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Tisztelt Képviselő-testület! 

 
Fülöp-Csonka Beáta egyéni vállalkozó (székhelye: 8297 Tapolca, Miklós utca 18.) a Big 
Green Egg Grill és BBQ Hétvége elnevezésű rendezvény szervezője azzal a kérelem-
mel fordult Tapolca Város Polgármesteréhez, hogy Tapolca város nevét használhassa 
I. Tapolcai Big Green Egg Grill és BBQ Hétvége formátumban. A névhasználattal a 
város jóhírét kívánja erősíteni.  
 
A rendezvényt első alkalommal szervezte meg a kérelmező. Az időpont a 2018. július 
13-14-i hétvége (szombat-vasárnap). A téren felállított készülékeken sokféle ételkülön-
legességet készítenek, köztük számos olyat, mely éttermekben nem fellelhető. A ren-
dezvény nyilvános. 
 
Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testületének a Tapolca név használatára vo-
natkozó szabályozást Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testületének a Ta-
polca város jelképeiről és névhasználatáról szóló 16/2012. (V.30.) önkormányzati ren-
delete (a továbbiakban: rendelet) tartalmazza.  

 
A rendelet 5. §-a szerint Tapolca város nevét, toldalékos névhasználatát jogi személy, 
jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaság, vállalkozó, bármely szervezet 
elnevezésében, szolgáltatásának, termékének megjelölésében, továbbá időszaki lap el-
nevezésében kizárólag a Képviselő-testület engedélye alapján veheti fel vagy használ-
hatja. A szabályozás az elektronikus névhasználatra is vonatkozik. 
 
A rendelet 6. § (4) bekezdése szerint a névhasználat csak akkor engedélyezhető, ha a 
kérelmező székhelye, telephelye vagy fióktelephelye Tapolca város közigazgatási terü-
letén található.  
 
A kiadott engedély felhatalmazza birtokosát tevékenységi körében Tapolca város nevé-
nek használatára, beleértve a cégbíróság előtti eljárást is. Amennyiben a névhasználatra 
jogosult méltatlanná válik a város nevének használatára, akkor a képviselő-testület az 
engedélyező határozatot azonnali hatállyal, indokolás nélkül visszavonja. 



  
 
 
Tapolca Város Önkormányzata kiemelt feladatának tekinti a város turisztikai fejleszté-
sét. Célunk, hogy minél többen megismerjék városunkat, jó hírét vigyék, évről-évre töb-
ben látogassak el hozzánk és jó hangulatban töltsék el nálunk szabadidejüket. Ehhez 
szükséges, hogy a városlakók és az ide látogatók számukra megfelelő programokon ve-
hessenek részt városunkban. Az utóbbi években egyre népszerűbbé és látogatottab-
bakká válnak a különböző gasztrorendezvények. A grill és BBQ hétvégét – melyhez 
hasonlatos esemény nincs a környéken - a tapolcai vállalkozó hagyományteremtől szán-
dékkal szervezte meg.  A rendezvény reményeink szerint hozzá fog járulni a város jó 
hírnevének öregbítéséhez, így támogatandónak tartom, hogy a szervező a város elne-
vezését használhassa. 
 
Kérem a Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megtárgyalni, és a döntését meg-
hozni szíveskedjen!! 
 

HATÁROZATI JAVASLAT 
 

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete 
Fülöp-Csonka Beáta egyéni vállalkozó (székhelye: 8297 
Tapolca, Miklós utca 18.) kérelmére az általa a 2018. július 
13-14-i napokra szervezett I. Big Green Egg Grill és BBQ 
Hétvége nevű rendezvénnyel kapcsolatban a „Tapolca” 
név használatára vonatkozó beadványát megtárgyalta, Ta-
polca város nevét a rendezvény elnevezésében Tapolcai 
Big Green Egg Grill és BBQ Hétvége formában mindaddig 
engedélyezi, amíg a kérelme alapját képező körülmények-
ben lényeges változás nem áll be. 
 
A jogosult haladéktalanul köteles a körülményeiben beállt 
változásokat Tapolca  Önkormányzatának jelezni. 

 
 

Határidő: azonnal 
Felelős: polgármester 

 

Tapolca, 2018. július 9. 
 
Dobó Zoltán 
polgármester 

    
  


