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Tisztelt Jogi és Ügyrendi Bizottság!
A Kis-Duna Baráti Kör képviseletében 2019. április 30-án kelt kérelmében Haluska Ibolya azzal a
kéréssel fordult az Önkormányzathoz, hogy a „Hello Soroksár” című havonta megjelenő újság
címében a Soroksár nevet használhassák. A kérelmet a későbbiekben 2019. május 23. napján
elektronikus levél útján (e-mailben) kiegészítette.
A kérelemben foglaltak szerint a névhasználat vonatkozásában:
A kérelmező megnevezése, címe: Haluska Ibolya ……….. (cím) …..….
Az elnevezés használatának pontos szövegezése: Hello Soroksár
A használatért felelős személy: Haluska Ibolya
A kérelmező kerülethez köthető tevékenysége: „A hello Soroksár című kiadvánnyal egy olyan
helyi, közösségi újságot kívánunk létrehozni, ami a kerület életét, mindennapjait örömeit beszéli el,
és teret ad az együttműködésnek, a problémák kulturált felvetésének, megbeszélésének.”
A kérelmező tudomásul vette, hogy a Jogi és Ügyrendi Bizottság jogosult a névhasználatot
ellenőrizni, esetlegesen azt visszavonni.
A Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 25/2014.(XI.14.) önkormányzati
rendeletének a Képviselő-testület által a bizottságokra átruházott – nem hatósági - hatáskörök
jegyzékét tartalmazó 3. melléklet 4.2. pontja szerint a Jogi és Ügyrendi Bizottság „Dönt címer- és
névhasználat engedélyezése, visszavonása tárgyában”.
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének a helyi címer és a
„Soroksár” elnevezés használatának rendjéről szóló 29/2011. (VII. 15.) önkormányzati rendeletének
(a továbbiakban: Rendelet) 5. § (1), valamint 6. § (1) és (2) bekezdése értelmében:
„5.§ (1) A Jogi és Ügyrendi Bizottság kérelemre engedélyezheti a tevékenységével a
kerülethez köthető
a) jogi személy,
b) jogi személyiséggel nem rendelkező társaság,
c) civil szervezet,
d) egyéb gazdálkodó szervezet
nevében a „Soroksár” kifejezés használatát.
6.§ (1) Az elnevezés használatára vonatkozó kérelemnek tartalmaznia kell:
a) a kérelmező és képviselője megnevezését, címét,
b) az elnevezés használatának pontos szövegezését,
c) a felhasználásért felelős személy megnevezését,
d) a kérelmező kerülethez köthető tevékenységének leírását,
e) a kérelmező nyilatkozatát arról, hogy tudomásul veszi a Jogi és Ügyrendi Bizottság
jogait, melyek a névhasználat ellenőrzésére és indokolt esetben visszavonására
vonatkoznak.
(2) Az elnevezés használatára vonatkozó engedélynek tartalmaznia kell:
a) az engedélyes megnevezését és címét,
b) engedélyezett felhasználás pontos szövegezését,
c) az elnevezés használatáért felelős személy megnevezését.”

Tájékoztatom a Tisztelt Bizottságot, hogy a kiegészített kérelem a Rendeletben foglalt tartalmi
követelményeknek megfelel, azonban a Kis-Duna Baráti Kör a civil szervezetek nyilvántartásában
nem szerepel. A Rendelet 5.§ (1) bekezdése értelmében a „Soroksár” kifejezés használata jogi
személyek, jogi személyiséggel nem rendelkező társaságok, civil szervezetek, egyéb gazdálkodó
szervezetek névviselése során engedélyköteles, tehát jelen előterjesztés szerinti eset nem tartozik a
Rendelet szerint engedélyköteles tevékenységek körébe, ennek megfelelően a határozati javaslat a
névhasználat tudomásulvételéről szól.
Fentiek alapján kérem a Tisztelt Bizottságtól döntésének meghozatalát.
Határozati javaslat:
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzatának Jogi és Ügyrendi Bizottsága
I. tudomásul veszi, hogy a Kis-Duna Baráti Kör (1239 Budapest, Pf.: 195.) elnevezésű
csoport havonta megjelentetni kívánt újság címében a „Soroksár” nevet használni kívánja
az alábbiak szerint:
a) felhasználás szövege: „Hello Soroksár”
b) az elnevezés használatáért felelős személy: Haluska Ibolya (…….cím …….)
II. felkéri a bizottság elnökét, hogy tájékoztassa a kérelmezőt a bizottság döntéséről.
Felelős: Kiss Jenő elnök
Határidő: 2019. június 15.
A Jogi és Ügyrendi Bizottság az előterjesztést átruházott hatáskörben, döntési joggal tárgyalja, a
határozati javaslat elfogadása egyszerű többséget igényel.

Budapest, 2019. május 23.
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