
Előterjesztés 
„Bicske” névhasználat engedélyezéséről 

1. előterjesztés száma: 248/2019. 
2. előterjesztést készítő személy neve: Bajtekné dr. Halász Ildikó 
3. előterjesztés készítésében közreműködő személy neve: – 
4. előterjesztés mellékleteinek felsorolása: 

 1. számú melléklet – határozati javaslat 

 2. számú melléklet – kérelem  
5. előterjesztést tárgyaló bizottságok felsorolása:  
6. előterjesztés nyílt vagy zárt ülésen való tárgyalása: nyílt 
7. előterjesztésről való döntés formája: egyszerű többség 
8. előterjesztéshez felhasznált jogszabályok felsorolása: 

 Bicske város nevének, valamint címerének használatáról szóló 16/2004. (IV.1.) számú 
önkormányzati rendelete  

 civil szervezetek bírósági nyilvántartásáról és az ezzel összefüggő eljárási szabályokról 
szóló 2011. évi CLXXXI. törvény 

 
Tisztelt Képviselő-testület! 
 
A Bicskei Lovasudvar Sportegyesület nevében Paulovics Ágnes tulajdonos, elnök városnév 
használat iránti kérelmet nyújtott be Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülethez. A ké-
relem jelen előterjesztés 2. számú mellékletét képezi. 
Kérelmét azzal indokolta, hogy az egyesület nyilvántartásba vételéhez az elnevezéssel kapcso-
latban Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testületének hozzájárulási szükséges. Az egye-
sület elnevezése Bicskei Lovasudvar Sportegyesület. 
 
Bicske város nevének, valamint címerének használatáról szóló 16/2004. (IV.1.) számú önkor-
mányzati rendelet 7.§-a szerint: 
„(1) Bicske városnév és annak toldalékos vagy hozzákapcsolt köz szóval ellátott formái cégel-
nevezésben (cégszövegben), szervezeti elnevezésben, üzleti, vagy más nyomtatványra, véd-
jegyre, szabadalom címébe, árú bélyegre, árú minta és árú jelzésére, iparjogosítvány szövegébe, 
sajtótermék cím feliratába csak engedéllyel vehető fel. 
(2) A városnév használatát a nevet alkalmazni kívánó kérelmére a Képviselő-testület engedé-
lyezi. 
(4) Nem szükséges engedély a városnév használatához Bicske Város Önkormányzata, szerve-
zetei, intézményei, gazdasági társasága, sajtótermékei nevében való feltüntetéséhez.” 
 

A civil szervezetek bírósági nyilvántartásáról és az ezzel összefüggő eljárási szabályokról szóló 
2011. évi CLXXXI. törvény 21. § (4) bekezdése értelmében: „Ha a szervezet neve olyan elne-
vezést tartalmaz, amelyhez másnak jogi érdeke fűződik, a kérelemhez csatolni kell a jogosult 
hozzájárulását tartalmazó nyilatkozatot.” 

 
Kérem a tisztelt képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megvitatni és döntését meghozni 
szíveskedjen! 
 
Bicske, 2019. november 4. 

 
Bálint Istvánné 
polgármester 



 
 
 
 

1. melléklet a 248/2019. számú előterjesztéshez 

 

HATÁROZATI JAVASLAT 

Tárgy: „Bicske” névhasználat engedélyezéséről 

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete  
 

1. a Bicskei Lovasudvar Sportegyesület (a továbbiakban: Sportegyesület) kérelmének 
helyt ad és engedélyezi a Sportegyesület működésének ideje alatt az elnevezésében a 
„Bicskei” név használatát, 

2. felkéri a polgármestert, hogy a kérelmezőt a döntésről írásban tájékoztassa, 
3. felhatalmazza a polgármestert az 1-2. pontban foglaltak végrehajtása érdekében szük-

séges valamennyi kötelezettségvállalás és jognyilatkozat megtételére. 
 
 
Határidő: 2019. november 30. 
Felelős: polgármester 
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