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13 / 2015-ÖS SZÁMÚ HATÁROZAT
=========================
Érendréd község címere tervezete végleges változatának elfogadásáról

Érendréd község Helyi Tanácsának 2015., április30.-i, rendes közgyűlése:
Tekintettel a szakiroda által elkészített jelentésre, amelyből kitűnik az Érendréd községi címer tervezet
végleges változata elfogadásának szükségessége a helyi tanács által,
szem előtt tartva az 1000-es számmal iktatott jegyzőkönyvben foglaltakat, amely igazolja, hogy eleget
tettek a nyilvános lakossági vita procedúrájában előírt feltételeknek, amelynek értelmében a címer
tervezetet 2015., április24-én kifüggesztették,
figyelembe véve továbbá a szakbizottság jóváhagyását,
szem előtt tartva a 25/2003-as Kormányhatározat 1-es cikkelyének 3-5 bekezdéseit a megyék,
municípiumok, községek címereinek elkészítését, sokszorosítását és használatát előíró módszertanról,
valamint az állami címerre és pecsétre vonatkozó 102/1992-es számú törvény 10-es cikkelyében
foglaltakat,
az újraközölt, 215 / 2001-es közigazgatási törvény 36-os cikkely, (1) és (9) bekezdések
rendelkezéseinek értelmében, amelyeket megerősítenek a módosításokkal és kiegészítésekkel
újraközölt, 215/2001-es közigazgatási törvény 45-ös cikkelye, (1) bekezdésének rendelkezései,
valamint a 115. cikkely, (1) bekezdés b) betűje alattiakban foglaltak alapján

ELHATÁROZZA:
1. cikkely Jóváhagyja a Szatmár megyei Érendréd község, címer tervezete végleges változatát, az
1-es számú Függelékben foglaltak szerint, mely szerves része jelen határozatnak.
2. cikkely Jóváhagyja a heraldikai indoklásokat a színeket és használt szimbólumokat a 2-es
számú Függelék szerint mely része jelen határozatnak.
3. cikkely Jelen határozat végrehajtásával a közgyűlés Érendréd község polgármesterét és a
községi titkárt bízza meg, akik a határozatot megküldik a Szatmár Megyei Tanács keretében
működő Herldikai, Eredet- és Pecséttani Bizottságnak

-

Jelen határozatot közlik:
a Szatmár Megyei Prefektúrával
a község lakóival
Érendréd 2015., április 30-án

P.H Aláírja: a közgyűlést elnöklő
Marta Viorel Vasile
________________

Ellenjegyzi
a községi jegyző
Rendes Gheorghe
______________

SZATMÁR MEGYE
ÉRENDRÉD KÖZSÉG
HELYI TANÁCSA
“ÉRENDRÉD KÖZSÉG CÍMERE”
„A Szatmár megyei, Érendréd község címerébe foglalt elemek jelentésének leírása”

Heraldikai leírás:
Érendréd község címerét az 1.es számú Függelék szerinti háromszögű, széleinél lekerekített
pajzs képezi, amelyet kettészel egy mélyesztett ezüstöv. Az első szelvényben, kék mezőben, egy
ezüstszínű gólya jobboldali profilja van, amelynek csőre és lábai aranyszínűek és a csőrében
aranykígyót tart. A pajzs másik szelvényében kék mezőben három szál búzakalász látható. A pajzsot
körbeveszi egy ezüstszínű falkorona, fogazott bástyával.

A címer elemeinek jelentése:
A gólya, hagyományosan kígyóval a szájában ábrázolva, arra utal, hogy a községben él a
legtöbb gólya az országban, és itt tartják a fajnak szentelt, gólyafesztivált is. A három szál búzakalász
Érendréd és Iriny régi címereiben is fellelhető elem, amelyek egyaránt jelképezik a községhez tartozó
falvak számát, és a mezőgazdálkodást, amely a lakosság fő foglalkozása. A falkorona és fogazott
bástya a település községi rangjára utaló jelképek.
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