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Előterjesztés 

a Gazdaság és Pénzügyi Bizottság részére 
a Kőbányai Lövész Sportegyesület Kőbánya név használata iránti kérelméről 

I. Tartalmi összefoglaló 

A Kőbányai Lövész Sportegyesület (székhelye: 1105 Budapest, Kelemen utca 35. fszt. 3., a 
továbbiakban: Sportegyesület) jogi képviselője útján kérelmet nyújtott be a Budapest Főváros 
X. kerület Kőbányai Önkormányzathoz (a továbbiakban: Önkormányzat) a Kőbánya név 
használatának engedélyezése iránt. A kérelem az előterjesztés 2. melléklete. 

A Sportegyesület alapszabályát 2016. július 6-án írta alá 10 természetes személy, és ezáltal 
döntött a Sportegyesület megalapításáróL A Sportegyesület nyilvántartásba vételi eljárása 
folyamatban van a Fővárosi Törvényszéken, amely eljárásban szükséges a Kőbánya név 
használatára vonatkozó engedélyt benyújtani. Az alapszabályt felhívásra csatolta a kérelmező, 
amely az előterjesztés 3. melléklete. 

Az alapszabályszerint a Sportegyesület célja: 
a) sporttevékenység szervezése és feltételeinek megteremtése, 
b) lehetőség szerint annak elérése, hogy a Sportegyesület a magyar sport hagyományos 

szervezeti alapegységeként a versenysport, a tehetséggondozás, az utánpótlás-nevelés, a 
felnőtt korosztály felkészítése és a szabadidősport műhelyévé váljék, 

c) a dinamikus és statikus, továbbá a hagyományőrző sportlövészetnek mint 
sporttevékenységnek a széleskörű népszerűsítése és megismertetése az érdeklődőkkel, 
különösképpen, de nem kizárólagosan Budapest területén, 

d) bemutatókon, népszerűsítő eseményeken való részvétel, tagjai sporttevékenységének 
előmozdítása, a fejlődésükhöz szükséges feltételek biztosítása, utánpótlás nevelése, 

e) minősített versenyzők támogatása, felkészítése, képzése, 
j) helyi-, területi- és országos versenyek, találkozók, bemutatók, illetve egyéb rendezvények 

szervezése, 
g) az érdeklődő emberek megismertetése a komoly koordinációs- és állóképességet igénylő 

lövészi műfajokkal, 
h) tevékenységével kapcsolatban a Sportegyesület tagjai érdekében érdekképviselet ellátása, 
i) sporttal össze nem fúggő tevékenység, valamint sporttevékenységével összefüggő 

kereskedelmi tevékenység folytatása (ide értve a Sportegyesület vagyoni érték jogainak 
hasznosítását is) kiegészítő tevékenységként. 

Az alapszabály szerint a Sportegyesület főtevékenysége a Tevékenységek Egységes Ágazati 
Osztályozási Rendszere 2008 (a továbbiakban: TEÁOR) szerint a TEÁOR 93.12 
Sportegyesületi tevékenység. További tevékenységi körei: 
TEÁOR 32.30 Sportszergyártás, 
TEÁOR 47.64 Sportszer-kiskereskedelem, 
TEÁOR 77.21 Szabadidős, sporteszköz kölcsönzése, 
TEÁOR 85.51 Sport, szabadidős képzés, 
TEÁOR 93.11 Sportlétesítmény működtetése, 
TEÁOR 93.19 Egyéb sporttevékenység. 

A kérelem szerint a Sportegyesület a Kőbánya nevet az alapszabályában megfogalmazottak 
teljesítése, különösen a székhelyének megfelelő területi egység érdeklődő lakossága jogai és 



jogos érdekei érvényesítése körében folytatandó tevékenysége során kívánja a nevében 
használni. 

A használat időtartama: a Sportegyesület működési időtartama, határozatlan. 

A felhasználásért felelős személy Szász Richárd Gyula elnök. 

A kérelem a Kőbánya név felvételéről és használatáról szóló 31/2004. (VI. 24.) 
önkormányzati rendeletben (a továbbiakban: Rendelet) foglaltaknak megfelel. 

Javasolom, hogy a Bizottság engedélyezze a Kőbánya név használatát a kérelmező részére a 
Sportegyesület nevében a kért "Kőbányai" formában. A Kőbánya név használatáért jelenleg 
díj megállapítását nem javasalom figyelemmel a kérelmező sporttal kapcsolatos céljára és 
főtevékenységére. Az engedélyt azzal a feltétellel javasalom kiadni, hogy a körülmények 
változása esetén az Önkormányzat díjfizetést állapíthat meg. A körülmények változását 
jelentheti különösen, ha a Sportegyesület jelentősebb gazdasági tevékenységet folytat, ami az 
éves beszámolója alapján ellenőrizhető. 

A Rendelet 6. § (l) bekezdése szerint a kiadott engedélyt vissza kell vonni, ha a használat 
vagy annak célja, módja és körülményei az Önkormányzat és a kerület lakossága jogait vagy 
jogos érdekeit sértené vagy veszélyeztetné, ha a díjfizetésre kötelezett e kötelezettségét 
felszólítás ellenére sem teljesíti, vagy ha az engedélyben meghatározott egyéb feltételeket és 
előírásokat a felhasználó megsérti. 

Az előterjesztés 3. melléklete személyes adatot tartalmaz, ezért nem tehető közzé a Budapest 
Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének Szervezeti és Működési 
Szabályzatáról szóló 31/2011. (IX. 23.) önkormányzati rendelet 16. § (5) bekezdése alapján 
figyelemmel az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságrói szóló 2011. 
évi CXII. törvény 5. §(l) bekezdésére. 

II. Hatásvizsgálat 

A Kőbánya név használatának Önkormányzat által történő engedélyezése szükséges a 
Sportegyesület nyilvántartásba vételéhez, ami a törvényes működés előfeltétele. A Kőbánya 
név megjelenítése a Sportegyesület nevében a kerület hímevét öregbíti. 

III. A végrehajtás feltételei 

A rendelet szerint a Kőbánya név használatáról szóló döntés bizottsági hatáskör, a jogi 
ügyekért felelős bizottság a Gazdasági és Pénzügyi Bizottság. A döntésről a polgármester 
értesíti a kérelmezőt. A Rendelet szerint az engedélyekről a Polgármesteri Hivatal 
nyilvántartást vezet. Az engedélyezett használat ellenőrzéséről a polgármester a Polgármesteri 
Hivatal útján gondoskodik. 

IV. Döntési javaslat 

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének Gazdasági és 
Pénzügyi Bizottsága meghozza az előterjesztés l. melléklete szerinti határozatot. 

Budapest, 2016. augusztus" ig." 

Törvényességi szempontból ellenjegyzem: 
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l. melléklet az előterjesztéshez 

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének 
Gazdasági és Pénzügyi Bizottsága 

.. ./2016. (VIII. 23.) határozata 
a Kőbányai Lövész Sportegyesület Kőbánya név használata iránti kérelméről 

l. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének Gazdasági 
és Pénzügyi Bizottsága a Kőbánya név felvételéről és használatáról szóló 31/2004. (VI. 24.) 
önkormányzati rendelet 2. § (3) bekezdése alapján a Kőbányai Lövész Sportegyesület 
(székhelye: 1105 Budapest, Kelemen utca 35. fszt. 3.) részére engedélyezi a Kőbánya név 
használa tát. 

2. A használat engedélyezett célja a Sportegyesület nevében a "Kőbányai" jelző feltüntetése. 

3. Az engedély a Sportegyesület működésének időtartamára szól. 

4. A Kőbánya név használatáért felelős személy: Szász Richárd Gyula elnök. 

5. A Kőbánya név használata ingyenes azzal a feltétellel, hogy a körűlmények változása 
esetén a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat díjat állapíthat meg. 

6. A Bizottság felkéri a polgártnestert az engedély nyilvántartásba vétele iránti intézkedésre. 

Határidő: azonnal 
Feladatkörében érintett: az aljegyző 

a Jogi Osztály 
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Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Polgármesteri Hivatal 
Kovács Róbert polgármester úr 

Hivatkozás: kőbányai név használatához kérelem. 
Budapest, Pf.: 35 
Szent László tér 29. 
1475 

Tisztelt Polgármester Úr/ 

A hátoldalon egyszerű másolatban igazolt jogi képviselő útján, mint a kérelemben megnevezett egyesület 
szarvezeti képviselője, a következő kérelmet terjesztem elő. 

A kérelmező megnevezése, székhelye: 

KŐBÁNYAI LÖVÉSZ SPORTEGYESÜLET, 1105 Budapest, Kelemen utca 35. földszint 3. 

A kérelmező tevékenységi köre: 

TEÁOR 93.12 '08 Sportegyesületi tevékenység 
TEÁOR 32.30 '08 Sportszergyártás 
TEÁOR 47.64 '08 Sportszer-kiskereskedelem 
TEÁOR 77.21 '08 Szabadidős, sporteszköz kölesönzése 
TEÁOR 85.51 '08 Sport, szabadidős képzés 
TEÁOR 93.11 '08 Sportlétesítmény működtetése 
TEÁOR 93.19 '08 Egyéb sporttevékenység 

A hélsználat célja és módja: 

Előszéím: (il•) f 1Öé.1\J(\: 
rneliéldet 

: ~~ • l~)-~::rv <J (l}: 
Az egyesület az alapszabályában megfogalmazottak teljesítésére, különösen a székhelyének megfelelő 
területi egység érdeklődő lakossága jogai vagy jogos érdekei érvényesítése körében folytatandó 
tevékenysége során a "KŐBÁNYAI" megjelölést a nevében kívánja használni. 

A használat időtartama: az egyesület muködési időtartama, határozatlan. 

A felhasználásért felelős személy megnevezése: 
az egyesület mindenkori szarvezeti képviselője, az első elnök 
családi és utóneve: Szász Richárd Gyula; szOietési családi és utóneve: Szász Richárd Gyula; születési országa: 
Magyarország; születési helye (települése): Budapest: születési ideje: 1yja születési családi és 
utóneve: adóazonosító jele: . lakóhelye, lakcíme (irányítószám, helység, utca, 
házszám, épület, emelet, ajtószám): állampolgársága: 

A keltezés helye és ideje: Budapest, 2016. 07. 06. 

Tisztelettel: 

Jogi képviselő: 
DR. BACSKÓ OGYVÉDI IRODA, 
1107 Budapest, Kékvirág utca 4., drbacskougyvediiroda@gmail.com, 

KŐBÁNYAI LÖVÉSZ SPORTEGYESOLET, 
képviseli: Szász Richárd Gyula elnök. 

az ügyvédi tevékenység körében önálló aláírásra- és teljesítésre jogosult ügyvéd: 
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~(~·~cr~~· r" MEGHATALMAZÁS. 
'Lo f (:. ,- D ?- r){""" .. 

Alulírott meghatalmazá, akinek ,fi_ 
neve: KŐBÁNY Al LÖVÉSZ SPORTEGYESÜLET; székhelyének címe: 1105 Budapest, Kelemen utca 35. fÖidSZrnt 
3.; főtevékenysége: TEÁOR 9312'08; e-mail eférhetősége: szaszrichi@gmail.com; a cégjegyzesre jogosult 
képviseletének jogcíme: elnök; a cégjegyzés módja: önálló. 
A képviseletre jogosult: 
családi és utóneve: Szász Richárd Gyula; szaJetési családi és .utóneve: Szász Richárd Gyula; szűfetési országa: 
Magyarország; születési helye (települése): Budapest; születési ideje: 1976. 10. 01.; anyja szO/etési családi és 
utóneve: Szagán Julianna; adóazonosító jele: 8400850750; lakóhelye, lakcíme (irányítószám, helységi utca, házszám, 
épO!et, emelet, ajtószám): 1105 Budapest, Kelemen utca 35. földszint 3.; állampolgársága: magyar. 

meghatalmazam a DR. BACSKÓ ÜGYVÉDIIRODÁT 

(az iroda székhelye, címe: 1107 Budapest, Kékvirág utca 4. 217.; a Budapesti Ogyvédi Kamaránál- 1363 Budapest, 
Szalay utca 7. - vezetett nyilvántartási, névjegyzék száma: 3736; kamarai azonosftó száma: 18272750; adószáma: 
18272750-1-42; főtevékenysége: TESZOR '08: 69.10; telefon és telefax száma: +36 1 263 1988), akadályoztatása 
esetére helyettesét, ügyfél-átvilágltásom-, az igazoiványom ellenőrzésének szükség szerinti elvégzésére, az adataim 
kezelésére, az itt lévő táblázat-, a keltezés kitöltésére, mlndazon cselekmény elvégzésére és jognyilatkozat 
megtételé re, amelyek a képviselettel elérni kívánt - alábbi- cél érdekében szükségesek. 

Az egyesület nyilvántartás ba vételével kapcsolatos, a bíróság felé teljesítendő ügyvédi feladatok 

ügyben a meghatalmazásan megnevezett nevében és helyett, illetve érdekében - a képviseleti jogkőre korlátozása 
né/kOl- bíróság, hatóság, más szervezet· vagy személy előtt az ügyvédekről szóló törvényben, jogszabályokban 
foglaltak szerinti tevékenységet - a megbizási szerződésben (tényváz/atban) írtak teljesítése során - a 
meghatalmazás megszűnéséig vagy megszüntetéséig (visszavonásáig) végezze. A meghatalmazás - az 
Ogyvédekről szó/ó 1998. évi XI. tőrvény 26. § (4) bekezdés előfrása alapján- feljogosítja az ügyvédet minden olyan 
cselekményre, amely a ráblzott ügy szabályszerű ellátásával jár, így okirat. pénz és más vagyontárgy átvéjelére is. 

A tevékenység körében önálló aláírásra- és teljesítésre jogosult ügyvéd neve: Dr. Bacskó János; címe: 1107 
Budapest, Kékvirág utca 4. 217.; telefax száma: +361 263 t988; telefon (SMS) száma: +36 30 737 7067; e-mail címe: 
drbacsko@gmail.com; Ogyvédi igazolvány száma: Ü-113300; a Budapesti Ogyvédi Kamaránál (1363 Budapest, Szalay 
utca 7.) vezetett nyilvántartási, lajstrom ·száma: 14109; kamarai azonos/tó száma: 36056658. 

A meghatalmazás kiterjed az elektronikus kérelem adószám megállapftásához szükséges részének megbízó nevében 
és helyett történő kitöltésére is azzal, hogy a megbízó: a) az áfa (altalános forgalmi adó) fizetési kötelezettségnek nem 
alanya; b) a fizetési kötelezettséget nem az általános szabályok alapján állapítja meg; c) alanyi- vagy más 
adómentességet választ; d) a fizetési kötelezettséget Magyarországon teljesíti; e) közösségi adószám megállapitását 
nem kéri; n az áfa törvény XliliA fejezete szerinti pénzforgalmi elszámolást nem választja; g) a KIV A tételes adó alá a 
közölt adatok szerint be nem jelentkezik. 

A keltezés helye és ideje: Budapest, 2016. 07. 06. 

; ~w 
KŐBÁNYAI LÖVÉSZ SPORTEGYESÜLET 

meghatalmazá, 
képviseli: Szász Richárd Gyula, saját kezű aláírása, 

Az okiratot készítettem és ellen jegyzem. [Az ágyvédekről szóló tőrv$ny 27. §-a sze ri nt.] Budapest, 2016. 07. 06. 
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