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Tisztelt Képviselő-testület! 

A Tapolcai Sport Akadémia 2011. Sportegyesület 2011. január 28. napján jött létre. Az
alapszabályuk szerint az Egyesület keretében egy atlétikai és egy röplabda
szakosztály működik. 

Az egyesület célja a röplabda és az atlétika népszerűsítése, elsősorban az utánpótlás 
nevelés útján, sport iránt érdeklődő fiatalok részére a rendszeres testedzés és 
sportolás lehetőségének biztosítása, sportcélú hazai és nemzetközi kapcsolatok 
kialakítása, valamint sportrendezvények és versenyek szervezése.

A szakosztályok vezetését olyan tapolcai személyek (Bakler Zoltán és Meilinger
Zoltán) végzik, akik sportolóként, pályafutásukkal példát mutathatnak a fiataloknak.
Céljuk a tapolcai atlétikai és röplabda-élet felpezsdítése, újraindítása.
Meilinger Zoltán, aki tavalyi évben még a Tapolca Városi Sportegyesület röplabda-
szakosztályának vezetője volt, megkeresésünkre arról tájékoztatott, hogy a 
továbbiakban kizárólag az új Egyesület tevékenységében vállal részt.

Az Egyesület azzal a kérelemmel fordult a Tisztelt Képviselő-testület felé, hogy 
szeretné a város nevét elnevezésében feltüntetni, továbbá céljuk Tapolca hírnevét
ezúton is öregbíteni.

Tapolca Város Képviselő-testületének Tapolca város jelképeiről és névhasználatáról 
szóló 17/2004. (V. 25.) Kt. rendelet 5. § (1) bekezdése alapján „Tapolca város nevét,
toldalékos névhasználatát jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági 
társaság, vállalkozó, bármely szervezet elnevezésében, szolgáltatásának, termékének
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megjelölésében, továbbá időszaki lap elnevezésében a Képviselő-testület engedélye alapján 
veheti fel, illetve használhatja.”

A rendelet 9. § (1) bekezdése alapján „A névhasználat iránti kérelmet a polgármesterhez
kell benyújtani.”

A (2) bekezdés értelmében „A kérelemnek tartalmaznia kell:
a.) a szervezet alapító okiratát, vagy annak tervezetét,
b.) tevékenységének pontos ismertetését,
c.) tevékenységére vonatkozó referenciákat,
d.) a város nevének használatára vonatkozó részletes indokokat.”

A benyújtott kérelem megfelel ezen jogszabályhelynek. A kérelem, illetve annak
valamennyi melléklete az előterjesztés mellékletét képezi. 

A 9. § (3) bekezdése értelmében „A kérelem tárgyában a Képviselő-testület az Ügyrendi 
Bizottság állásfoglalását követően minősített többséggel dönt.” 

Tekintettel arra, hogy az Egyesület székhelye Tapolcán lesz, továbbá figyelembe véve
a kérelemben foglaltakat, és Tapolca város sportmúltját, a kezdeményezést a jövőre 
nézve, az utánpótlás-nevelés szempontjából is kiemelkedő fontosságúnak tartom. Az 
Egyesület lehetőséget teremt nem csak a tapolcai, hanem a környező térség 
településein élő fiatalok összetartozásának erősítésére, a közösen végzett sportolásra, 
eredmények elérésére. A leírtakra tekintettel javaslom Tapolca város nevének
használatát az Egyesület részére engedélyezni.

A 10. § (1) bekezdése alapján „A kiadott engedély felhatalmazza birtokosát tevékenységi
körében Tapolca város nevének használatára, beleértve ebbe a cégbíróság előtti eljárást is.” 

Tapolca Város Képviselő-testülete engedélyező határozatának pontos szövege a 10. § 
(2) bekezdése értelmében a 4. számú melléklet szerint került meghatározásra.

Kérem, hogy a kérelmet megtárgyalni és a határozati javaslatot elfogadni
szíveskedjenek.

HATÁROZATI JAVASLAT

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-
testülete feljogosítja

a „Tapolcai Sport Akadémia 2011.
Sportegyesületet” (székhelye: 8300 Tapolca,
Szabó Magda u. 6., képviseli: Meilinger
Zoltán, tevékenységi köre: sport, a
munkaviszonyban és a polgári jogi jogviszony
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keretében megbízás alapján folytatott
sporttevékenység kivételével) arra, hogy
tevékenységi körében Tapolca város nevét a
kérelmében meghatározott, az egyesület
nevében megjelenítő módon használja 
mindaddig, amíg a kérelem alapját képező 
körülményekben változás nem áll be.

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

Tapolca, 2011. február 3.

Császár László sk.
polgármester






























