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Tisztelt Képviselı-testület! 
 

Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselı testülete 2016. április 20. napi ülésén a 
36/2016. (IV.20) önkormányzati határozatával elfogadta a Helyi Akciócsoporthoz (HACS-
hoz) történı csatlakozást. A regisztráció célja olyan, partnerségen alapuló helyi 
akciócsoportok megalakítása volt, amelyek a helyi szükségleteket és lehetıségeket feltárva, 
ösztönzik a helyi szereplık együttmőködését és tudatosságát, mellyel hozzájárulnak a helyi 
társadalom megújításához. Az így megalakult helyi közösségek elsısorban a kultúra és a 
közösségépítés terén tervezhetnek fejlesztéseket, amely fejlesztések közvetetten közösségi 
alapú gazdaságfejlesztési módszertanok kialakítását és elterjesztését szolgálják. 

Alapító tagok 2016. május 30. napján döntöttek a 6050 Lajosmizse, Városház tér 1. szám 
alatti székhelyő Lajosmizse Fejlıdésért Egyesület létrehozásáról. Erre tekintettel elnökként 
2016. június 21. napján benyújtott kérelemmel kértem a Kecskeméti Törvényszéket az 
egyesület nyilvántartásba vételére. A Kecskeméti Törvényszék 2016. július 25. napján küldött 
végzésében 30 napos határidıvel hiánypótlásra hívott fel.  
A civil szervezetek bírósági nyilvántartásáról és az ezzel összefüggı eljárási szabályokról 
szóló 2011. évi CLXXXI. törvény 21. § (3) bekezdése alapján, 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. Ugyanezen § (4) bekezdése alapján, ha a szervezet neve olyan elnevezést 
tartalmaz, amelyhez másnak jogi érdeke főzıdik, a kérelemhez csatolni kell a jogosult 
hozzájárulását tartalmazó nyilatkozatot. Erre tekintettel a Kecskeméti Törvényszék kéri 
csatolni Lajosmizse Város Önkormányzatának névhasználati hozzájárulását.  

Lajosmizse Város Önkormányzatát, mint minden jogi személyt megilleti a névviseléshez való 
jog. Önkormányzatunk a településnév viselését eredeti jogalkotói hatáskörben meghozott 
rendeletben nem szabályozta, azonban kérem a Tisztelt Képviselı-testületet, hogy a 
Lajosmizse Fejlıdésért Egyesület nyilvántartásba vétele érdekében járuljon hozzá a 
Lajosmizse nevének használatához, és hatalmazzon fel a hozzájáruló nyilatkozat aláírására.  

Fentiek alapján az alábbi határozat-tervezet elfogadására teszek javaslatot. 
  



Határozat-tervezet 
 

…../2016. (….) ÖH. 
A Lajosmizse Fejlıdéséért Egyesület névhasználatával kapcsolatos döntések 
meghozatala 
 

Határozat 
 

1) Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselı-testülete úgy dönt, hogy a 
Lajosmizse Fejlıdéséért Egyesület nevében a „Lajosmizse” név használatához 
határozatlan idıre hozzájárul.  

 
2) Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselı-testülete felhatalmazza a 

Polgármestert a civil szervezetek bírósági nyilvántartásáról és az ezzel 
összefüggı eljárási szabályokról szóló 2011. évi CLXXXI. törvény 21. § (3)-(4) 
bekezdései, valamint a jelen határozat szerinti névhasználati hozzájárulás 
aláírására, és a névhasználati hozzájárulás megadásához szükséges további 
intézkedések megtételére.  
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