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TISZTELT KÉPVISELŐ-TESTÜLET!

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2012-ben alkotta meg a város jelképeiről
és a névhasználatról szóló rendeletét.
A mostani módosításban a rendelet Tapolca város logojának használatára vonatkozó
szabályokkal egészül ki. Tapolca város vizuális megjelenítésének elemei, arculati mintái, a
logo leírása és formái az arculati kézikönyvben kerültek leírásra, azonban az csak
iránymutatás lehet, jogi szabályozásnak nem minősül.
Tekintettel arra, hogy az egyes településeknek jogi érdeke fűződik jelképeiknek és nevüknek
használatához, nem érdektelen, hogy a város nevét, a település címerét, zászlaját, lobogóját
vagy logoját milyen célra, milyen tevékenység mellett kívánják használni.
A rendelet kiegészítésének célja, hogy az Önkormányzat tudta és beleegyezése nélkül logoját
ne használhassák, továbbá annak szabályozása, hogy aki a logoját kívánja használni, milyen
módon kérheti az Önkormányzattól az engedély megadását.
Fentiek alapján a rendeletet két új szakasszal, és egy új melléklettel egészítjük ki. A szabályok
tartalmazzák a logo leírását, megjelenésének formáit (használható színek, betűtípusok), a
felhasználás lehetőségeit, valamint utalást arra, hogy az engedélyezése a város jelképei
engedélyezésére vonatkozó szabályok alapján történik. A mellékletben pedig a többi
jelképhez hasonlóan a logo látható.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet az előterjesztést megvitatni és a rendelet-tervezetet
elfogadni szíveskedjék.
HATÁROZATI JAVASLAT
Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete a
Tapolca város jelképeiről és névhasználatáról szóló
16/2012. (V.30.) önkormányzati rendelet módosításáról
szóló rendelet tervezetét elfogadja és …../2017. (….)
számon önkormányzati rendeletei közé iktatja.
Tapolca, 2017. március 17.
Dobó Zoltán
polgármester

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
/2017. (

.) önkormányzati rendelete

Tapolca város jelképeiről és névhasználatáról szóló 16/2012. (V. 30.) önkormányzati
rendelet módosításáról
(tervezet)
Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében
kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés i) pontjában
meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. §
Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testületének a Tapolca város jelképeiről és
névhasználatáról szóló 16/2012. (V. 30.) önkormányzati rendelete (továbbiakban: Rendelet)
a következő 3/A. alcímmel egészül ki:
„3/A. A város logoja és használata
11/A. §
(1) Tapolca logója Tapolca nevében az „o” betűként a vízimalom kerekét ábrázolja, alatta
stilizált hullámokkal. A logo megjelenését az 5. melléklet tartalmazza.
(2) A logo színei: fekete betűk és hullámok, bársonypiros vízimalom kerék.
(3) A logo esetében használható betűtípusok: Trajan Pro, Raleway Light, Raleway Medium,
Raleway Bold.
(4) A logo esetében használható színkódok:
a) fekete: CMYK 0:0:0:100, RGB 0:0:0, Pantone: Pantone Black C
b) piros: CMYK 0:100:90:20, RGB 196:32:38, Pantone: Pantone 711 C
c) szürke: CMYK 0:0:0:50, RGB 153:153:153, Pantone: Pantone Cool Grey 7 C
d) sárga: CMYK 0:20:60:20, RGB 216:180:104, Pantone: Pantone 871 C.
11/B. §
(1) A logo az alábbi esetekben használható:
a) a város önkormányzati tisztségviselői által használt protokolláris levélpapíron,
valamint az ahhoz tartozó borítékon, továbbá a névkártyákon;
b) a városban működő egyéb – nem önkormányzati – intézmények, civil szervezetek
meghívóin;
c) a város életével, történelmével foglalkozó ismeretterjesztő, vagy ilyen jellegű
önkormányzati kiadványokon, plakátokon;
d) a várossal kapcsolatos kiállításokon;
e) a városra utaló emlék- és ajándéktárgyakon;

f)

a várossal összefüggő nemzetközi kapcsolatokban és idegenforgalmi
propagandában;
g) a város vállalatai, üzemei, vállalkozói által létrehozott egyes jellegzetes
termékeken;
h) jelvényként;
i) a város életével foglalkozó sajtó- és médiatermékeken;
j) az önkormányzat hivatalos honlapján.
(2) A logo használatának engedélyezésére a 10. §-t kell alkalmazni.
(3) A logo kizárólag hiteles alakban, az ábrák formai hűségének, méretarányainak, továbbá
színeinek megtartása mellett állítható elő, az ipargyakorlásra, a kereskedelemre a szerzői
jogra vonatkozó szabályok kötelező érvényűek.
(4) A logo megjelenítési formáit az arculati kézikönyv tartalmazza, az abban meghatározott
arculati elemektől eltérni nem szabad.”
2. §
A Rendelet az e rendelet 1. mellékletét képező 5. melléklettel egészül ki:
3. §
Hatályát veszti a Rendelet 10. § (2) bekezdése.
4. §
E rendelet a kihirdetését követő első napon lép hatályba.
Tapolca, 2017. március 24.

Dobó Zoltán
polgármester

Ughy Jenőné
jegyző

1. melléklet a /2017. (

TAPOLCA VÁROS LOGOJA

) önkormányzati rendelethez

HATÁSVIZSGÁLAT
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”.
A Tapolca város jelképeiről és névhasználatáról szóló rendelet tervezetében (a továbbiakban:
Tervezet) foglaltak várható hatásai – a Jat. 17. § (2) bekezdésében foglalt elvárások tükrében
– az alábbiak szerint összegezhetők:
a) A tervezett jogszabály valamennyi jelentősnek ítélt hatása
aa) A jogszabály társadalmi, gazdasági, költségvetési hatásai
A Tervezetnek társadalmi hatása nincs.
A Tervezet jelentősebb gazdasági és költségvetési hatásokat nem keletkeztet.
ab) A jogszabály környezeti és egészségi következményei
A Tervezetben foglaltaknak közvetlen környezeti és egészségi következményei nincsenek.
ac) A jogszabály adminisztratív terheket befolyásoló hatásai
A Tervezet adminisztratív terheket nem keletkeztet.
b) A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható
következményei
A rendelet megalkotásának szükségességét a Tapolca logo használatának szabályozása
indokolja.
c) A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek
A Tervezet elfogadása esetén a rendelet alkalmazása a jelenlegihez képest többlet személyi,
szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételt nem igényel.

