
Budapest Főváros X. kerület 
Kőbányai Önkormányzat 
Jegyzője 

Előterjesztés 

a Képviselő-testület részére 

S{ .f · • számú előterjesztés 

a közösségi együttélés alapvető szabályairól szóló 32/2015. (XII. 18.) önkormányzati 
rendelet módosításáról, valamint a Kőbánya név felvételéről és használatáról szóló 

31/2004. (VI. 24.) önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló 
önkormányzati rendelet megalkotásáról 

I. Tartalmi összefoglaló 

Budapest Főváros X. kerület Kőbánya elnevezésének és a kerület városrészi neveinek 
(Felsőrákos, Gyárdűlő, Keresztúridűlő, Kőbánya-kertváros, Kúttó, Laposdűlő, Ligettelek, 
Népliget, Óhegy, Téglagyárdűlő, Újhegy) használatát jelenleg a Kőbánya név felvételéről és 
használatáról szóló 31/2004. (VI. 24.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Névrendelet) 
szabályozza. A Névrendelet előírásai szerint a Kőbánya név és a városrészi nevek használatára 
kizárólag a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete jogi 
ügyekért felelős Gazdasági és Pénzügyi Bizottságának (a továbbiakban: Bizottság) engedélye 
alapján van lehetőség. 

A Névrendelet hatályba lépése óta eltelt időben összesen 18 esetben adott ki a Bizottság, illetve 
jogelődje névhasználatra vonatkozó engedélyt, díjat egy esetben sem határozott meg a 
használatért. Gyakorlati tapasztalatok alapján megállapítható ugyanakkor, hogy ennél jóval 
több esetben kerül sor a jelenleg engedélyhez között elnevezések használatára különösen 
internetes megjelenések esetében (Id. Szeretlek Kőbánya, Kőbányai Bolhapiac, Kőbányai 
Kutyasuli , Kőbányai Jégpálya, Fitness Energy Kőbánya, Kőbányai Bazár, Kőbányai Bellis 
Gyógyszertár Bt. , Borháló Kőbánya, Állatvédelmi Járőrszolgálat Kőbánya, Baumgartner 
Kőbánya, Kőbányai Lovas Klub, Kőbányai Fotó Klub) . A névhasználók nagy valószínűséggel 

nincsenek tisztában a Névrendelet által támasztott adminisztratív elvárásokkal, a Kőbánya 
nevet természetes helymegjelölésként használják. 

Tekintettel a tapasztalatokra, illetve a kialakult gyakorlatra nem tűnik indokoltnak az 
engedélyeztetési eljárás, illetve az engedélykérés elmulasztásához kapcsolódó szankció 
jogintézményeinek fenntartása, így javaslom a Névrendelet hatályon kívül helyezését. 

Fontos ugyanakkor, hogy a névhasználat továbbra sem eredményezheti a Kőbánya név és a 
városrészi nevek Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat jó hírnevét vagy a 
közösséget sértő módon történő használatát, ezért a közösségi együttélés alapvető szabályairól 
szóló 32/2015. (XII. 18.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: R.) módosítása is indokolt. 
A javasolt rendelkezés a korábbi engedélyhez kötöttség megszűnése után is lehetővé teszi a 
Kőbánya név, illetve toldalékolt alakjai, valamint a városrészek nevei és toldalékolt alakjai 
védelmét, a fellépést a Kőbánya jó hírnevét vagy a közösséget sértő módon történő használattal 
szemben. 

Az R. 15. § (2) bekezdésének módosítását javasolom továbbá a kiskereskedelmi szektorban 
történő vasárnapi munkavégzés tilalmáról szóló 2014. évi CII. törvény hatályon kívül helyezése 
miatt. 



II. Hatásvizsgálat 

A Névrendelet hatályon kívül helyezésével és az R. módosításával biztosítható, hogy a 
természetes személyek és szervezetek külön engedélyeztetési eljárás nélkül, szabadon 
használhassák a Kőbánya nevet és a városrészi neveket, és ezzel kifejezhessék kőbányai 
kötődésüket, a kerülethez való kapcsolatukat. Az R. ugyanakkor továbbra is lehetőséget biztosít 
a fellépésre a Kőbánya jó hírnevét vagy a közösséget sértő módon történő névhasználat esetén. 

III. Döntési javaslat 

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete megalkotja a 
közösségi együttélés alapvető szabályairól szóló 32/2015 . (XII . 18.) önkormányzati rendelet 
módosításáról, valamint a Kőbánya név felvételéről és használatáról szóló 31/2004. (VI. 24.) 
önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló önkormányzati rendeletet. 

Budapest, 2017. október ,41" 
1 ..J-

ó Krisztián 
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1. melléklet az előterjesztéshez 

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének 

„.12017. ( ...... ) önkormányzati rendelete 

a közösségi együttélés alapvető szabályairól szóló 32/2015. (XII. 18.) önkormányzati 
rendelet módosításáról, valamint a Kőbánya név felvételéről és használatáról szóló 

31/2004. (VI. 24.) önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezéséről 

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. 
cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk 
(1) bekezdés i) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, 
az 1. és a 3. § tekintetében a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. 
törvény 143. § (4) bekezdés d) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi 
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 8. § (2) bekezdésében meghatározott 
feladatkörében eljárva és 
a 2. § tekintetében a kereskedelemről szóló 2005. évi CLXIV. törvény 12. § (5) bekezdésében 
kapott felhatalmazás alapján, a kereskedelemről szóló 2005. évi CLXIV. törvény 6. § ( 4) 
bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva 
a következőket rendeli el: 

1. § 

A közösségi együttélés alapvető szabályairól szóló 32/2015 . (XII. 18.) önkormányzati 
rendelet (a továbbiakban: R.) 5. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 

„(1) Aki az 1. mellékletben meghatározott nevet vagy annak toldalékolt alakját az 
Önkormányzat jó hírnevét, jogát vagy jogos érdekét vagy a közösséget sértő módon, avagy 
ilyen célból használja, megsérti a közösségi együttélés alapvető szabályait, és ötezer forinttól 
természetes személy esetében százötvenezer forintig, jogi személy és jogi személyiséggel nem 
rendelkező szervezet esetében egymillió forintig terjedő közigazgatási bírsággal sújtható.". 

2. § 

Az R. 15. § (2) bekezdésében az „olyan üzletre, amely a kiskereskedelmi szektorban történő 
vasárnapi munkavégzés tilalmáról szóló 2014. évi CII . törvény szerint 22.00 óra és 6.00 óra 
között nyitva tarthat" szövegrész helyébe az „üzletre" szöveg lép. 

3. § 

Az R. 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép. 

4. § 

Hatályát veszti a Kőbánya név felvételéről és használatáról szóló 31/2004. (VI. 24.) 
önkormányzati rendelet. 
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s. § 

(1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. 
(2) E rendeletet a folyamatban lévő eljárásokban is alkalmazni kell. 

Kovács Róbert 
polgármester 

Dr. Szabó Krisztián 
jegyző 
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1. melléklet a . ../201 7. (. . .. .) önkormányzati rendelethez 

l. melléklet a 32/2015. (XII. 18.) önkormányzati rendelethez 

A Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat által védett nevek 

1. Felsőrákos 

2. Gyárdűlő 

. 3. Keresztúri dűlő 
4. Kőbánya 

5. Kőbánya-Kertváros 

6. Kúttó 
7. Laposdűlő 

8. Ligettelek 
9. Népliget 
10. Óhegy 
11. Téglagyárdűlő 
12. Újhegy 
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INDOKOLÁS 

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének a közösségi 
együttélés alapvető szabályairól szóló 32/2015. (XII. 18.) önkormányzati rendelete 
módosításának célja a Kőbánya név és a városrészi nevek külön engedély nélküli használatának 
biztosítása a névhasználat sértő módon történő gyakorlásának szankcionálhatósága mellett. 

A Kőbánya név felvételéről és használatáról szóló 31/2004. (VI. 24.) önkormányzati rendelet 
által előírt engedélyezési eljárásra a rendelet hatályba lépése óta eltelt időben összesen 18 
esetben került sor, ugyanakkor megállapítható, hogy ennél jóval több esetben kerül sor a 
jelenleg engedélyhez között elnevezések használatára. A névhasználók nagy valószínűséggel 
nincsenek tisztában az önkormányzati rendelet által támasztott adminisztratív elvárásokkal, a 
Kőbánya nevet, illetve a kerületi városrészek neveit természetes helymegjelölésként használják. 

Tekintettel a tapasztalatokra, illetve a kialakult gyakorlatra nem indokolt az engedélyeztetési 
eljárás, illetve az engedélykérés elmulasztásához kapcsolódó szankció jogintézményeinek 
fenntartása, ugyanakkor indokolt a Kőbánya név, illetve toldalékolt alakjai, valamint a 
városrészek nevei és toldalékolt alakjai védelme. 

Az R. 15. § (2) bekezdésének módosítása a kiskereskedelmi szektorban történő vasárnapi 
munkavégzés tilalmáról szóló 2014. évi CII. törvény hatályon kívül helyezése miatt indokolt. 
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