
TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

5/2017. (III.27.) 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 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  sk.              Ughy Jenőné sk. 
    polgármester         jegyző 

Kihirdetve: 2017. március 27.

   Ughy Jenőné sk. 
          jegyző 



1. melléklet az 5/2017. (III.27.) önkormányzati rendelethez

TAPOLCA VÁROS LOGOJA


