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Az előterjesztéssel kapcsolatos törvényességi észrevétel: 

A döntéshez egyszerű többség szükséges.

Az előterjesztés a kifüggesztési helyszínen közzétehető: igen

Az előterjesztés rövid tartalma: 

Névhasználati kérelem



Tisztelt Képviselőtestület !

A SEM IX. Zrt. több vállalkozóval együtt meg kívánja alapítani a Vállalkozók Ferencvárosért 
Egyesületet. Az Egyesület székhelye a Budapest, IX. ker. Csarnok t. 3-4. fsz. 2. szám alatt 
lesz. 

Az  alapítók  az  egyesületet  Vállalkozók  Ferencvárosért  Egyesületnek  kívánják  elnevezni, 
ehhez kérik az Önkormányzat hozzájárulását

Az önkormányzat  címeréről,  zászlajáról,  a  jelképek és  a  „Ferencváros”  név használatáról 
szóló 2/1999. ( I. 29.) számú rendelet 6. §-a értelmében a névhasználat a Képviselő-testület 
engedélyéhez kötött.

A 9. § rendelkezése szerint az engedély kiadása megtagadható, ha a használat módja és annak 
körülményei az Önkormányzat, illetve a kerület lakosságának jogait, jogos érdekeit sértené 
vagy  veszélyeztetné,  illetve  ha  ugyanazon  vagy  hasonló  tevékenység  gyakorlásához  az 
Önkormányzat már engedélyt adott ki, vagy a nevet már valaki jogszerűen használja

Az Egyesület  tervezett tevékenysége támogatásra érdemes,  a névhasználat megtagadásának 
feltételei nem állnak fenn.

A 10. § értelmében a névhasználat a tevékenység folytatásának időtartamára, meghatározott 
időpontig, egy alkalomra, vagy határozatlan időre engedélyezhető.

Javasolom, hogy a Képviselő-testület a „Ferencvárosért” név használatához határozatlan időre 
járuljon hozzá.

Fentiekre  tekintettel  kérem az előterjesztés  megtárgyalását  és az alábbi  határozati  javaslat 
elfogadását.

Budapest, 2011. szeptember 27.

                                                                                          dr. Bácskai János s.k.
                                                                                            polgármester



Határozati javaslat

A Képviselő-testület a Vállalkozók Ferencvárosért Egyesület (1093 Budapest, Csarnok t. 3-4.) 
részére a „Ferencvárosért” név használatát határozatlan időtartamra engedélyezi.
Határidő: az engedély kiadására 30 nap
Felelős: dr. Bácskai János polgármester



Névhasználat iránti kérelem

Tisztelt Képviselő-testület!

A SEM IX. Zrt. több vállalkozóval együtt meg kívánja alapítani a Vállalkozók Ferencvárosért 
Egyesületet. Az Egyesület székhelye a Budapest, IX. ker. Csarnok t. 3-4. fsz. 2. szám alatt 
lesz. 

Kérem a T. Képviselő-testületet, hogy járuljon hozzá a „Ferencvárosért” név használatához 
Egyesület elnevezése érdekében határozatlan időre.

A névhasználat  célja, hogy az Egyesület  elnevezése tükrözze a tevékenysége folytatásának 
helyét,  az Egyesület  területi  kötődését és tevékenységeinek Ferencváros érdekében történő 
végzését.  Az Egyesület  célja lesz,  hogy a ferencvárosi vállalkozások valamint  egyéb non-
profit szereplők szellemi és anyagi támogatása révén segítse azok tevékenységét, működését, 
fejlesztését,  valamint  hogy  a  közhasznú  tevékenységei  által  Ferencváros  lakosai  számára 
környezetükben  a  mindennapi  életük  során  több  és  magasabb  színvonalú  szolgáltatások 
elérése váljon lehetővé.

Az Egyesület tervezett tevékenységi köreit a közhasznú szervezetekre vonatkozó  1997. évi 
CLVI. törvény 26.§-ában meghatározottak szerint kívánja végezni az alábbi tartalommal:

1.      Vállalkozások fejlesztése
2.      Non-profit szervezetek támogatása
3.      Egészségmegőrzés,  betegségmegelőzés,  gyógyító-,  egészségügyi  rehabilitációs 

tevékenység,
4.      Szociális tevékenység, családsegítés, időskorúak gondozása,
5.      Tudományos tevékenység, kutatás,
6.      Nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés,
7.      Kulturális tevékenység,
8.      Kulturális örökség megóvása,
9.      Műemlékvédelem,
10. Környezetvédelem,
11. Gyermek- és ifjúságvédelem, gyermek- és ifjúsági érdekképviselet,
12. Hátrányos helyzetű csoportok társadalmi esélyegyenlőségének elősegítése,
13. Emberi és állampolgári jogok védelme,
14. A magyarországi nemzeti és etnikai kisebbségekkel kapcsolatos tevékenység,
15. Sport, 
16. Közrend és közlekedésbiztonság védelme,
17. Fogyasztóvédelem,
18. Munkaerőpiacon hátrányos helyzetű rétegek képzésének, foglalkoztatásának elősegítése 

- ideértve a munkaerő-kölcsönzést is - és a kapcsolódó szolgáltatások,
19. A közforgalom számára  megnyitott  út,  híd,  alagút  fejlesztéséhez,  fenntartásához  és 

üzemeltetéséhez kapcsolódó tevékenység,
20. Bűnmegelőzés és az áldozatvédelem.

Budapest, 2011. szeptember 27.
Tisztelettel:

Vörös Attila s.k.
a SEM IX. Zrt. vezérigazgatója


	ELŐTERJESZTÉS
	Előterjesztő: 			dr. Bácskai János polgármester
	Készítette: 			dr. Enyedi Mária, Jogi Iroda
	Határozati javaslat


