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Előterjesztés 
Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 

2017. május 30-i ülésére 
 
Tárgy: Lajosmizse Önkormányzati Tűzoltó Parancsnokság székhelyhasználatával 
kapcsolatos döntés meghozatala     
 
Ikt. sz.: LMKOH/141/3/2017. 
 
Tisztelt Képviselő-testület! 
 
 
Lajosmizse Város Önkormányzatának kizárólagos tulajdonában áll a lajosmizsei 844/8 hrsz-ú 
ingatlan (a továbbiakban: tárgyi ingatlan). A tárgyi ingatlan a lajosmizsei 844/7 hrsz-ú 
ingatlan megosztásával alakult ki, és egyben a Lajosmizse Önkormányzati Tűzoltó 
Parancsnokság /továbbiakban: Köztestület/ székhelyéül szolgáló ingatlan is.  Lajosmizse 
Város Jegyzője, mint címképzésért felelős szerv a tárgyi ingatlan címét 6050 Lajosmizse, 
Mizsei utca 5. szám helyett 6050 Lajosmizse, Mizsei utca 15. számban állapította meg 2016. 
április 5. napján. A címmódosításra tekintettel szükséges a Közalapítvány létesítő-okiratának 
módosítása a Köztestület székhelye vonatkozásában. Közalapítvány Köztestülete a tárgyi 
módosítást 2017. május 26. napján vezeti át a létesítő okiraton.  
 
Lajosmizse Város Önkormányzata 2008. augusztus 27. napján a tárgyi ingatlant, - annak 
megosztását megelőzően - a Köztestület jogelődje, a Lajosmizse Tűzvédelmi és Műszaki 
Mentési Köztestület részére határozatlan idejű bérleti szerződés keretében használatba adta.  
 
A civil szervezetek bírósági nyilvántartásáról és az ezzel összefüggő eljárási szabályokról 
szóló  2011. évi CLXXXI. törvény (a továbbikban: törvény) 21. § (1) bekezdése alapján a 
szervezet nyilvántartásba vétele iránti kérelemhez csatolni kell a székhelyhasználat jogcímét 
igazoló okirat másolatát. A Törvény 24. § (1) bekezdése alapján a változásbejegyzési 
kérelemhez a nyilvántartásba vétel iránti kérelemhez csatolandó iratokat kell csatolni. A 
Törvény 21.§ (1a) bekezdése alapján a székhelyhasználat igazolása során a székhelyül 
szolgáló ingatlan tulajdonosának az ingatlan székhelyként történő használathoz való 
hozzájárulását tartalmazó, legalább teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt nyilatkozatát 
kell csatolni.  
 
Erre tekintettel kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy járuljon hozzá a lajosmizsei 844/8 
hrsz-ú, 6050 Lajosmizse, Mizsei utca 15. szám alatti ingatlan Köztestület székhelyeként való 
használatához a határozat-tervezetben foglaltak szerint, különös tekintettel arra, hogy a 
székhelymódosítást a tárgyi ingatlan címének módosítása indokolta.    
 
A fent írtakat összefoglalva az alábbi határozat-tervezetet terjesztem a Tisztelt 
Képviselő-testület elé. 
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Határozat-tervezet 
 

...../2017. (…..) ÖH. 
Lajosmizse Önkormányzati Tűzoltó Parancsnokság székhelyhasználatával kapcsolatos 
döntés meghozatala 
 

Határozat 
 

1.) Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Lajosmizse 
Önkormányzati Tűzoltó Parancsnokság székhelyének módosítására irányuló eljárásra 
tekintettel hozzájárul a lajosmizsei 844/8 hrsz-ú, 6050 Lajosmizse, Mizsei utca 15. 
szám alatti ingatlan Lajosmizse Önkormányzati Tűzoltó Parancsnokság (nyilvántartási 
szám: 03-03-0001479; képviselő: Koller Dániel elnök) székhelyeként való 
használatához, különös tekintettel arra, hogy a székhelymódosítást a tárgyi ingatlan 
címének módosítása indokolta.  

 
2.) Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza Basky 

András polgármestert, hogy az 1.) pontban foglalt döntéssel kapcsolatos hozzájáruló 
nyilatkozatot aláírja.  

 
Felelős: Képviselő-testület  
Határidő: 2017. május 30. 
 
 
Lajosmizse, 2017. május 25. 
 
           Basky András sk. 
              polgármester 


