában
kapott felhatalmazás alapján a község önkormányzati jelképéről, a község címeréről az
alábbi rendeletet alkotja:

1. §
Eplény község címere: Eplény címere álló, csücskös talpú pajzs, melynek kék mezejét
vörös bak (vörös pólyába csatlakozik egy jobb-, illetve balharánt 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 leveleskoronát, 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 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 az 1. sz. melléklet tartalmazza.

-22. §
A község címere kizárólag díszítő és utaló jelképként használható fel:
a./ a község zászlaján,
b./ a község hivatalos helyiségeiben,
c./ az önkormányzat által a község területén szervezett ünnepi rendezvények alkalmával,
d./ az önkormányzat által adományozott kitüntetéseken, plaketteken, díszoklevélen,
emléklapon,
e./ a községgel kapcsolatos kiállításokon,
f./ a képviselő-testület és a tisztségviselők által használt protokolláris levélpapíron,
g./ jelvényként,
h./ emlékművek díszítésére,
i./ nemzetközi kapcsolatokban és idegenforgalmi propagandában.
3. §
(1) A község címerének használatát – kérelemre - a polgármester engedélyezi. Az engedély
esetenkénti felhasználásra, vagy huzamosabb időtartamra egyaránt adható.
(2) Nem kell engedély a község címerének használatához a képviselő-testület és a
polgármester részére.
4. §
A község címerét kizárólag hiteles alakban, a méretarányok és a színek megtartásával
szabad ábrázolni. A polgármester kivételesen engedélyezheti, hogy a címer a termék
előállításához felhasznált anyag (fa, fém, bőr stb.) színében jelentkezzék. Nyomdai úton
történő előállítás esetén fekete-fehér színben is felhasználható.
5. §
(1) A község címerének használatára vonatkozó kérelmeknek tartalmaznia kell:
- a kérelmező megnevezését, címét,
- a címer előállításának, illetve felhasználásának célját és módját,
- előállítás esetén az előállítandó mennyiséget,
- a terjesztés, illetőleg forgalomba hozatal módját,
- a címer használatának időtartamát,
- a címer felhasználásáért felelős személy megnevezését.

-3(2) A címer használatáról szóló engedélynek tartalmaznia kell:
- az engedélyes megnevezését és címét,
- az engedélyezett felhasználási cél megjelölését,
- a felhasználás idejét, illetve az engedély érvényességének határidejét,
- a terjesztés, illetőleg a forgalomba hozatal módjával kapcsolatos egyéb előírásokat,
- kereskedelmi forgalom esetén az engedélydíj mértékét,
- a nyilvántartáshoz csatolandó mintatárgyak benyújtásának határidejét.
(3) A kiadott engedélyekről a Polgármesteri Hivatal nyilvántartást vezet.

6. §1,2,3

7. §
A képviselő-testület ezen rendelete kihirdetése napján lép hatályba.
A rendelet kihirdetéséről a jegyző a helyben szokásos módon gondoskodik.

1

Hatályon kívül helyezte a 14/2012.(V.30.) önkormányzati rendelet 1. § (2) bekezdése, hatályos 2012. május
31. napjától.
2
Beiktatta a 17/2012.(IX.14.) önkormányzati rendelet 2 §-a, hatályos 2012. szeptember 15. napjától.
3
Hatályon kívül helyezte a 22/2012.(XI.30.) önkormányzati rendelet 1. § (2) bekezdése, hatályos 2012.
december 1. napjától.

1. számú melléklet

