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Aszód Város Önkormányzata 
POLGÁRMESTERÉTŐL 
  
2170 Aszód, Szabadság tér 9.   •   +36-28/500-666   •   polgarmester@aszod.hu 
 
 

Előterjesztés 
 

Az Aszód Galga Polgárőr Egyesület székhelyhasználatára vonatkozó kérelem 
elbírálásáról  

Tisztelt Képviselő-testület! 

 

Az Aszód Galga Polgárőr Egyesület 2021. szeptember 25-én tartja tisztújító közgyűlését. A 
napirendek között szerepel az alapszabály módosítása. Bagi Krisztián az egyesület jelenlegi 
elnöke azzal a kéréssel kereste meg Önkormányzatunkat, hogy a Képviselő-testület 
engedélyezze számukra, hogy a székhelyüket a 2170 Aszód Kossuth Lajos utca 59. szám 
(hrsz: 813/1) alatt lévő ingatlanba jegyeztethessék be, a jelenlegi Hatvani út 1. szám helyett. 

A Kossuth Lajos 59. számú ingatlan az Önkormányzat kizárólagos tulajdonában lévő ingatlan, 
melynek van egy különálló 50 négyzetméteres irodarésze, melyet korábban a Magyar 
Vöröskereszt Pest Megyei Szervezete 6. számú területi szervezete használt.  

Az egyesületnek, mint minden jogi személynek székhellyel kell rendelkezni. A székhely a 
központi ügyintézés, ügyvezetés helye. A székhely címe a hivatalos kézbesítési cím, melynek 
bejelentése a bíróságon kötelező. A székhely bejegyzéséhez nyilatkozat szükséges, amelyben 
a székhelyet biztosító hozzájárul, hogy az a cím az egyesület székhelye legyen.  

Amennyiben a Tisztelt Képviselő-testület hozzájárul, hogy az Aszód Galga Polgárőr 
Egyesület székhelyét a Kossuth Lajos utca 59. szám alá bejegyeztethesse, úgy a közgyűlésen 
már a tulajdonosi hozzájárulás birtokában szavazhat a közgyűlés a székhelyváltozásról. A 
székhelyhasználat jogcíme szívességi használat lenne, azaz az Önkormányzat ingyen 
bocsátaná rendelkezésre az ingatlant.  

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztés megtárgyalása után, a határozati 
javaslatot elfogadni szíveskedjen. 
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HATÁROZATI JAVASLAT 

 
Aszód Város Önkormányzat Képviselő-testületének  

……/2021. (IX. 22.) számú határozata 
Az Aszód Galga Polgárőr Egyesület székhelyhasználatára vonatkozó kérelem 

elbírálásáról  

Aszód Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, engedélyezi az Aszód Galga 
Polgárőr Egyesület részére a kizárólagos tulajdonában lévő 813/1 helyrajzi számú, 
természetben a 2170Aszód Kossuth Lajos utca 59. szám ingatlanban székhelyet létesítsen, azt 
központi, ügyviteli helyeként használja, az ingatlant székhelyként a hivatalos irataiban 
megjelölje és azt a bírsági nyilvántartásba bejegyeztesse.  
 
A hozzájárulás visszavonásig érvényes.  
 
Aszód Város Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza Dr. Pénzes Tiborc Szabolcs 
polgármestert, hogy az Aszód Galga Polgárőr Egyesület székhelyhasználatához kapcsolódó 
valamennyi nyilatkozatot, a székhelyhasználat jogcímét igazoló okiratot az Önkormányzat 
nevében aláírja és a szükséges intézkedéseket megtegye. 
 
Határidő: a székhelyhasználat jogcímét igazoló okirat aláírására azonnal 
Felelős: Dr. Pénzes Tiborc Szabolcs polgármester 
 
 
 
Aszód, 2021. 09. 10. 
 
 
       Dr. Pénzes Tiborc Szabolcs 
                  polgármester 
 
 
Látta:  
 
 
Dr.  Lukács Adrienn 
          jegyző 
 
 
 
Melléklet: székhelyhasználat jogcímét igazoló okirat  



Székhelyhasználat jogcímét igazoló okirat sablon 

3 
 

Székhelyhasználat jogcímét igazoló okirat 
 

 
1.A székhelyhasználatot engedélyező személy 
Neve: Aszód Város Önkormányzata 
Lakóhelye / székhelye: 2170 Aszód Szabadság tér 9.  
Anyja születési neve / nyilvántartási száma / cégjegyzékszáma: 730435 
 
2.Az ingatlan adatai 
Cím: 2170 Aszód Kossuth Lajos utca 59.  
Helyrajzi szám:813/1 
A székhelyhasználatot engedélyező személy tulajdoni hányada:1/1. 
 
3.A székhelyhasználatot engedélyező személy ingatlan feletti rendelkezési jogát megalapozó 
jogcím: (a válasz aláhúzandó!) 
 
a. tulajdonos 
b. haszonélvező 
c. bérlő 
d. egyéb: 
 
4.A székhelyhasználat jogcímének megnevezése: (a válasz aláhúzandó) 
a. bérlet 
b. szívességi használat 
c. egyéb: 
 
5.Alulírott hozzájárulok ahhoz, hogy az Aszód Galga Polgárőr Egyesület nevű szervezet az 
ingatlanban székhelyet létesítsen, azt központi, ügyviteli helyeként használja, az ingatlant 
székhelyként a hivatalos irataiban megjelölje, azt a bírósági nyilvántartásba bejegyeztesse és az 
ingatlanban a határozatokat hirdetményként kifüggessze. 
 
6.Amennyiben a székhelyhasználat engedélyezéséhez a polgári jog szabályai alapján hozzájárulás 
szükséges (bérlet, haszonélvezet esetén...stb.) adja meg az alábbi adatokat, egyebekben a 6.pontot ne 
töltse ki: 
A hozzájárulás jogcíme: 
A hozzájáruló személy neve: 
                                    lakóhelye / székhelye: 
                                    anyja neve / nyilvántartási száma / cégjegyzékszáma: 
 
 
Kelt: Aszód, 2021. szeptember „   „       
 

Dr. Pénzes Tiborc Szabolcs 
          polgármester 
 
                                                                                                                         aláírás 
 
Tanú:                                                                                          Tanú: 
neve:                                                                                           neve: 
lakóhelye:                                                                                   lakóhelye: 
személyi igazolvány száma:                                                       személyi igazolvány száma: 
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