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      Iktató szám: 235/2015. 
 

ELŐTERJESZTÉS 
a KÉPVISELŐTESTÜLET 2015. december 10-i ülésére 

 
 

Tárgy:      A Budapest IX. Kerületi Telepy Károly Testnevelési Általános 
Iskola és Gimnázium „Ferencváros” név használata iránti 
kérelme 

 
Előterjesztő:     dr. Bácskai János, polgármester 
 
Készítette:     Apollónia Aranka, irodavezető 
     Polgármesteri és Jegyzői Kabinet 

 

Előzetesen tárgyalja:  
  
Az előterjesztés a jogszabályi rendelkezéseknek megfelel: dr. Bánfi Réka s.k. 
 
 
Az előterjesztéssel kapcsolatos törvényességi észrevétel:  
 

  Rendelet   

Határozat  normatív 

  hatósági 

 X egyéb 

 

A döntéshez  egyszerű X  

  minősített  többség szükséges. 

 
Az előterjesztés a kifüggesztési helyszínen közzétehető:  
  

igen X 

nem  

 

Az előterjesztést nyílt ülésen kell tárgyalni. X 

  

Az előterjesztést zárt ülésen kell tárgyalni.  

  

Az előterjesztés zárt ülésen tárgyalható.  

 
 



 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 

Tájékoztatom a T. Képviselő-testületet, hogy a Budapest IX. kerületi Telepy Károly Testnevelési 

Általános Iskola és Gimnázium (továbbiakban: Iskola) kérelmet nyújtott be a „Ferencváros” név 

használata iránt. 

A használni kívánt megnevezés: Budapest IX. Kerületi Ferencvárosi Sportiskola Általános Iskola és 

Gimnázium. 

 

Az Iskola a névhasználatot határozatlan időtartamra kéri. 

 

Az Iskola beadványában jelezte, hogy a 2013-2014-es tanévtől kezdődően a Ferencvárosi Torna Club 

akadémiai iskolája, mely időponttól a fő profilja a sport tehetségek felfedezése, és a már sportágat 

választott tehetségek támogatása lett.  

A fenti cél elérése érdekében az Iskola szeretné nevében, és szervezeti megújulásában is jobban 

megmutatni, hogy Ferencvároshoz tartozik, és szorosan kötődik a Ferencvárosi Torna Klubhoz, mint 

sportegyesülethez. 

 

A Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselő-testületének a helyi 

önkormányzat jelképeiről valamint a „Ferencváros” név használatáról szóló 6/2015. (II. 24.) 

önkormányzati rendelet (továbbiakban: önkormányzati rendelet) 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) bekezdésében foglaltak értelmében a névhasználatot a Képviselő-testület 

engedélyezi. 

 

Az önkormányzati rendelet 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. 

 

Mindezek alapján kérem a T. Képviselő-testületet, hogy szíveskedjen az előterjesztést megtárgyalni, 

és a névhasználati kérelemmel kapcsolatban hozza meg döntését. 

 

Budapest, 2015. december 4. 

 

 

dr. Bácskai János s.k. 

polgármester 

 

Határozati javaslat: 

 

A Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a 

Klebelsberg Intézményfenntartó Központ (székhely: 1051 Budapest, Nádor u. 32.) részére határozatlan 

időre engedélyezi, hogy a Budapest IX. Kerületi Telepy Károly Testnevelési Általános Iskola és 

Gimnázium elnevezésében a „Ferencvárosi” megjelölést használja. Jelen határozat, az elnevezés 

Magyar Államkincstár törzskönyvi nyilvántartásában történt átvezetése kezdeményezésének napján 

lép hatályba. 

Határidő: 2015. december 10. 

Felelős: dr. Bácskai János polgármester 


