
 

 

 
 

Előkészítésben közreműködött: Lukács László jegyzői irodavezető 

HAT/___________/2022. 

 
ELŐTERJESZTÉS 

a Hatvani Karitatív Összefogás Egyesület névhasználat iránti kérelmér ől 
 
Tisztelt Képviselő-testület! 
 
A Hatvani Karitatív Összefogás Egyesület (székhelye: 3000 Hatvan, Hatvany Irén utca 6/a.; a 
továbbiakban: egyesület) 2022. június 8-án alakult meg. Az egyesület bírósági nyilvántartásba 
vétele jelenleg folyamatban van.  
 
Az egyesület céljai: 

– társadalmi és jótékonysági programok szervezése és lebonyolítása Hatvan városában, 
– Hatvan város lakosainak életminőségének fejlesztése és megóvása, 
– élhető város feltételeinek, koncepciójának megteremtése a város lakosainak 

közreműködésével, továbbá annak megvalósításában való közreműködés,  
– támogatni Hatvan város lakosainak a város és környezetének fejlesztéseivel kapcsolatos 

elképzeléseinek a kivitelezését. 
 
Az egyesület egyéb közösségi, társadalmi tevékenységet végez. 
 
Az egyesület az elnevezésében használni kívánja a „Hatvani” elnevezést, melynek engedélyezése 
érdekében az egyesület elnöke kérelemmel fordult a Tisztelt Képviselő-testülethez. 
 
A Hatvan város és településrészei nevének használatáról szóló 25/2012. (IV.27.) önkormányzati 
rendelet 3. § (1) bekezdése szerint a „Hatvani” megjelölés használatához Hatvan Város 
Önkormányzata Képviselő-testületének engedélye szükséges. A névhasználat díjmentes. 
 
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megtárgyalni, és az alábbi határozati 
javaslatot elfogadni szíveskedjen.  
 
Határozati javaslat: 
 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete figyelemmel a Hatvan város és településrészei 
nevének használatáról szóló 25/2012. (IV. 27.) önkormányzati rendeletben foglaltakra a Hatvani 
Karitatív Összefogás Egyesület (székhelye: 3000 Hatvan, Hatvany Irén utca 6/a.) elnevezésű civil 
szervezet részére – határozatlan időtartamra, de legfeljebb az egyesület működésének időtartamára 
– engedélyezi, hogy a „Hatvani” megjelölést a szervezet a hivatalos elnevezésében feltüntesse. A 
névhasználat díjmentes. 
 
A képviselő-testület felhívja a kérelmező figyelmét, hogy a kiadott engedélyt vissza kell vonni: 

– ha a használat vagy annak módja, célja és körülményei az önkormányzat, a város lakossága, 
vagy a Hatvani Polgármesteri Hivatal jogait, jogos érdekeit sérti vagy veszélyezteti, 

– ha a felhasználó az engedélyben meghatározott feltételeket, előírásokat megsérti. 



 

 
 
 
Határidő: 2022. augusztus 4. (tájékoztatásra)  
Felelős: Hatvan város polgármestere a Jegyzői Iroda útján 
 
 
Hatvan, 2022. július 25. 
 
 
 

Horváth Richárd 
   polgármester 

 
 
Látta:  

dr. Kovács Éva 
        jegyző 


