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Tisztelt Képviselő-testület!
Tájékoztatom a T. Képviselő-testületet, hogy a Ferencvárosi Ádám Jenő Zeneiskola
Alapítvány (Alapítvány) elnöke a 2017. május 31. napján kérelmet nyújtott be a
„Ferencvárosi” név – határozatlan időtartamú – használata iránt.
A használni kívánt megnevezés: Ferencvárosi Ifjúsági Fúvószenekar.
A helyi önkormányzat jelképeiről valamint a „Ferencváros” név használatáról szóló 6/2015.
(II.24.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: Ör.) 9. § (2) bekezdése értelmében nem
önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok, nem önkormányzati fenntartású intézmények
és egyéb társadalmi, tudományos szervezetek, valamint természetes személyek részére,
elnevezésükhöz, tevékenységük gyakorlásához vagy működésük folytatásához a
„Ferencváros”, „Ferencvárosi”, „ferencvárosi”, „IX. kerületi” megjelölés, illetve elnevezés
használata engedélyhez kötött.
Ugyanezen szakasz (3) bekezdése értelmében a névhasználatot a Képviselő-testület
engedélyezi.
Az Ör. 10. § (4) bekezdésében foglaltak alapján a névhasználatra vonatkozó engedélynek
tartalmaznia kell:
a) a jogosult megnevezését, címét (székhelyét),
b) az engedély érvényességének az időtartamát,
c) a felvétel és használat módjával kapcsolatos esetleges egyéb kikötéseket és
előírásokat.
Az Ör. 10. § (6) bekezdése értelmében a kiadott engedély érvényessége szólhat:
a) a tevékenység folytatásának időtartamára,
b) meghatározott időpontig történő felhasználásra,
c) egy alkalomra,
d) határozatlan időre.
Az Alapítvány közreműködésével minden évben megrendezik a budapesti zeneiskolai
versenyeket. Huszonkilencedik alkalommal szervezi meg (6 éve Ferencvárosban) az Országos
Vonós és Zongora Mesterkurzust.
A mindennapi nagyon komoly oktató-nevelő munka eredményeképpen, a zenetanárok
támogatásával, aktív részvételével, az egyéni szólisták, kamaracsoportok, zenekarok
közreműködésével aktívan részt vesznek Ferencváros kulturális életében.
Fentieken túl Elnök úr kérelmében jelezte, hogy 2011-ben legnagyobb megdöbbenésére azt
tapasztalta, hogy a belső budapesti zeneiskolák között egyetlen zeneiskola sem működtet
fúvószenekart. Tehát a Belső-Pesti Tankerült zeneiskolái közül csak a Ferencvárosi
Zeneiskolának van működő fúvószenekara.
A Fúvós Tanszak tanárainak teljes összefogásával, a két évvel ezelőtt megalakult zenekar
létszáma eléri a 40 főt. Elnök úr szakmai véleménye szerint egy igazán jól működő zenekar
létrehozásához legalább hat év nagyon komoly munkára van szükség. Elnök úr levelében
továbbá kifejtette, hogy „Most már képesek vagyunk arra, hogy rövid műsorral
közreműködjünk Ferencváros ünnepi alkalmain. Két év múlva, 2019-ben már el tudjuk
játszani a Magyar Himnuszt. 5 év múlva önálló hangversenyműsorral minősítő hangversenyen
vehetünk részt”.

Mindezek alapján kérem a T. Képviselő-testületet, hogy szíveskedjen az előterjesztést
megtárgyalni, és a névhasználati kérelemmel kapcsolatban hozza meg döntését.
Budapest, 2017. június 13.
dr. Bácskai János s.k.
polgármester
Határozati javaslat:
A Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának képviselő-testülete úgy
dönt, hogy a Ferencvárosi Ádám Jenő Zeneiskola Alapítvány (székhely: 1092 Budapest,
Köztelek u. 8., nyilvántartásba vételi száma: 14.PK.A.62.410/199/5., képviseli: Kokas Ferenc,
elnök) részére határozatlan időtartamig engedélyezi a „Ferencvárosi” név használatát.
A használat engedélyezett célja: A Ferencvárosi Ádám Jenő Zeneiskola Alapítvány Ifjúsági
Fúvószenekar nevének használata során a „Ferencvárosi” nevet feltüntesse.
A használt megnevezés: Ferencvárosi Ifjúsági Fúvószenekar.
Határidő: 2017. június 29.
Felelős: dr. Bácskai János, polgármester

