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E L Ő T E R J E S Z T É S  

 

Tárgy:    Javaslat az Egészséges Budakalászért Egyesület budakalászi 

névhasználatához  

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

Az Egészségklub 2005. év óta működik a településen, a Magyar Rákellenes Liga 
Budakalászi Alapszervezeteként. Az Egészségklub célja, hogy 2014. évtől 
önálló egyesületként működhessen. 

Ennek érdekében a klub megbízott elnöke és az átalakulás megszervezését 
vállaló bizottság elnöke azzal a kérelemmel fordult a Képviselő- testülethez, 
hogy a létrehozandó egyesület részére engedélyezze a „Budakalász” név 
használatát (1.sz.melléklet), valamint az önkormányzat fenntartásában működő 
és tulajdonában lévő Kós Károly Művelődési Ház és Könyvtár címére (2011 
Budakalász, Szentendrei út 9.) történő székhely bejegyzését (2.sz. melléklet).  

Az egyesület célja, hogy az eddigi jól működő tevékenységi körét megtartva a 
korábban és az újonnan meghatározott, kitűzött célokat immáron önálló civil 
szervezetként végezhesse. 

A Budakalász név felvételéről és használatáról a 15/2008.(IV.11.) sz. Kpvt. 

rendelet rendelkezik, az alábbiak szerint:  

„(2) Gazdasági, társadalmi, tudományos szervezetek, intézmények, jogi 
személyek és jogi személyiség nélküli gazdasági társaságok, egyéni vállalkozók 
részére elnevezésükhöz, tevékenységük gyakorlásához vagy működésük 
folytatásához a 
 Budakalász, 
 Kalász, 
 Kaláz, 

megjelölés, elnevezés és annak toldalékos formáinak használata a 
Képviselő-testület engedélyéhez kötött. 

 (3) A (2) bekezdésben meghatározott megjelölés vagy név felvétele és 
használata csak azok részére engedélyezhető, akiknek székhelye, telephelye vagy 
fióktelepe Budakalász területén van.” 
 

Ezzel egyidejűleg a Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról 

szóló 2/2011. (I.27.) önkormányzati rendelet 1. melléklet/VI. pontja a 

Polgármester hatáskörébe utalja a székhely bejegyzés engedélyezését -  
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„Megadja a székhely, telephely bejegyzési engedélyt az önkormányzati tulajdonú 

ingatlan esetén annak, aki az ingatlan bérleti jogával rendelkezik, vagy egyéb 

más jogcímen használja, a jogviszony fennállásának idejéig.”-, amely alapján 

hozzájárulok az egyesület székhelyének a Művelődési ház székhelyére történő 

(2011 Budakalász, Szentendrei út 9.) bejegyzéséhez. 

 
A fentiek alapján az alábbi határozati javaslatot terjesztem elő: 

 

1. Határozati javaslat 

 

Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testülete hozzájárul - az Egészséges 
Budakalászért Egyesület létrehozása és cégbírósági bejegyzése érdekében - a 
megbízott vezető dr. Ollár Györgyné és Nagy Endréné 2013. november 5-én kelt 
kérelmére a „Budakalászi” név használatához, az egyesület „Egészséges 
Budakalászért Egyesület” néven történő bejegyzéséhez. A Képviselő-testület 
felkéri az egyesület megválasztott elnökét, hogy a cégbíróság jogerős 
végzésének másolati példányát a kézhez vételtől számított 8 napon belül a 
Polgármesteri Hivatalba nyújtsa be.  
 
Határidő: azonnal 
Felelős: polgármester 
 

Budakalász, 2013. december 11.    

 
         Rogán László 
         polgármester 
 
 


