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ELŐTERJESZTÉS 
 

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 

2018. november 27. napján tartandó ülésére 

 

Tárgy: László Attila Tibor  megalakítani kívánt  egyesület Medgyesegyháza településnév  

cégnevében történő használata iránti kérelmének megtárgyalása 

 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 

László Attila Tibor az előterjesztés mellékletét képező kérelmével fordult a T. Képviselő-

testülethez. Kérelmében kérte, hogy Medgyesegyháza Városának Polgármestere adja 

hozzájárulását a kérelmező által megalapítani kívánt egyesületi formájú civil szervezet 

nevében a „Medgyesegyháza” településnév használatára. 

 

Kérelmében előadta, hogy a megalakítani kívánt egyesület – vélhetően medgyesegyházi 

működési, illetve tevékenységi területére való figyelemmel -  jogerős cégnyilvántartásba 

vételét követően a „ Összefogás a Jövőnkért Medgyesegyházán” cégnevet kívánja használni. 

 

Kérelmében leírta az általa végezni kívánt tevékenységeket, ismertette működésére vonatkozó 

elképzeléseit nyilvánvalóan azzal a céllal, hogy a T. Képviselő-testület, mint döntéshozó 

megalapozott döntését meghozhassa a névhasználat tárgyában. 

 

A jelenleg hatályos Önkormányzati rendeletünk alapján megállapítható volt, hogy 

Medgyesegyháza Város Képviselő-testülete „A helyi címer és zászló használatáról szóló 

14/1995 ( X.4. ) Ök rendeletében, kizárólag a helyi címer és zászló használatának 

engedélyezési jogkörét ruházta át a T. Polgármester Úr döntési hatáskörébe. 

 

Erre figyelemmel a civil szervezet, mely névhasználatához a kérelmező a kérelmét 

előterjesztette  a T. Képviselő-testület döntése szükséges. 

 

A 2011. év december 22. napján kihirdetett, a civil szervezetek bírósági nyilvántartásáról és 

az ezzel összefüggő eljárási szabályokról szóló 2011. évi CLXXXI. törvény 21. § (1) 

bekezdése akként rendelkezik, hogy: 

 

A cégnyilvántartási bejegyzésre irányuló … „ kérelemhez csatolni kell 

a) a szervezet létesítő okiratát és 

b) a székhelyhasználat jogcímét igazoló okirat másolatát. 

(1a) A székhelyhasználat igazolása során a székhelyül szolgáló ingatlan tulajdonosának, vagy 

a további használat engedélyezésére való joggal rendelkező használójának az ingatlan 

székhelyként való használathoz való hozzájárulását tartalmazó, legalább teljes bizonyító erejű 

magánokiratba foglalt nyilatkozatát kell csatolni. Ha a szervezet a székhelyül szolgáló 

ingatlan tulajdonosa, a tulajdonjogát igazoló okirat másolatát kell a kérelemhez csatolnia. 

(2) Ha a szervezet alapításában a nyilvántartásban vagy a cégnyilvántartásban szereplő jogi 

személy vesz részt, a bíróság az informatikai rendszer alkalmazásával ellenőrzi, hogy a 
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szervezet a kérelemben megjelölt adatokkal szerepel-e a nyilvántartásban vagy a 

cégnyilvántartásban. 

(3) Ha a szervezet neve jogi személy, más szervezet vagy természetes személy nevét 

tartalmazza, a kérelemhez csatolni kell a jogosultnak, illetve örökösének vagy jogutódjának a 

névhasználathoz hozzájáruló nyilatkozatát. 

(4) Ha a szervezet neve olyan elnevezést tartalmaz, amelyhez másnak jogi érdeke fűződik, a 

kérelemhez csatolni kell a jogosult hozzájárulását tartalmazó nyilatkozatot. 

(5) Ha a szervezet neve a történelem kiemelkedő személyiségének nevét tartalmazza, a 

kérelemhez csatolni kell a Magyar Tudományos Akadémia névviseléshez adott engedélyét. 

(6) Ha a szervezet neve vagy nevének valamely része olyan elemet tartalmaz, amelynek 

névként való szerepeltetése külön jogszabályban meghatározottak szerint engedélyhez kötött, 

a kérelemhez csatolni kell az engedély megadását igazoló okiratot. 

(7) Ha a kérelmező a szervezet magyar nyelvű elnevezésének megfelelő idegen nyelvű 

elnevezését is kéri nyilvántartásba venni, a magyar nyelvű elnevezés - a külön jogszabályban 

foglaltak szerint arra jogosult által készített - idegen nyelvű fordításával kell igazolnia, hogy 

az idegen nyelvű elnevezés a magyar nyelvű elnevezésének megfelel. Ha a bíróságnak a 

fordítás megfelelőségével szemben kétsége merül fel, a kérelmezőtől a magyar nyelvű 

elnevezés idegen nyelvű hiteles fordítást kérheti. 

(8) Képviselet esetén a Pp. 67-71. §-át megfelelően alkalmazni kell. 

(9)  Ha több kérelmező a kérelmet elektronikus úton nyújtja be, a kérelemhez csatolni kell 

valamennyi kérelmező nyilatkozatának másolatát arról, hogy 

a) hozzájárul ahhoz, hogy a kérelmet a benyújtó személy által elektronikus úton nyújtják be, 

és 

b) tudomásul veszi, hogy szabályszerű kézbesítésnek minősül a bírósági iratnak a benyújtó 

személy részére történő elektronikus kézbesítése…” 

 

Fentiek alapján kérem a Tisztelt Képviselő-testületet az alábbi határozati javaslat 

elfogadására. 

 

HATÁROZATI JAVASLAT I. 

 

 

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta és úgy határozott, 

hogy László Attila Tibor ( 5666 Medgyesegyháza, Kossuth tér 21/4. szám alatti lakos) 

kérelmének helyt adva az „ Összefogás a Jövőnkért Medgyesegyházán Egyesület” 

névhasználatához hozzájárul, és tudomásul veszi, hogy az egyesület a közhiteles 

cégnyilvántartásban történő bejegyzését követően cégnevében a  Medgyesegyháza 

településnév jogszerű használatára lesz jogosult. 

 

A képviselő-testület felhatalmazza dr. Nagy Béla György polgármestert a szükséges 

intézkedések megtételére. 

 

 

HATÁROZATI JAVASLAT II. 

 

 

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta és úgy határozott, 

hogy László Attila Tibor ( 5666 Medgyesegyháza, Kossuth tér 21/4. szám alatti lakos) 

kérelmét elutasítja, és az „Összefogás a Jövőnkért Medgyesegyházán Egyesület”  

névhasználatához  nem járul hozzá.  
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A képviselő-testület felhatalmazza dr. Nagy Béla György polgármestert a szükséges 

intézkedések megtételére. 

 

 

Felelős: dr. Nagy Béla György polgármester 

Határidő: értelem szerint. 

 

 

Medgyesegyháza, 2018. november 21. 

 

dr. Nagy Béla György  

polgármester 

Ellenjegyezte: 

 

dr. Kormányos László 

            jegyző 


