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ELŐTERJESZTÉS 
a KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2014. április 24-ei ülésére 

 
 

Tárgy:  Budai Traktoros Futball Klub Egyesület névhasználati kérelme 
 

Előterjesztő:    dr. Bácskai János, polgármester 
 
Készítette:    Temesiné Apollónia Aranka, irodavezető 
    Polgármesteri és Jegyzői Kabinet 
 
Előzetesen tárgyalja:   
 
 
Az előterjesztés a jogszabályi rendelkezéseknek megfelel: dr. Riskó György 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 dr. Lelik Csaba a Budai Traktoros Futball Klub 
Sportegyesület (székhely: 1147 Budapest, Telepes u. 113-115.) képviselője a 2014. április 15. 
napján kelt levelében jelezte, az Egyesületük az illetékességgel rendelkező Bíróságnál 
kezdeményezte az elnevezés módosítását, tekintettel arra, hogy a jövőben a „Ferencvárosi 
Kosárlabda Egyesület” elnevezést szeretnék használni.  
 
Az Egyesület 1995-ben alakult, jelenlegi tevékenységi köre a ferencvárosi gyermekek részére 
kosárlabda szakoktatás, kosárlabda versenyek, illetve rendezvények szervezése. 
 
Az Egyesület képviselője beadványában jelezte, hogy álláspontja szerint a „Ferencvárosi 
Kosárlabda Egyesület” elnevezés egyértelműen tükrözi elkötelezettségüket a kerületi 
gyerekek kosárlabda oktatása mellett. 
Továbbá a névváltoztatással egyidejűleg az Egyesület jelenlegi székhelyét megváltoztatja, 
2030 Érd, Tordai u. 2. számra. 
 
Az Önkormányzat címeréről, zászlajáról, a jelképek és a „Ferencváros” név használatáról 
szóló 2/1999. (I.29.) önkormányzati rendelet a II. fejezet 6. § - 12. §-ig rendelkezik a 
névhasználat szabályairól 
 
A rendelet II. fejezet 6. §-a „A névhasználat szabályai” értelmében gazdasági, társadalmi, 
tudományos szervezetek, intézmények, jogi személyek és jogi személyiség nélküli gazdasági 
társaságok, egyéb jogi személyiség nélküli szervezetek, valamint természetes személyek 
részére, elnevezésükhöz, tevékenységük gyakorlásához vagy működésük folytatásához a 
„Ferencváros”, „Ferencvárosi”, „ferencvárosi”, „IX. kerületi” megjelölés, illetve elnevezés 
használata a Képviselő-testület engedélyéhez kötött. 
 
A hatályos önkormányzati rendelet értelmében az Egyesület a Képviselő-testület engedélyével 
jogosult a „Ferencvárosi” nevet használni. 
 
Fentiekre figyelemmel kérem a T. Képviselő-testületet, hogy a Budai Traktoros Futball Klub 
Sportegyesület részére engedélyezze a „Ferencvárosi” név használatát az előterjesztésben 
megjelölt célra. 
 
 
 
Budapest, 2014. április 16. 

 
dr. Bácskai János s.k. 

polgármester 
Határozati javaslat: 
 
Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete a Budai 
Traktoros Futball Klub Sportegyesület részére engedélyezi a „Ferencvárosi” név használatát, 
határozatlan időtartamra, annak érdekében, hogy az Egyesület a jövőben a „Ferencvárosi 
Kosárlabda Egyesület” nevet viselhesse, és az az ügyben illetékes rendelkező Bíróságnál 
átvezetésre kerüljön. 
Határidő: 2014. április 24. 
Felelős: dr. Bácskai János, polgármester 


