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6. 

 

A veszélyhelyzetre tekintettel történő polgármesteri hatáskörgyakorlással 

összefüggő előterjesztés 

 

A veszélyhelyzet kihirdetésére tekintettel a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó 

egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése 

értelmében a települési önkormányzat képviselő-testületének, a fővárosi, megyei 

közgyűlésnek feladat- és hatáskörét a polgármester, illetve a főpolgármester, a megyei 

közgyűlés elnöke gyakorolja. Ennek keretében nem foglalhat állást önkormányzati 

intézmény átszervezéséről, megszüntetéséről, ellátási, szolgáltatási körzeteiről, ha a 

szolgáltatás a települést is érinti. 

 

A 2021. március 23-án kelt levelem szerint az alábbi ügyben tartom szükségesnek döntés 

meghozatalát: 

 

A döntés tárgya: 

 

Az önkormányzat új arculati elemei 

 

A döntéstervezetet törvényességi szempontból ellenőrizte:  

 

dr. Szabó Péter jegyző 

 

A döntés tervezett időpontja:  

 

2021. március 31. 

 

A veszélyhelyzeten kívüli időszakban a hatáskör gyakorlója Dombóvár Város 

Önkormányzata Képviselő-testületének szervezeti és működési szabályzatáról 

szóló 17/2015. (IV. 30.) önkormányzati rendelete értelmében: 

 

Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 

 

A döntéselőkészítés nyilvánossága:  

 

Nyilvános 
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Az előterjesztés szövege a döntéstervezettel együtt: 

 

Az imázs a városok sikerességének, versenyképességének egyik kritikus pontja, ezért a 

városmarketing stratégiai elemeként tartják számon. A városmarketing célja a város 

iránti attitűd és viselkedés kialakítása, fenntartása és befolyásolása. 2019. október 13-án 

már elindult egy újfajta városmarketing kialakítása azzal, hogy a választók többsége úgy 

döntött, miszerint - új értékek mentén - új fejlődési irányt szab Dombóvárnak.  

 

Ezen kívül több tényező is indokolja, hogy meghatározzuk Dombóvár új, egyedi és 

vonzó arculatát.  

 

Az arculatváltást indokolja, hogy - az új értékek és fejlődési irány mentén - kiemelt 

feladatunknak tekintjük Dombóvár megítélésének pozitív irányba történő változtatását, 

amely kihat nemcsak a térségi, a megyei, hanem az országos szerepvállalására, 

fejlődésére is. Legfontosabb üzenetünk a város lakossága számára, hogy képesek 

vagyunk a megújulásra, nyitottak vagyunk az innovatív ötletekre és együtt képesek 

vagyunk új, fejlődőképes gondolkodásra, összefogásra. Mindezt úgy szeretnénk 

megvalósítani, hogy tiszteletben tartjuk a város hagyományait, értékeit, az elődeink által 

létrehozott épített és szellemi környezetet. Emellett tiszteletben tartjuk a családi és a 

keresztény értékrendet, úgymint szeretet, megbecsülés, elfogadás, hit, tisztelet és 

együttműködés. Ez az elgondolás és iránymutatás eltér a korábbi gyakorlattól; az új 

arculattal azt az üzenetet szeretnénk közvetíteni, hogy a jelenlegi városvezetés más 

értékrendet és más gondolkodást képvisel. 

 

Az arculatváltás melletti további érv, hogy a város új megjelenésével szimbolizálni 

kívánjuk a belső tartalmi változásokat is, melyek kiépítése már 2019 októberében 

elindult. A belső és külső kommunikációban egyaránt érezhető az előrelépés: 

nyugodtabb a közhangulat, az itt élők bátran élnek véleménynyilvánítási jogukkal, amit 

tovább kívánunk erősíteni. Elmondható ugyanakkor, hogy a külső megítélésben is 

történtek a város fejlődését segítő változások.  

 

Az imázsépítés célja, hogy Dombóvárról olyan szubjektív képet adjon, amellyel a város 

polgárai, vállalkozói, a befektetők, a szolgáltatók és a látogatók is azonosulni tudnak. 

Ez a pozitív és előremutató elképzelés a következőképpen fogalmazható meg: az itt élők 

és az otthont kereső fiatalok, a családok számára egy élhető várost kínálunk, amely 

biztonságot, nyugalmat biztosít számukra, zöld környezetet gyermekeik felnevelésére, 

vagy éppen idős koruk megélésére. Véleményünk szerint gyermekeink, unokáink 

lássanak világot, szerezzenek minél több tudást, tapasztalatot, majd térjenek vissza 

gyökereikhez és kamatoztassák szülővárosukban a közös boldogulás reményében 

mindezeket. 

 

Jelenleg Dombóvár megjelenésében csak az önkormányzat jelképeit, a címert, valamint 

a vörös-arany színű zászlót alkalmazzuk. (Ezek a hivatalos megjelenés során továbbra 

is elsőbbséget élveznek.) Hasonlóan más településekhez, nem kívánjuk háttérbe 

szorítani a kor vizuális trendjének megfelelően megtervezett új logóval az évszázadok 

óta használt és megbecsült városi címert.  
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A felsorolt indokok miatt került kialakításra egy új, a jelenlegi célokat, értékeket és 

gondolkodást tükröző letisztult vizuális kép és üzenet. Dombóvár új arculatának 

megtervezésével Weich Éva tervező grafikust bíztuk meg, akit az alábbiakban röviden 

bemutatunk. 

 

Weich Éva Dombóváron született 1969-ben. Iskoláit Dombóváron végezte, a helyi 

gimnáziumban érettségizett 1988-ban. 1990 és 2014 között Németországban élt. 

Ravensburgban a Schule für Gestaltung magánfőiskolán végzett tervező grafika-vizuális 

kommunikáció szakon. Tanárai a tervező grafika egész világon elismert szakemberei 

voltak, úgy mint:  

- Rolf Müller, az 1972-es Müncheni Olimpia arculatának és ezzel együtt 

sportikonjainak tervezője. (Azóta használnak ikonokat egyáltalán a sportban.)  

- Georg Engels, aki társtervezője pl. a Deutsche Bank arculatának,  

- Erik Spiekermann városrendező, továbbá  

- Umberto Eco „A rózsa neve” című könyv írója, aki Európa egyik legfontosabb 

szemiotikai szakembere.  

Ernst Fesselertől tanult fényképészetet, aki hosszú évekig a National Geographic fotósa 

volt. Együtt dolgozott Luis Bunuel Oscar-díjas rendezővel. A róla szóló életrajzi mű 

layout-ját tervezte és fotózta műveit Párizsban 2010-ben. (Fantomas filmek).  

A Ravensburgi főiskola és a Moholy-Nagy Művészeti Egyetem közös projektjeit vezette 

2006-2009 között.  

Referenciái között szerepel: a Somogyi Kereskedelmi és Iparkamara, a Sefag Zrt., a 

Csiky Gergely Színház (Kaposvár), a Lamello bútor, a Kométa, a Somogy Informatika, 

stb.  

 

Az új arculat elkészítését hosszas egyeztetés előzte meg, majd az összegyűjtött 

információkból, a megbeszélés során szerzett élményeiből, érzéseiből alakította ki a 

grafikus Dombóvár új logóját, arculatát.  

 

A személyes találkozás során az alábbi szempontok, értékek kerültek meghatározásra, 

melyek hármas egységet mutatnak: HAGYOMÁNY, CSALÁD, MEGÚJULÁS.  

 

Az önkormányzat új arculatában két szín dominál:  

- A kék, melynek jelentése a szabadság, tisztaság, dinamizmus, mozgás, 

határtalanság, levegő, ég. Ezeken felül: KÜLÖNLEGES, MAGASRA TÖRŐ, 

ÉRTÉKES. 

- A másik az arany, a nemesfém színe mindig a legnagyobb értéket szimbolizálja. 

 

A két szín kombinációja, a kék-arany a vasút színei. Dombóváron alig van olyan nem 

betelepült család, akinek jelenleg vagy a felmenői között ne lenne vasutas, hiszen 

városunk vasúti csomópont. 

 

A logó legfontosabb célja a felismerhetőség, megjegyezhetőség, emellett 

megkülönböztet más közösségektől, és nem utolsó sorban közli a közösség 

meghatározott értékeit. A szimbólum egy körből és levelekből áll össze. A kör a 
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családot, a levél a megújulást, a megjelenő hármas tagozódás pedig a hagyományt 

jelképezi. A formák egyesítéséből kialakult egy virág szimbólum, ami mostantól 

Dombóvár virága. 

 

A logó hamar elraktározódik az agyban, könnyen megjegyezhető és felismerhető. A 

hármas tagozódás elv alapján újabb és újabb minták és jelek tervezhetők, amelyek aztán 

alkalmazhatók a közösség kisebb alegységeire is: alapítványaira, társulásaira, az 

önkormányzat egyéb működési egységeire. 

 

Az új, friss, színes, Dombóvár múltját, jelenét és jövőjét egyaránt kifejező arculatot 

fogjuk használni a város off- és online kommunikációs csatornáin, melyet 2021. április 

1-jén mutatunk be a nagyközösségnek. 

 

Határozati javaslat 

Dombóvár Város Önkormányzata új arculati elemeinek bevezetéséről 

 

Dombóvár Város Polgármestere a veszélyhelyzet kihirdetésére tekintettel a 

katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 

2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése alapján a Képviselő-testület 

hatáskörének gyakorlása során úgy határoz, hogy a Weich Éva által Dombóvár Város 

Önkormányzata részére tervezett új arculati elemeket (logó, színek) 2021. április 1. 

napjától használja a város off- és online kommunikációs csatornáin. 

 

Határidő: 2021. április 1. 

Felelős: Polgármester 

Végrehajtásért felelős: Polgármesteri Iroda 

Pintér Szilárd 

polgármester 


