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ELŐTERJESZTÉS 
a Képviselő-testület 2021. október 29-i nyilvános ülésére 

 
 
Tárgy:   A „Tapolca” név használata iránti kérelem elbírálása 
 
Előterjesztő: Dobó Zoltán polgármester 
         
Előkészítette:   Önkormányzati és Igazgatási Iroda 
  Frangné Ángyán Zsuzsanna aljegyző 
  
Megtárgyalja: Ügyrendi Bizottság 
 
  
    

Tisztelt Képviselő-testület! 
 

A „Trappolók Sport Egyesület” alakuló közgyűlését előkészítő tagjai Tapolca névhasználat 
iránti kérelmet terjesztettek a képviselő-testület elé.  
A tagok nyilatkozatukban kijelentették, hogy Tapolcai Trappolók Sport Egyesület néven 
szándékukban áll sportegyesületet alapítani. 
Főtevékenységükben szerepel felnőtteknek és gyermekeknek amatőr sportélet szervezése, 
támogatása. Az egyesület futóversenyeket, jótékonysági versenyeket, teljesítmény túrákat is 
szervez. 
A közösség tagjai a hazai és külföldi sportversenyeken évek óta öregbítik a város jó hírnevét. 
   
Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Tapolca város jelképeiről és 
névhasználatáról szóló 16/2012. (V. 30.) önkormányzati rendeletének (a továbbiakban: Ör.) 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. 

Az Ör. 6. § (4) bekezdése szerint a névhasználat csak akkor engedélyezhető, ha a kérelmező 
székhelye, telephelye vagy fióktelephelye Tapolca város közigazgatási területén található.  

Az Ör. 7. § (3) bekezdése kimondja, amennyiben a jogosult körülményeiben változás áll be, 
köteles azt 3 napon belül közölni. Ha a jogosult ezt elmulasztja, vagy Tapolca város nevét 
jogosulatlanul, vagy azengedélytől eltérően használja, továbbá ha a névhasználatra jogosult 
méltatlanná válik Tapolca város nevének használatára a Képviselő-testület a névhasználatot 
engedélyező határozatát azonnali hatállyal indokolás nélkül visszavonhatja. 
 
Javaslom, hogy a képviselő-testület engedélyezze a megalakuló egyesület számára a Tapolca 
név használatát.  
 



Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megvitatni és a határozati 
javaslatot elfogadni szíveskedjen. 
 

 
 

HATÁROZATI JAVASLAT 
 

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete a 
megalakuló „Trappolók Sport Egyesületet” feljogosítja 
arra, hogy az egyesület elnevezésében (az egyesület 
tervezett elnevezése: Tapolcai Trappolók Sport 
Egyesület) Tapolca város nevét mindaddig használja, 
amíg a kérelem alapját képező körülményekben változás 
nem áll be.  
 
Az engedély feltétele: a megalakuló Egyesület székhelye, 
telephelye vagy fióktelephelye Tapolca város 
közigazgatási területén található.  

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

 
    Határidő:  azonnal 
    Felelős:  polgármester 
 
 
 
Tapolca, 2021. október 19. 

 
 
        Dobó Zoltán 

         polgármester    
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