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Előterjeszt és 
a Képviselő-testület részére 

az Ezüstkorúak Szabadidősport Egyesület KŐBÁNYA név használata iránti 
kéreleméről 

I. Tartalmi összefoglaló 

Az Ezüstkorúak Szabadidősport Egyesület (a továbbiakban: Egyesület) elnöke, Majorszky 
Klára kérelmet nyújtott be az Önkormányzathoz a "Kőbányai" előnév felvétele iránt 
egyesületük részére (2. melléklet). 

Az Egyesület kérelmet nyújtott be a Fővárosi Törvényszékhez a Kőbányai Ezüstkorúak 
Szabadidősport Egyesület nyilvántartásba vétele iránt. 

Az Egyesület célja a középkorúak és az idősebb korosztály részére a szabadidő hasznos 
eitöltésének szervezése, biztosítása, az egészséges életstílus népszerűsítése, a tagok rendszeres 
képzése, továbbképzése, különösen a Nordic Walking, természetjárás, úszás, vízi torna, 
kerékpározás, síelés, asztalitenisz sportágakban. 

A Fővárosi Törvényszék hiánypótlásra hívta fel az Egyesületet többek között a "Kőbánya" 
név felvételéhez hozzájáruló nyilatkozat beszerzése iránt. 

A névhasználat időtartamát az Egyesület fennállásáig kérik, a felhasználásért az elnök, 
Majorszky Klára felel. 

II. Hatásvizsgálat 

Az Egyesület működése megkezdésévellehetőséget teremt az ezüstkorúak számára a hasznos 
időtöltéshez. Az egészségvédelmi és a sportpropaganda kifejtésével elősegíti az egészséges 
életstílus kialakítását. 
A kőbányai lakosság részvétele mellet az Egyesület célja együttműködés különböző állami, 
társadalmi és gazdasági szervekkel, szervezetekkel. 
A névhasználat engedélyezésével szervezetten folytathatja Kőbánya ezüstkorú lakossága a 
már megkezdett eredményes, szabadidő sportot fejlesztő tevékenységét. 

III. A végrehajtás feltétele 

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének a Kőbánya név 
felvételéről és használatáról szóló 31/2004. (VI. 24.) önkormányzati rendelete 3. § (l) 
bekezdése tartalmazza az engedély iránti kérelem tartalmi elemeit. 
Az Egyesület elnöke a kérelemben a jogszabályi előírásoknak eleget tett, az engedély 
kiadásánakjogi akadálya nincs. 



IV. Döntési javaslat 

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete meghozza az 
előterjesztés l. mellékletében foglalt határozatot. 
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Radványi Gábor 

l. melléklet az előterjesztéshez 

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének 

.. ./2013. ( ... ... )határozata 
az Ezüstkorúak Szabadidősport Egyesület KÓBÁNY A név használata iránti 

kéreleméről 

l. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete engedélyezi az 
Ezüstkorúak Szabadidősport Egyesület (székhelye: ll 05 Budapest, Ihász utca 26., képviseli: 
Majorszky Klára elnök) részére a Kőbánya név használatát A felhasználás engedélyezett 
célja: Az Ezüstkorúak Szabadidősport Egyesület nevének használata során a "Kőbánya" név 
[eltüntetése. Az Egyesület célja: a középkorúak és az idősebb korosztály részére a szabadidő 
hasznos eitöltésének szervezése, biztosítása, az egészséges életstílus népszerűsítése, a tagok 
rendszeres képzése, továbbképzése, különösen a Nordic Walking, természetjárás, úszás, vízi 
torna, kerékpározás, síelés, asztalitenisz sportágakban. 

2. Az engedély érvényességének időtartama: az engedély kiadása napjától visszavonásig, de 
legfeljebb az Egyesület jelenlegi tevékenységének folytatásáig. 

3. A Kőbánya név használatáért felelős személy: Majorszky Klára elnök. Az engedélyezett 
névhasználat ingyenes. 

4. A Képviselő-testület felkéri a polgártnestert az engedélyről szóló okirat kiadására. 

Határidő: 
Feladatkörében érintett: 

azonnal 
a kerületfejlesztési és külkapcsolati 
szakterületért felelős alpolgármester 
a Jogi Csoport 
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Kovács Róbert 
polgármester úr 
részére 

Budapest 
Szent László tér 29. 
1102 

Tisztelt Polgármester Úr! 

A Fővárosi Törvényszék a Kőbányai Ezüstkorúak Szabadidősport Egyesületével kapcsolatos 
bejegyzési kérelmével kapcsolatban hiánypótlásra szólított fel. 
A felsorolt hiányosságok közőrt az alábbi 2 ponthoz a Kőbányai Önkormányzat hozzájárulása 
szükséges. 
l. 
A "Kőbányai" név felvételéhez a Budapest Kőbányai Önkormányzat hozzájárulása szükséges 
{31/2004. (VI. 24.) sz. önkorm. rendelet l.§}. 
Csatolja az önkormányzat-hivatkozott rendelet szecint-hatáskörrel rendelkező szervének a 
névhasználathoz való hozzájárulást megadó nyilatkozatát {2011. évi CLXXXL Törvény 
(CET.) 21.§ (4) bek.}! 

2. 
Csatoljon a székhelyhasználathoz hozzájáruló olyan nyilatkozat-ot, melyben az egyesületi 
székhelyhasználat jogcímére (pl. szívességi használat, bérlet) is kitérnek {CET. 21.§ (l) b) 
pont}! 

Kérem Polgármester Urat, a hiánypótlás benyújtásához biztosítsa ezeket a nyilatkozatokat. 

Budapest, 2013. május 7. 

Melléklet: 
A Fővárosi Törvényszék hiánypótlásra felszólító végzése 
(20 13. április 25.) 
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