
14. NAPIREND Ügyiratszám: 1/237-1/2016.

ELŐTERJESZTÉS 

a Képviselő-testület 2016. március 25-i nyilvános ülésére 

Tárgy: A „Tapolca” név használata iránti kérelem elbírálása

Előterjesztő: Dobó Zoltán polgármester

Előkészítette: Önkormányzati és Igazgatási Iroda
dr. Rozgonyi Viktória aljegyző 

Megtárgyalja: Ügyrendi Bizottság

Meghívandók: Péni Béla, kérelmező  
Orbán Melinda, elnök

TISZTELT KÉPVISELŐ-TESTÜLET! 

Péni Béla azzal a kéréssel fordult Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-
testületéhez, hogy a Tapolcai Ifjúsági Fúvószenekar egyesület részére a „Tapolca
név” használatát, valamint székhelynek a Deák F. u. 16. sz. alatti Zeneiskola épületét
engedélyezze.

Az alakulóban lévő Tapolcai Ifjúsági Fúvószenekar Egyesület célja a Tapolcai Ifjúsági 
Fúvószenekar fenntartásához, működéséhez szükséges anyagi és technikai feltételek 
biztosítása, pl. hangszerek beszerzése, javíttatása, próbák, fellépések segítése, zenei
kultúra népszerűsítése és hagyományőrzés. A város nevét azért szeretnék az 
egyesület nevében feltüntetni, mert az egyesület a Tapolcai Ifjúsági Fúvószenekar
érdekében tevékenykedne, és ezáltal is öregbítenék a város hírnevét.

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Tapolca város jelképeiről és 
névhasználatáról szóló 16/2012. (V. 30.) önkormányzati rendeletének 5. §-a
rendelkezik Tapolca Város nevének használatáról. Hivatkozott paragrafusban
foglaltak alapján jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági 
társaság, vállalkozó kizárólag a Képviselő-testület engedélye alapján használhatja 
bármely szervezet elnevezésében, szolgáltatásának, termékének megjelölésében
Tapolca város nevét, vagy toldalékos névhasználatát.

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



Az előterjesztéshez csatolásra került a szervezet alapszabálya (bejelentő 
nyomtatványon).

A kérelem tárgyában a Képviselő-testület az Ügyrendi Bizottság állásfoglalását 
követően minősített többséggel dönt. 

Kérem a tisztelt Képviselő-testületet, hogy a kérelmet megtárgyalni és a határozati 
javaslatot elfogadni szíveskedjen.

HATÁROZATI JAVASLAT

I.

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete 
hozzájárul, hogy a Tapolcai Ifjúsági Fúvószenekar
Egyesület székhelyeként az önkormányzat
tulajdonát képező 8300 Tapolca, Deák F. u. 16. sz. 
alatti ingatlant használja.

II.

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete 
feljogosítja a

Tapolcai Ifjúsági Fúvószenekar Egyesületet (8300
Tapolca, Deák F. u. 16., képviseli: Orbán Melinda,
tevékenységi köre: fúvószenekar működéséhez 
szükséges feltételek biztosítása) arra, hogy
tevékenységi körében Tapolca város nevét
használja az egyesület nevében mindaddig, amíg a
kérelem alapját képező körülményekben változás 
nem áll be.

A jogosult haladéktalanul köteles a
körülményeiben beállott változásokat Tapolca
Önkormányzatának jelezni.

Tapolca, 2016. március 16.

Dobó Zoltán
polgármester




















