TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
16/2012. (V. 30.) önkormányzati rendelete
Tapolca város jelképeiről és névhasználatáról
(módosítással egybefoglalva és lezárva: 2017. március 28.)
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 jelképei
1. §
(1) Tapolca város lakosságát, területét és szellemiségét történelmi hagyományú szabatos
jelek szimbolizálják.
(2) A város hivatalos jelképei a címer, a díszzászló és a díszpecsét.
2. §
(1) Tapolca város címerének szabályos leírása a következő: Álló csücskös talpú vörös pajzson
fehér (ezüst) tornyos bástya. Benne jobbra forduló vörös oroszlán, szájában sárga (arany)
markolatú fekete kard. A tornyon, egyben a címeren szembefordult nyílt sisak arany
hármas koronával, rajta sisakdíszként az előbbi növekedő vörös oroszlán.
(2) A címer rajzát az 1. melléklet tartalmazza.
(3) A címer első hivatalos példányát a polgármester hivatalos helyiségében kell
kifüggeszteni. További két hivatalos példányt az illetékes országos és megyei levéltárban
kell elhelyezni.
3. §
(1) Tapolca város zászlaja 3:2 oldalarányú, fekvő téglalap alakú, fűzöld színű kelme, rajta
középen, a rúddal párhuzamos hossztengelyen a város címere, a címer fölött „TAPOLCA”
felirattal.
(2) Tapolca város díszzászlajának képét a 2. melléklet tartalmazza.
(3) A díszzászló egyetlen példányban készül, széleit sárga (arany) rojtok díszítik, rúdja matt
arany, csúcsdísze fémes. A díszzászlót a polgármester hivatali helyiségében kell látható
módon elhelyezni.
(4) A város zászlajának használati példányait a (3) bekezdésben leírt díszítés nélkül, a
nemzeti lobogóra vonatkozó mindenkori méretbeli előírásokra figyelemmel kell
elkészíteni.
4. §
(1) A díszpecsét a Képviselő-testület önkormányzati jellegét szimbolizáló dísztárgy, mely kör
alakú pecsét, közepén a város címere, körben a szélen „TAPOLCA város 1794 - 1966”
felirattal. A díszpecsétet a polgármester hivatali helyiségében kell elhelyezni.
(2) A díszpecsét mintáját a 3. melléklet tartalmazza.
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2. Tapolca Város nevének használata
5. §1
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.
5/A. §2
Nem engedélyköteles az a névhasználat, amely jogszabályon alapul, egyházi jogi személy
részére, olyan gazdasági társaságok, intézmények, egyéb szervezetek számára, amelyet
Tapolca Város Önkormányzata alapított.
6. §
(1) A névhasználat iránti kérelmet a polgármesterhez kell benyújtani.
(2) A kérelemnek tartalmaznia kell:
a) a szervezet alapító okiratát, vagy annak tervezetét,
b) tevékenységének pontos ismertetését,
c) tevékenységére vonatkozó referenciákat,
d) a város nevének használatára vonatkozó részletes indokokat.
(3) A kérelem tárgyában a Képviselő-testület az Ügyrendi Bizottság állásfoglalását követően
minősített többséggel dönt.
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(4) A névhasználat csak akkor engedélyezhető, ha a kérelmező székhelye, telephelye vagy
fióktelepe Tapolca város közigazgatási területén található.
(5)4
7. §
(1) A kiadott engedély felhatalmazza birtokosát tevékenységi körében Tapolca város
nevének használatára, beleértve ebbe a cégbíróság előtti eljárást is.
(2) Tapolca Város Képviselő-testülete engedélyező határozatának pontos szövegét a 4.
melléklet tartalmazza.
(3) Amennyiben a jogosult körülményeiben változás áll be, köteles azt 3 napon belül közölni.
Ha a jogosult ezt elmulasztja, vagy Tapolca város nevét jogosulatlanul, vagy az
engedélytől eltérően használja, továbbá ha a névhasználatra jogosult méltatlanná válik
Tapolca város nevének használatára a Képviselő-testület a névhasználatot engedélyező a
határozatát azonnali hatállyal indokolás nélkül visszavonhatja.
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Módosította a 26/2012. (VI. 18.) önkormányzati rendelet 1. §-a
Hatályba lépés napja: 2012. június 19.
2
Kiegészítette a 26/2012. (VI. 18.) önkormányzati rendelet 2. §-a
Hatályba lépés napja: 2012. június 19.
3
Kiegészítette a 26/2012. (VI. 18.) önkormányzati rendelet 3. §-a
Hatályba lépés napja: 2012. június 19.
4
Hatályon kívül helyezte a 37/2012. (XII. 17.) önkormányzati rendelet 21. §(3) bekezdése
Hatályon kívül helyezés napja: 2013. január 1.
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3. A jelképek használata
8. §
(1) A város jelképeit a 9. §-ban szabályozott módon ünnepélyes, vagy díszítő szerepű
jelképként lehet felhasználni, úgy, hogy az ne sértse Magyarország nemzeti jelképeinek
elsőbbségét.
(2) A város címere Magyarország címerét nem helyettesítheti.
(3) A város zászlajának használata Magyarország zászlajának használatát nem
helyettesítheti.
(4) A város címere az alábbi esetekben használható:
a) a város zöld színű díszzászlaján,
b) Tapolca Város Önkormányzata díszpecsétjén,
c) a Képviselő-testület által alapított és kiadott emléklapokon, kitüntető- vagy
emlékérmeken, vagy
d) a Képviselő-testület tanácskozó termeiben, a vezető tisztségviselők hivatalos
helyiségeiben.
(5) A város címere az alábbi esetekben használható:
a) a Képviselő-testület, a polgármester, az alpolgármester, a Képviselő-testület
bizottságai felhívásain, programjain, tervein, a nem önkormányzati szervekkel kötött
megállapodásokon és szerződéseken, pályázatokon,
b) a képviselőknek, a Képviselő-testület bizottságainak, az alpolgármesternek, a
polgármesternek, a jegyzőnek, a Képviselő-testület megbízásából eredő
tevékenységük során használt levélpapírjain,
c) a város történetével, életével, fejlődésével foglalkozó kiadványokon és a városra
utaló emléktárgyakon,
d) a nemzetközi kapcsolatok során, ünnepségeken, rendezvényeken, a városban tartott
bemutatókon, kiállításokon,
e) idegenforgalmi, propaganda kiadványokon, tájékoztató táblákon, emléktárgyakon, a
város üzemeinek egyes jellegzetes termékein,
f) a város gazdálkodó szervezeteinek, intézményeinek emblémájaként, embléma –
részeként.
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(5a) A szabályozás az elektronikus címerhasználatra is vonatkozik.
(6) A város zászlaját a Városháza épületén ki kell tűzni.
(7) A város zászlaja használható az alábbi esetekben:
a) az önkormányzati szervek, intézmények, gazdálkodó szervek székházainak
feldíszítésére, nemzeti ünnepek, más ünnepségek, rendezvények alkalmával,
b) megkülönböztetésül a több település részvételével tartott rendezvényeken, vagy
c) a települések közötti bel- és külföldi kapcsolatokban csere-zászlóként.
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(8)
9. §
(1) A város hivatalos jelképeit csak hiteles alakban az arányoknak, az ábrázolás hűségének,
színeinek megtartásával szabad alkalmazni. Hiányos vagy bővített jelképek használata a
hitelesség érdekében és a megtévesztések elkerülésére tilos.
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Kiegészítette a 26/2012. (VI. 18.) önkormányzati rendelet 4. § (1) bekezdése
Hatályba lépés napja: 2012. június 19.
6
Hatályon kívül helyezte a 37/2012. (XII. 17.) önkormányzati rendelet 21. §(3) bekezdése
Hatályon kívül helyezés napja: 2013. január 1.
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(2) Kivételes esetekben megengedhető, hogy a címer az előállításhoz felhasznált anyag (kő,
fém, fa, bőr, műanyag, stb.) színeiben jelentkezzék.
10. §
(1) A város jelképeinek használatát kérelemre Tapolca város polgármestere engedélyezi.
(2)7
(3) A város jelképeinek használatára vonatkozó engedély iránti kérelemnek tartalmaznia kell:
a) a kérelmező nevét és címét,
b) a jelkép előállításának módját, használatának célját,
c) a terjesztés, illetőleg a forgalomba-hozatal módját,
d) a jelkép használatának tervezett időtartamát, valamint
e) a jelkép használatáért felelős személy megnevezését.
(4) A kérelemhez csatolni kell a jelképpel díszített kiadvány, vagy tárgy mintáját,
fénymásolatát egy példányban.
(5) A város jelképeinek használatára vonatkozó engedélynek tartalmaznia kell:
a) a jelkép használatáért felelős személy nevét, címét,
b) az engedélyezett használat céljának megjelölését,
c) az engedély időtartamát, valamint
d) a használattal kapcsolatos egyéb kikötéseket.
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(6) A kiadott engedélyekről a Tapolcai Közös Önkormányzati Hivatal Önkormányzati és
Igazgatási Irodája nyilvántartást vezet.
11. §
A kiadott engedély visszavonásra kerül, ha a város jelképeit a használatára vonatkozó
engedélytől eltérő módon használják, vagy a jelképek használatát szabályozó 8-9. §-ban
foglalt rendelkezéseket megszegik vagy kijátsszák.
3/A. A város logoja és használata9
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
Hatályon kívül helyezte az 5/2017. (III.27.) önkormányzati rendelet 3. §-a
Hatályon kívül helyezés napja: 2017. március 28.
8
Módosította a 3/2013. (II. 25.) önkormányzati rendelet 12. §-a
Hatályba lépés napja: 2013. március 1.
9
Kiegészítette az 5/2017. (III.27.) önkormányzati rendelet 1. §-a
Hatályba lépés napja: 2017. március 28.
7
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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.
4. Záró rendelkezések
12. §
(1) Ez a rendelet a kihirdetést követő első napon lép hatályba.
(2) Hatályát veszti a 17/2004. (V. 25.) Kt. számú rendelet, és a 17/2004. (V. 25.) Kt. rendelet
módosításáról szóló 40/2008. (XII. 29.) Kt. rendelet.
Tapolca, 2012. május 29.
Császár László sk.
polgármester

Ughy Jenőné sk.
aljegyző

Egységes szerkezetbe foglalva: 2017. március 28.
Ughy Jenőné sk.
jegyző
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1. melléklet a 16/2012. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

TAPOLCA VÁROS CÍMERE

2. melléklet a 16/2012. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

TAPOLCA VÁROS ZÁSZLAJA
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3. melléklet a 16/2012. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
TAPOLCA VÁROS PECSÉTJE

4. melléklet a 16/2012. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
HATÁROZAT
Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete feljogosítja
…………………………………………. - t

(név)

…………………………………………. (cím, székhely)
…………………………..……………...

(képviselője)

………………………………………....

(tevékenységi kör)

arra, hogy tevékenységi körében Tapolca város nevét a kérelmében meghatározott
…………………………………………………………………………………módon használja mindaddig, amíg a
kérelem alapját képező körülményekben változás nem áll be.
A jogosult haladéktalanul köteles a körülményeiben beállott változásokat Tapolca Város
Önkormányzatának jelezni.
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5. melléklet a 16/2012. (V.30.) önkormányzati rendelethez10

TAPOLCA VÁROS LOGOJA

10

Kiegészítette az 5/2017. (III.27.) önkormányzati rendelet 2. §-a
Hatályba lépés napja: 2017. március 28.

