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Tisztelt Képviselő-testület!
Horváthné Szalay Gyöngyi városunk olimpikonja, vívóedző, mint sportegyesületi
elnökségi tag azzal a kérelemmel fordult a Képviselő-testülethez, hogy az újonnan
alakuló Tapolca Vívóklub a Tapolca nevet viselhesse. Kérte továbbá, hogy a vívóklub
székhelye és telephelye az önkormányzat tulajdonában álló 8300 Tapolca, Liszt
Ferenc utca 12-14. szám alatti vívóterem legyen. A kérelem az előterjesztés
mellékletét képezi.
A Tapolca Vívóklub az SZ-L Bau Balaton Vívóklubból válik ki. Alakuló ülésüket
2017. június 6-án tartották meg. Az új sportegyesületet azért hozták létre alapítói,
mert szeretnék, ha egy „igazi” taplcai vívóklub működne a városban tapolcai
versenyzőkkel, tapolcai edzővel, így a versenyeken az egyesület már elnevezésében
is a város hírnevét tudja öregbíteni.
A Tapolca Vívóklub célkitűzései a következők:
- A magyar és a tapolcai vívósport hagyományainak széleskörű megteremtése,
népszerűsítése, oktatása,
- Rendszeres testedzési lehetőség biztosítása az egyesület tagjai részére,
- A hazai és nemzetközi élsport követelményeinek megfelelő versenyzők nevelése,
felkészítése,
- A tömegsport keretei között családi sportnapok szervezése, klubélet kialakítása,
- Az ifjúság körében a sport, a vívás a mindennapos mozgás szükségességének
terjesztése, szervezése.
Az Alapszabály szerint az egyesület tevékenységi köre:
- vívás oktatás, az igazolt sportolók részére a rendszeres edzések feltételeinek
biztosítása,

- rendszeres részvétel a magyar vívósport versenyrendszerében,
- kapcsolattartás a Magyar Vívó Szövetséggel, az országos, megyei, városi
sportirányítási
szervekkel,
-versenyek szervezése,
- együttműködés az egyesület céljait segítő állami, társadalmi és gazdálkodó
szervekkel,
magánszemélyekkel,
- kiegészítő gazdasági tevékenységet folytat a célok megvalósításához szükséges
források növelésére, (PR- és reklámtevékenység, hirdetések bevételei)
- nevelési, oktatási feladatokban közreműködés, kapcsolattartás iskolákkal,
önkormányzattal.
A Tapolca név használatára vonatkozó szabályozást Tapolca Város Önkormányzata
Képviselő-testületének a Tapolca város jelképeiről és névhasználatáról szóló 16/2012.
(V.30.) önkormányzati rendelete (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 elnevezésében kizárólag a Képviselő-testület engedélye alapján veheti
fel vagy használhatja. 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
területén található.
A kiadott engedély felhatalmazza birtokosát tevékenységi körében Tapolca város
nevének használatára, beleértve a cégbíróság előtti eljárást is.
A tapolcai vívók számos kiemelkedő eredménnyel öregbítették már városunk
hírnevét. Örömteli és támogatandó, hogy egy olyan új vívóklub működjön Tapolcán,
mely a város nevét viseli. Tekintettel arra, hogy az egyesület edzései a 8300 Tapolca,
Liszt Ferenc utca 12-14. szám alatti ingatlanunkban vannak, támogatandó a
kérelemnek a székhelyre és a telephelyre vonatkozó része is.
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megvitatni és döntését
meghozni szíveskedjék.
HATÁROZATI JAVASLAT
I.
Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete
hozzájárul ahhoz, hogy
a Tapolca Vívóklub az önkormányzat tulajdonát
képező 8300 Tapolca, Liszt Ferenc utca 12-14.
ingatlant székhelyként és telephelyként jelölje meg.

II.
Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete
feljogosítja a Tapolca Vívóklubot (8300 Tapolca,
Liszt Ferenc utca 12-14., képviseli: Kranabet Marcell
elnök, tevékenységi köre: vívásoktatás, versenyek
szervezése) arra, hogy tevékenységi körében
Tapolca város nevét a kérelmében meghatározott
Tapolca Vívóklub módon használja mindaddig,
amíg a kérelme alapját képező körülményeiben
lényeges változás nem áll be.
A
jogosult
haladéktalanul
köteles
a
körülményeiben beállt változásokat Tapolca
Önkormányzatának jelezni.
Tapolca, 2017. június 9.
Dobó Zoltán
polgármester

