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Tisztelt Képviselő-testület! 
 
Juhász Zoltán - a bírósági bejegyzés alatt álló, tehát jelenleg még nem bejegyzett  - Civil 
Kapocs @lsónémediért Egyesület elnökeként kérelmet nyújtott be hivatalunk jegyzőjéhez a 
névhasználati jogosultságot igazoló okirat iránt, miután  a Pest Megyei Bíróság hiánypótlást 
rendelt el ennek hiánya miatt a nyilvántartásba vételi eljárás során. Jelezte egyúttal, hogy 
korábban az összefogás a Jövőnkért Alsónémedin Egyesület részére a  jegyző saját 
hatáskörben adta ki a névhasználat jogosságára vonatkozó igazolást.  
Nyilvántartásunkból megállapítottuk, hogy korábban nem a jegyző, hanem a polgármester 
adott ki hozzájáruló nyilatkozatot az önkormányzat nevében. 
A jegyző azon tényt is megállapította, hogy a jelzett területen egyfajta joghézag van. 
Alsónémedi  Nagyközség Önkormányzatának a helyi címerről és zászlóról szóló, többször 
módosított 5/1993.(05.11.)sz. rendelete rendelkezik a helyi címer és a helyi 
zászló használatának engedélyezéséről, de a településnév használatáról nem rendelkezik, így  
az engedélyezés feltételeiről jelenleg nincs rendeleti szabályozás a településen. 
 
A polgármester az önkormányzat nevében abban az esetben adhatna hozzájáruló 
nyilatkozatot, ha erre tárgyi témát szabályozó helyi rendeletben a képviselő-testület 
felhatalmazza. 
Ennek hiányában a névhasználati kérelmet a képviselő-testület elé terjesztem. 
 
Önök előtt ismertek az egyesület működésével és az általuk üzemeltetett honlap működésével 
kapcsolatos előzmények, ezek: 
 
„Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 8 igen szavazás alapján az 
alábbi határozatot hozta: 
 

338/2010. (12. 14.) sz. önkormányzati határozat 
 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy döntött, hogy a Civil 
Kapocs honlaptól való elhatárolódás ügyében névszerinti szavazással dönt.  
Határidő: azonnal. 
Felelős: Vincze József polgármester. 
 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 8 igen névszerinti szavazás 
alapján az alábbi határozatot hozta: 
Bálint Sándor             igen 
Dr. György Balázs     igen 
Józan Sándor             igen 
Juhász Zoltán            igen 
Némedi Rezső            igen 
Török Lajosné           igen 
Zsin Géza                  igen 
Vincze József             igen 
 

339/2010. (12. 14.) sz. önkormányzati határozat 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy döntött, hogy 
elhatárolódik a Civil Kapocs fórumtól, és felkéri a Képviselőket, hogy kizárólag 
magánszemélyként nyilatkozzanak a fórumon, nyilatkozataikat pedig írják alá. 



Határidő: azonnal. 
Felelős: Vincze József polgármester’” 
 
Tisztelt Képviselő-testület! 
 
Az Önök korábbi, névszerinti és egyhangú szavazata alapján meghozott döntést alapul véve 
teszem meg határozati javaslatomat: 
  
 
                                                    Határozati javaslat 
 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának  Képviselő-testülete megtárgyalta a Civil 
Kapocs elnevezésű helyi szerveződés bírósági nyilvántartásba vételéhez szükséges, 
településnév használatának engedélyezése iráni kérelmet. 
 
Megállapítja, hogy a képviselő-testület korábbi döntésével, a  339/2010.(XII.14.) számú 
határozatával elhatárolódott a  Civil Kapocs fórumtól.  
 
Mivel ezen fórumot tárgyi névhasználati jogosultságot igénylő szervezet  üzemelteti,  
ezért a településnév egyesület elnevezésében történő használatához  a képviselő-testület 
nem járul hozzá. 
 
1./ A testület kéri a jegyzőt, hogy a jogosulatlan névhasználat miatt tegye meg a 
szükséges intézkedést. 
 
Határid ő: 2011. szeptember 30. 
Felelős:     jegyző 
Kapják:     Juhász Zoltán – Civil Kapocs elnöke 
                   Irattár 
 
 
Alsónémedi 2011. augusztus 30. 
 
 
 
                                                                        Tisztelettel: 
                                                                                                  Vincze József 
                                                                                                   Polgármester 
 
 
Az előterjesztés törvényes! 
 
 
       Dr. Percze Tünde 
                jegyző 


