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Tisztelt Jogi és Ügyrendi Bizottság! 
 

I. D., a megalapítani kívánt Soroksárért Egyesület (a továbbiakban: Egyesület) alapító tagjaként, 

2021. augusztus 17-én kérelemmel fordult a Tisztelt Bizottsághoz, hogy engedélyezze az Egyesület 

számára a „Soroksár” név használatát az Egyesület elnevezésében. 

 

Az elnevezés használatára vonatkozó kérelem hiányos volt, ezért a Tisztelt Bizottság 2021. 

szeptember 8-i ülésén arról határozott [41/2021. (IX. 08.) határozat], hogy nem foglal állást a 

napirendi ponttal kapcsolatosan, egyben a kérelmezőt hiánypótlásra, valamint a 23. kerületért 

Egyesülettel - mint azonos tárgyú névhasználati kérelem benyújtójával - történő egyeztetés 

lefolytatására hívja fel. 

 

I. D. 2021. szeptember 8-án előterjesztette a névhasználat iránti hiánytalan kérelmét, amellyel 

kapcsolatosan a Tisztelt Bizottság 2021. október 6-i ülésén arról határozott [60/2021. (X. 06.) 

határozat], hogy a névhasználat kérdésében nem foglal állást. 

Felkérte I. D.-t és W.A.-t, a 23. kerületért Egyesület – mint azonos tárgyú névhasználati kérelem 

benyújtója – képviselőjét, hogy szíveskedjenek egyeztetni a névhasználati kérelmeikkel 

kapcsolatosan és az egyeztetés eredményéről értesítsék az illetékes ügyintézőt legkésőbb október 

25. napjáig. 

 

I. D. 2021. november 1. napján kelt e-mail-jében arról adott tájékoztatást, miszerint a 23. kerületért 

Egyesülettel továbbra sem tud érdemi egyeztetést folytatni. 

 

2021. december 6. napján mindkét egyesület képviselője ismételt felhívást kapott levélben arra, 

hogy az egyezetetésük eredményéről tájékoztassák a Hivatalt. 

Ezen megkeresésre I. D. az előterjesztés mellékleteként becsatolt e-mail üzenetben válaszolt és 

jelezte, hogy a névhasználat iránti kérelmét továbbra is fenntartja. 

 

A kérelemben foglaltak szerint a névhasználat vonatkozásában: 

A kérelmező megnevezése, címe:    Soroksárért Egyesület 

    1238 Budapest, Táncsics Mihály utca 13. 

Az elnevezés használatának pontos szövegezése:  Soroksárért Egyesület 

A használatért felelős személy:    I. D.  

 

A kérelmező kerülethez köthető tevékenysége:  

Tekintettel arra, hogy egy újonnan megalapítani kívánt egyesületről van szó, kerülethez köthető 

megelőző tevékenységük egyelőre nincs. A tagok toborzása során közzétett felhívásban az 

Egyesület tevékenységét a következők szerint jelölték meg: 

- Soroksár oktatásának fejlesztése a fiatalok itthon tartásához; 

- a soroksári gyermekek és felnőttek művészeti és kézműves oktatása, képzése, hogy 

szabadidejüket hasznosan tölthessék, tehetséggondozás; 

- a kerület természeti kincseinek megóvása, karbantartása; 

- befektetők, gyárak, cégek megismertetése a kerület adta lehetőségekkel; 

- Soroksár hagyományainak felelevenítése, oktatása, ápolása, a hely szellemének megőrzése; 

- segítségnyújtás a kerületben élő szegényebb polgárok, rászorulók részére; 

- a helyi kisvállalkozók munkájának segítése a munkahelyek megőrzése és új lehetőségek 

megteremtése érdekében; 

- nemzetközi kapcsolatok erősítésével (pl. testvérvárosok, hasonló értékeket valló külföldi 

egyesületek) elősegíteni a cserediák és csereüdülés programok lehetőségeit. 

 

Az Egyesület továbbá felvállalná a kerület zöld programjainak támogatását, együttműködve a Zöld 

Localpatriota Mozgalommal. 



Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata Képviselő-testületének Szervezeti és 

Működési Szabályzatáról szóló 10/2021. (III. 25.) önkormányzati rendelet 3. melléklete (A 

Képviselő-testület által a bizottságokra átruházott – nem hatósági – hatáskörök jegyzéke) 4.1 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 rendelete (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.” 

 

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, ennek megfelelően a vonatkozó határozati javaslat a 

névhasználat engedélyezéséről szóló döntési alternatívákat tartalmazza. 

 

Fentiek alapján kérem a Tisztelt Jogi és Ügyrendi Bizottságot, hogy az előterjesztésben foglaltak 

alapján szíveskedjék döntését meghozni. 

 

Határozati javaslat  

 

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testülete Jogi és 

Ügyrendi Bizottságának ……/2022. (...) határozata „Soroksár” név használatának 

engedélyezéséről (Soroksárért Egyesület) 

 

„A” változat 

 

A Jogi és Ügyrendi Bizottság úgy dönt, hogy 

I. engedélyezi a „Soroksár” név használatát a Soroksárért Egyesület részére a szervezet 

elnevezésében a törvényes feltételek teljesülése és a bírósági nyilvántartásba vétel esetén 

azzal, hogy az engedélyezett felhasználás pontos szövegezése: Soroksárért Egyesület, az 

elnevezés használatáért felelős személy, I. D. 



II. „Soroksár” név használatának elbírálásáról (Soroksárért Egyesület) szóló 41/2021. (IX. 08.) 

határozatát hatályon kívül helyezi. 

III. felkéri a Bizottság elnökét a kérelmező értesítésére.  

 

Határidő: 2022. január 31. 

Felelős: dr. Staudt Csaba a bizottság elnöke 

 

„B” változat 

 

A Jogi és Ügyrendi Bizottság úgy dönt, hogy 

I. nem engedélyezi a „Soroksár” név használatát a Soroksárért Egyesület részére. 

II. „Soroksár” név használatának elbírálásáról (Soroksárért Egyesület) szóló 41/2021. (IX. 08.) 

határozatát hatályon kívül helyezi. 

III. felkéri a Bizottság elnökét a kérelmező értesítésére.  

 

Határidő: 2022. január 31. 

Felelős: dr. Staudt Csaba a bizottság elnöke 

 

Az előterjesztést a Bizottság átruházott hatáskörben, döntési joggal tárgyalja. A határozati javaslat 

elfogadása egyszerű szótöbbséget igényel. 

 

Budapest, 2022. január 13.   

 

 

 

 

 dr. Köteles Anna  Bese Ferenc 

 jogász polgármester 

 Jogi és Személyügyi Osztály  előterjesztő 

 az előterjesztés készítője 
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