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HATÁROZAT
Érd Megyei Jogú Város Polgármestere, mint első fokon átruházott hatáskörben eljáró hatóság
Varga Illés Levente, az érdi Közéleti Kerekasztal tagja és megbízott képviselője (2030
Érd, .'J ,II-„is ~` l-i) által, az Érd városnév használatának engedélyezése tárgyában benyújtott
kérelmét elutasítom, és a névhasználati engedély kiadását

megtagadom.
Egyúttal a kérelmező képviselőjét figyelmeztetem, hogy az Érd városnév jogosulatlan
használatával jelen határozat közlésétől számított 15 napon belül hagyjanak fel.

Felhívom a kérelmező képviselőjének ﬁgyelmét, hogy amennyiben a jogosulatlan
névhasználatot nem szüntetik meg, a közösségi együttélés alapvető szabályairól, valamint
ezek megszegésének jogkövetkezményeiröl szóló 34/2013. (XI.7.) szóló önkormányzati
rendelet alapján 300.000,- Ft-ig terjedő közigazgatási bírság kiszabásának van helye.

Jelen határozat ellen a közlésétől számított 15 napon belül Érd Megyei Jogú Város
Közgyűléséhez címzett, de Érd Megyei Jogú Város Polgármesterénél (2030 Érd, Alsó u. 1.)
írásban, személyesen vagy elektronikus úton előterjesztett fellebbezéssel lehet élni. A
fellebbezés illetéke 5000,- Ft. Az ügyfél a fellebbezését indokolni köteles.

Az ügyben felmerült elsőfokú közigazgatási hatósági eljárási illetéket az ügyfél a kérelmén
lerótta, egyéb eljárási költség nem merült fel.

INDOKOLÁS
Varga Illés Levente, az érdi Közéleti Kerekasztal tagja és megbízott képviselője 2018.
július 09. napján kérelmet nyújtott be annak érdekében, hogy a Kerekasztal, mint társadalmi
szervezet nevében az „Erdi” jelzős szerkezetet használhassa úgy, mint „Erdi Közéleti
Kerekasztal. ”

A kérelmező a szervezet tevékenységi körét az alábbiakban jelölte meg: „Az érdi Közéleti
Kerekasztal tevékenységével lehetőséget kíván teremteni a kulturált, mások jogait nem sértő
véleménynyilvánítás/102, vitához, mások meggyőzéséhez, véleményénekformálásához, továbbá
a közösségteremtéshez. ”
A városnév tervezett használatának célja és módja: „A Kerekasztal érdi, lokálpatrióta, civil
tevékenységével nevében is szeretné tükrözni érdi lokálpatrióta kötődését. ”

Az Érd Város névhasználatáról szóló 4/1994. (II. 25.) Önkormányzati rendelet (a
továbbiakban: Rendelet) 2. § (l) bekezdése alapján a gazdasági, társadalmi, tudományos,
kulturális szervezetek, intézmények, jogi személyek és jogi személyiség nélküli gazdasági

társaságok, egyéni vállalkozások az „ÉRD”, „ÉRD VÁROS” nevet illetve megjelölést vagy

azoknak bármely toldalékos formáját elnevezésükhöz, tevékenységük gyakorlásához vagy
működésük folytatásához csak Érd Város Önkormányzatának előzetes engedélye alapján
Vehetik fel, illetve használhatják.

A Rendelet 4. § (1) bekezdése alapján az engedély kiadásával és visszavonásával kapcsolatos
hatásköröket a polgármester gyakorolja.
A kérelem beadásával összefüggésben az alábbiakat állapítottam meg:

Jelen határozat meghozatalának napján a Www. google.hu felületén indított keresés alapján a
www.erdlako.hu oldalon 2017. november 30--án tett „Megalakult az Érdi Közéleti
Kerekasztal” című cikk, az oldalon található folyamatos bejegyzések, valamint a
www. facebook. com oldalon létrehozott és folyamatosan frissülő „Érdi Közéleti Kerekasztal”
elnevezésű profıl alapján megállapítható, hogy a szervezet a fenti elnevezéssel 2017.
november 30. napja óta működik, és ekként engedély nélkül használja az „ÉRD” városnevet.

A Rendelet 4. § (2) bekezdése alapján az engedély kiadását meg kell tagadni:

a) ha a használat vagy annak módja és körülményei Érd Város Önkormányzatának vagy
a város lakosságának jogait, jogos érdekeit sértheti vagy veszélyeztetheti,
b) ha ugyanazon vagy hasonló tevékenység gyakorlásához már más személy engedélyt
kapott, vagy valaki a nevet már jogszerűen használj a.

Tekintettel arra, hogy a fentiek alapján az „Érdi” jelzős szerkezetet a szervezet engedély
nélkül, már több mint hat hónapja használja, és a felhasználás módjával (internet, közösségi
média) illetve a városnév jogosulatlan igénybevételével széles nyilvánossághoz képes eljutni,
úgy ítéltem meg, a felhasználás módja és körülményei alkalmasak arra, hogy Érd Város
Önkormányzatának, illetve a város lakosságának jogait, jogos érdekeit sérthessék,
veszélyeztethessék.
Mindezekre tekintettel a névhasználat engedélyezésének megtagadása, illetve a
jogszabálysértés megszüntetésére vonatkozó felhívás mellett döntöttem.

Határozatom alapja a Rendelet 2. § (l) bekezdése, a 4. § (2) bekezdés a) pontja, valamint az
általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény 80. § (1) bekezdése és 81. §
(1) bekezdése.

A hatáskörömet és illetékességemet az Érd Város névhasználatáról szóló 4/ 1994. (II. 25.)
önkormányzati rendelet 4. § (1) bekezdése állapítja meg.

A fellebbezés lehetőségét az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény
112. §, 116. (1), (2) bekezdés a) pontja, Valamint a 118. § biztosítja. A fellebbezés elbírálására
jogosult hatóságot Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX törvény
l42/A. § (2) bekezdése jelöli ki.

Az elsőfokú közigazgatási hatósági eljárási illetéket és a jogorvoslati eljárás illetékét az
illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény 29. § (l) és (2) bekezdése határozza meg.
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