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105/2016. (IX. 29.) sz. előterjesztés 

 

Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

2016. szeptember 29-ei ülésére 

 

 

Tárgy:    Javaslat „Kalászi” névhasználat engedélyezésére  

 

Előterjesztő:  Rogán László polgármester 

 

Készítette:   dr. Kovách-Janitsek Romola igazgatási ügyintéző 

Ellenőrizte:  dr. Papp Judit aljegyző 

Egyeztetve:   dr. Udvarhelyi István jegyző 

 

Tárgyalja:  Oktatási Kulturális és Sport Bizottság 

 

 

 

 

 

Az előterjesztést nyílt ülésen kell tárgyalni. 

A határozati javaslat elfogadásához egyszerű szavazattöbbség szükséges 
 

 

 

E L Ő T E R J E S Z T É S 
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E L Ő T E R J E S Z T É S 

 

Tárgy:  Javaslat „Kalászi” névhasználat engedélyezésére 
 

Tisztelt Képviselő-testület! 

Baker King Kft, az önkormányzat tulajdonát képező 2011 Budakalász, Budai út 26. szám alatt lévő 
ingatlan bérlője, azzal a kérelemmel fordult a Képviselő-testülethez, hogy az ingatlanban 
létrehozott szolgáltatását a „Kalász Pékség és Kifőzde” elnevezéssel működtethesse, 
tevékenységének ideje alatt szórólapokon, plakátokon, weboldalon ezt a nevet használhassa.  

A Budakalász név felvételéről és használatáról szóló 15/2008.(IV.11.) sz. önkormányzati rendelet 
1.§ (2) bekezdése szerint:  
 
„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.” 
 

A fentiek alapján az alábbi határozati javaslatot terjesztem elő: 

 

Határozati javaslat 

 

Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testülete hozzájárul Baker King Kft. kérelmére, hogy a 
Budakalász, Budai út 26. szám alatti önkormányzati tulajdonban bérlőként létrehozott Pékség és 
Kifőzde a „Kalászi” nevet használja, viselje a tevékenységének, működésének időtartamára. A 
Képviselő-testület kéri, hogy a Kérelmező az erre vonatkozó jogerős cégbírósági végzésének 
másolati példányát a kézhez vételtől számított 8 napon belül a Polgármesteri Hivatalba nyújtsa be.  
 
Határidő: azonnal 
Felelős: polgármester 
 

Budakalász, 2016. szeptember 22.    

 
         Rogán László 
         polgármester 
 
 
 




