
1

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

26/2012. (VI. 18.) önkormányzati rendelete

Tapolca város jelképeiről és névhasználatáról szóló 16/2012. (V. 30.) 
önkormányzati rendelet módosításáról

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 jelképeiről és névhasználatáról szóló 16/2012. (V. 30.) önkormányzati 
rendelet (továbbiakban: Rendelet) 5. § helyébe a következő rendelkezés lép: 

„5. § Tapolca város nevét, toldalékos névhasználatát jogi személy, jogi
személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaság, vállalkozó, bármely szervezet 
elnevezésében, szolgáltatásának, termékének megjelölésében, továbbá időszaki lap 
elnevezésében kizárólag a Képviselő – testület engedélye alapján veheti fel, vagy 
használhatja. A szabályozás az elektronikus névhasználatra is vonatkozik.”

2. §

A Rendelet 2. Tapolca Város nevének használata alcíme a következő 5/A. §-sal 
egészül ki:

„5/A. § Nem engedélyköteles az a névhasználat, amely jogszabályon alapul, egyházi
jogi személy részére, olyan gazdasági társaságok, intézmények, egyéb szervezetek
számára, amelyet Tapolca Város Önkormányzata alapított.”

3. §

A Rendelet 6. §-a a következő (4)–(5) bekezdésekkel egészül ki: 

„(4) A névhasználat csak akkor engedélyezhető, ha a kérelmező székhelye, telephelye 
vagy fióktelepe Tapolca város közigazgatási területén található.

(5) A névhasználati kérelem beadása illetékmentes, a névhasználatért díjat fizetni
nem kell.”

4. §

(1) A Rendelet 8. §-a a következő (5a) bekezdéssel egészül ki: 
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„(5a) A szabályozás az elektronikus címerhasználatra is vonatkozik.”

(2) A Rendelet 8. §-a a következő (8) bekezdéssel egészül ki: 

„(8) A címerhasználati kérelem beadása illetékmentes, a címerhasználatért díjat
fizetni nem kell.”

5. §

(1) E rendelet a kihirdetését követő első napon lép hatályba.  

(2) Az a szerv vagy személy, amely megnevezésében, megjelenésében már használja
Tapolca város nevét vagy címerét, és azt képviselő – testületi engedély nélkül 
teszi, e rendelet hatálybalépését követő 30 napon belül kérnie kell a névhasználat, 
címerhasználat engedélyezését. Az utólagos engedélyezési eljárásra a
névhasználati, címerhasználati engedélyezési eljárásra vonatkozó szabályok az

irányadóak. Elutasítás esetén a város nevének, címerének használatát 30 napon
belül el kell hagynia, és ezt a cégbíróságnál is elő kell terjesztenie. 

(3) E rendelet 2012. augusztus 1. napján hatályát veszti.

Tapolca, 2012. június 15.

Császár László sk.               Ughy Jenőné sk. 
   polgármester          aljegyző 

Kihirdetve: 2012. június 18.

     Ughy Jenőné sk. 
           aljegyző 


