Budapest Főváros XXIII. kerület
Soroksár Önkormányzatának
ALPOLGÁRMESTERE
______________________________
1239 Budapest, Grassalkovich út 162.

JOGI ÉS ÜGYRENDI BIZOTTSÁGI ELŐTERJESZTÉS
Javaslat székhelybejegyzési kérelem, valamint
„Soroksár” névhasználati kérelem elbírálására
(Soroksári Grassalkovich Kör Egyesület)

Előterjesztő:

Weinmann Antal alpolgármester

Az előterjesztést készítette:

dr. Spiegler Tamás jegyzői referens - jogász

Az előterjesztés előzetesen egyeztetve: -

Bizottsági ülés időpontja:

2015. november 5.

Ellenjegyző:

Vittmanné Gerencsér Judit
Szervezési és Ügyviteli osztályvezető

Jogi szempontból ellenőrizte:

dr. Laza Margit jegyző

Tisztelt Jogi és Ügyrendi Bizottság!
A Soroksári Grassalkovich Kör Egyesület (a továbbiakban: Egyesület) 2015. október 8.
napján tartotta alakuló közgyűlését, amelyen sor került az alapszabály elfogadására. Az
alapszabály szerint az Egyesület székhelye 1238 Budapest, Grassalkovich út 154. (Közösségi
Ház). Az Egyesület képviseletében Schmauder János, az Egyesület elnöke két kérelemmel
fordult az Önkormányzathoz, ezzel egyidejűleg becsatolta az Egyesület 2015. október 8.
napján megtartott alakuló közgyűléséről készített jegyzőkönyvet.
1.
2015. október 9. napján kelt kérelmében az Egyesület elnöke az Önkormányzat tulajdonosi
hozzájárulását kérte ahhoz, hogy az Egyesület székhelyeként a 1238 Budapest, Grassalkovich
út 154. sz. alatti ingatlan kerülhessen bejegyzésre.
Az egyesületek bejegyzésére az illetékességgel rendelkező bíróságnak van hatásköre. A
sikeres bírósági eljárás lefolytatásához az alakuló közgyűlés jegyzőkönyve, az alapszabály,
valamint a jelenléti ív mellett a székhelyként szolgáló ingatlan tulajdonosának hozzájárulását
is szükséges csatolni a bejegyzési kérelem mellé.
A 1238 Budapest, Grassalkovich út 154. sz. alatt található ingatlan tulajdonosa Budapest
Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata.
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének Szervezeti
és Működési Szabályzatáról szóló 49/2012. (XII. 21.) önkormányzati rendelet melléklete
3.4.3. pontja szerint a Jogi és Ügyrendi Bizottság
„Dönt székhelybejegyzési kérelmekről.”
2.
Szintén 2015. október 9. napján kelt második kérelmében az Egyesület elnöke kérte, hogy az
Önkormányzat engedélyezni szíveskedjék az Egyesület számára a „Soroksár” név
használatát.
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) bekezdése szerint:
„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.”
A Rendelet 6. § (1) bekezdése szerint:
„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.”
A kérelemben, valamint az azzal egyidejűleg benyújtott, az Egyesület 2015. október 8. napján
megtartott alakuló közgyűléséről készített jegyzőkönyvben foglaltak szerint a névhasználat
vonatkozásában:
A kérelmező megnevezése, címe: Soroksári Grassalkovich Kör Egyesület
Az elnevezés használatának célja: Az egyesület tevékenységi helyének megjelölése
A felhasználásért felelős személy megnevezése: Schmauder János elnök
A kérelmező kerülethez köthető tevékenységének leírása:
1./ Soroksár múltjának kutatása, eszmei és tárgyi emlékeinek, értékeinek gyűjtése, azok
megőrzése és gyarapítása.
2./
Az összegyűjtött ismeretanyag feldolgozása, és közre bocsájtása a kommunikáció
különböző eszközeivel az érdeklődő körök számára.
3./
Kapcsolattartás és együttműködés az önkormányzati és civil szervezetekkel, azok
munkájában való részvétel.
4./
Önálló kiadványok készítése és terjesztése, kiállítások szervezése, rendezése jeles
évfordulók, ünnepségek alkalmával.
5./ Kapcsolatépítés a környező települések hasonló témában tevékenykedő egyesületeivel,
velük közös tevékenység kezdeményezése és folytatása.
6./ Foglalkozás az ifjúság érdeklődő köreivel, velük a honismereti munka megismertetése,
bekapcsolásuk az értékek felkutatásába és gyűjtésébe.
A kérelmező nyilatkozatot tett arról, hogy tudomásul veszi a Jogi és Ügyrendi Bizottság
jogait, melyek a névhasználat ellenőrzésére és indokolt esetben visszavonására vonatkoznak.
A Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 49/2012. (XII. 21.)
önkormányzati rendelet 2. melléklet (a Képviselő-testület által a bizottságokra átruházott –
nem hatósági – hatáskörök jegyzéke) 4.2 pontja értelmében a Jogi és Ügyrendi Bizottság
„4.2. Dönt címer- és névhasználat engedélyezése, visszavonása tárgyában.”
A Rendelet 6. § (2) bekezdése szerint:
„6. § (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.”
Kérem a Tisztelt Bizottságot, hogy hozza meg döntését a székhelybejegyzési kérelem
elbírálása, továbbá a „Soroksár” névhasználat engedélyezése tárgyában.
Határozati javaslatok:
1.
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testülete Jogi és
Ügyrendi Bizottságának …./2015. (XI.5.) határozata a Soroksári Grassalkovich Kör
Egyesület részére székhelybejegyzéshez történő tulajdonosi hozzájárulás megadásával
kapcsolatos döntéséről
A Jogi és Ügyrendi Bizottság úgy dönt, hogy
I.
megadja tulajdonosi hozzájárulását a Soroksári Grassalkovich Kör Egyesület érvényes
székhelybejegyzése érdekében a 1238 Budapest, Grassalkovich út 154. sz. alatti
ingatlanra vonatkozóan.

nem adja meg tulajdonosi hozzájárulását a Soroksári Grassalkovich Kör Egyesület
érvényes székhelybejegyzése érdekében a 1238 Budapest, Grassalkovich út 154. sz. alatti
ingatlanra vonatkozóan.
III.
felkéri a Bizottság Elnökét, hogy a Bizottság döntéséről tájékoztassa a kérelmezőt.
Határidő: 2015. november 30.
Felelős: Kiss Jenő, a Bizottság Elnöke
II.

2.
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testülete Jogi és
Ügyrendi Bizottságának …./2015. (XI.5.) határozata a Soroksári Grassalkovich Kör
Egyesület részére történő névhasználati hozzájárulás megadásával kapcsolatos
döntéséről
A Jogi és Ügyrendi Bizottság úgy dönt, hogy
I.

engedélyezi a „Soroksár” név használatát a Soroksári Grassalkovich Kör Egyesület
részére, az alábbiak szerint:
a.

az engedélyes megnevezése és címe: Soroksári Grassalkovich Kör Egyesület, címe:
1238 Budapest, Grassalkovich út 154.

b. az engedélyezett felhasználás szövege: Soroksári Grassalkovich Kör Egyesület
valamint rövidített elnevezésében: Soroksári Grassalkovich Kör
c.

az elnevezés használatáért felelős személy megnevezése: Schmauder János

II. nem engedélyezi a „Soroksár” név használatát a Soroksári Grassalkovich Kör Egyesület
részére.
III. felkéri a Bizottság elnökét, hogy a Bizottság döntéséről tájékoztassa a kérelmezőt.
Határidő: 2015. november 30.
Felelős: Kiss Jenő, a Bizottság Elnöke
A Bizottság az előterjesztést átruházott hatáskörben, döntési joggal tárgyalja.
A határozati javaslatok elfogadása egyszerű szótöbbséget igényel.
Budapest, 2015. október 26.
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