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Tárgy: A „Tapolca” név használata iránti kérelem elbírálása

Előterjesztő: Császár László polgármester
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Meghívandók: Vasánszki Sándor, a Pannon Trout Kft. ügyvezetője  

TISZTELT KÉPVISELŐ-TESTÜLET! 

A Pannon Trout Kft. 2012. június óta bérli a Piscicultura Kft. által üzemeltetett
úgynevezett Pisztrángos telepet. Opciós bérleti szerződésük lehetővé teszi, hogy a 
telepet már a bérleti jogviszony fennállása alatt fejlesszék. A haltenyésztéssel
foglalkozó szakemberek véleménye szerint városunk természeti környezete és a
Tapolca-patak által szállított víz jó minőségű pisztráng tenyésztésére alkalmas. A 
telep fejlesztését a Pannon Trout Kft. megkezdte és a haltenyésztésnek kedvező 
gazdasági környezet miatt a rendezési terv által biztosított lehetőséggel élve tovább 
szándékozik folytatni.

Mind a város lakossága, mind a képviselő-testület tagjai a Pisztráng fesztiválon 
tapasztalhatták, hogy a telepen kiváló minőségű, ízletes halakat tenyésztenek. 

A Pannon Trout Kft. ügyvezetője arra hivatkozással, hogy a Kft-nek előnyös az, ha a 
vásárlók tudják az általuk forgalmazott halakról, hogy tiszta, szennyezésmentes
környezetből kerülnek ki, kérte termékein a Tapolca név használatának 
engedélyezését úgy, hogy a halak csomagolásán „Tapolcai pisztráng” szerepeljen.
Előnyére válhat a városnak is, hogy egy kiváló minőségű termék ország- és 
világszerte viseli a nevét.

A Kft. kérelme az előterjesztés mellékletét képezi. 



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 
szolgáltatásának, termékének megjelölésében Tapolca város nevét, vagy toldalékos
névhasználatát.

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

HATÁROZATI JAVASLAT

    Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete 
feljogosítja

a Pannon Trout Kft-t (8300 Tapolca, Kossuth L. u.
2., képviseli: Vasánszki Sándor, tevékenységi köre:
halgazdálkodás) arra, hogy tevékenységi körében
Tapolca város nevét használja az általa
forgalmazott pisztráng termékek csomagolásán
„Tapolcai pisztráng” megjelöléssel mindaddig,
amíg a kérelem alapját képező körülményekben 
változás nem áll be.

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

Tapolca, 2012. december 7.

Császár László
polgármester




