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Tisztelt Jogi és Ügyrendi Bizottság! 

 

Az „AZ ALVÁSÉRT Kft.” (titulus), V. P. 2022. június 29. napján kelt elektronikus levelében 

(e-mailben) kérte, hogy a Tisztelt Bizottság engedélyezze a Kft. számára a „Soroksár” név 

használatát, melyet a „Buy-Way Soroksár” bevásárlóparkban (195847/57. hrsz., 1239 

Budapest, Bevásárló u. 4. szám) újonnan nyíló üzlete nevében kíván használni. 

 

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének a helyi 

címer és a „Soroksár” elnevezés használatának rendjéről szóló 29/2011. (VII. 15.) 

önkormányzati rendelete (a továbbiakban: Rendelet) 6. § (1) bekezdése szerint:  

 

„6. § (1) Az elnevezés használatára vonatkozó kérelemnek tartalmaznia kell: 

a) a kérelmező és képviselője megnevezését, címét, 

b) az elnevezés használatának pontos szövegezését,  

c) a felhasználásért felelős személy megnevezését, 

d) a kérelmező kerülethez köthető tevékenységének leírását, 

e) a kérelmező nyilatkozatát arról, hogy tudomásul veszi a Jogi és Ügyrendi 

Bizottság jogait, melyek a névhasználat ellenőrzésére és indokolt esetben 

visszavonására vonatkoznak.” 

 

A kérelemben foglaltak szerint a névhasználat vonatkozásában: 

 

A kérelmező és képviselője megnevezése, címe: AZ ALVÁSÉRT Kft. 1137 Budapest, 

Pozsonyi út 48. mfsz 3., V. P. (titulus)  

 

Az elnevezés használatának pontos szövegezése: AZ ALVÁSÉRT SOROKSÁR 

 

A felhasználásért felelős személy megnevezése: V. P. (titulus) 

 

A kérelmező kerülethez köthető tevékenységének leírása: 

 

AZ ALVÁSÉRT Kft. bejelentésköteles kiskereskedelmi tevékenységet szeretne kezdeni 

Soroksáron, a kérelmében foglaltak szerint „a Buy-Way üzletházban”, ténylegesen a „Buy 

Way Soroksár” bevásárlóparkban, (195847/57. hrsz., 1239 Budapest, Bevásárló u. 4. szám)., 

mely bevásárlópark hivatalos megnevezése – az erre feljogosító engedély alapján – már 

tartalmazza a „Soroksár” nevet. 

 

A kérelmező nyilatkozatot tett arról, hogy tudomásul veszi a Jogi és Ügyrendi Bizottság 

jogait, melyek a névhasználat ellenőrzésére és indokolt esetben visszavonására vonatkoznak. 

 

A Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 10/2021. (III. 25.) 

önkormányzati rendelet 3. mellékletének (a Képviselő-testület által a bizottságokra átruházott 

– nem hatósági – hatáskörök jegyzéke) 4.1 pontja értelmében a Jogi és Ügyrendi Bizottság   

„4.1. Dönt címer- és névhasználat engedélyezése, visszavonása tárgyában.” 

 

A Rendelet 5. § (1) bekezdése szerint:  

„5. § (1) A Jogi és Ügyrendi Bizottság kérelemre engedélyezheti a tevékenységével a 

kerülethez köthető  

a) jogi személy, 

b) jogi személyiséggel nem rendelkező társaság,  

c) civil szervezet, 

d) egyéb gazdálkodó szervezet 



nevében a „Soroksár” kifejezés használatát. 

 

A Rendelet 6. § (2) bekezdése szerint: 

„6. § (2) Az elnevezés használatára vonatkozó engedélynek tartalmaznia kell: 

a) az engedélyes megnevezését és címét, 

b) engedélyezett felhasználás pontos szövegezését, 

c) az elnevezés használatáért felelős személy megnevezését.” 

 

Fentiek alapján kérem a Tisztelt Jogi és Ügyrendi Bizottság döntését arra vonatkozóan, hogy 

a kérelmező számára engedélyezi-e a „Soroksár” név használatát. 

 

Határozati javaslat: 

 

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testülete Jogi és 

Ügyrendi Bizottságának …./2022. (VII. 13.) határozata „Soroksár” névhasználat 

engedélyezésével kapcsolatos döntéséről (AZ ALVÁSÉRT SOROKSÁR) 

 

A Jogi és Ügyrendi Bizottság úgy dönt, hogy 

 

„A” változat 

I.  nem engedélyezi a „Soroksár” név használatát az „AZ ALVÁSÉRT Kft.”, 1137 

Budapest, Pozsonyi út 48. mfsz 3. részére. 

II. felkéri a bizottság elnökét, hogy tájékoztassa V. P. (titulus) a bizottság döntéséről. 

 

Felelős:    dr. Staudt Csaba elnök 

Határidő: 2022. július 31. 

 

„B” változat 

I. engedélyezi a „Soroksár” név használatát az „AZ ALVÁSÉRT Kft.” (Cg. 01-09-401630) 

részére, az alábbiak szerint: 

a) az engedélyes megnevezése és címe: AZ ALVÁSÉRT Kft., 1137 Budapest, Pozsonyi 

út 48. mfsz 3.  

b) az engedélyezett felhasználás pontos szövegezése: AZ ALVÁSÉRT SOROKSÁR  

c) az elnevezés használatáért felelős személy megnevezése: V. P. (titulus)  

II. felkéri a bizottság elnökét, hogy tájékoztassa V. P. (titulus) a bizottság döntéséről. 

 

 

A Jogi és Ügyrendi Bizottság az előterjesztést átruházott hatáskörben, döntési joggal 

tárgyalja, a határozati javaslat elfogadása egyszerű többséget igényel. 

 

Budapest, 2022. június 29. 

 

 

 

dr. Balázs Pál László 

az előterjesztés készítője 

Bese Ferenc 

polgármester 

előterjesztő 

  

Mellékletek: 1. AZ ALVÁSÉRT Kft. kérelme    


