
K I V O N A T 
 
Makó Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2016. november hó 30. napján, a Makói 
Polgármesteri Hivatal I. emeleti nagytermében megtartott 24. – rendes, zárt – ülés 
jegyzőkönyvéből 
 
389/2016. (XI.30.) MÖKT h. 
Tárgy: Fellebbezés elbírálása a Sándor Móricz Egyesület névhasználati engedélye  
megtagadása ügyében                             

H A T Á R O Z A T 
 
Makó Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Sándor Móricz Egyesület (6900 Makó, 
Kossuth u. 46., képviseli: Dr. Kiss Attila elnök) elnökének fellebbezése alapján Makó Város 
Önkormányzat Képviselő-testülete Ügyrendi és Pénzügyi Bizottsága elnökének az 1/825-
16/2016/I. számú – névhasználati engedélye megtagadása ügyében hozott - határozatát 
helybenhagyja. 

A Képviselő-testület megállapítja, hogy jelen ügyben az eljárás költség- és illetékmentes. 
 
Ezen határozat jogerős, ellene közigazgatási úton további jogorvoslatnak helye nincs. Az 
érdekeltek, jogszabálysértés címén - a közléstől számított 30 napon belül - a Szegedi 
Közigazgatási és Munkaügyi Bírósághoz címzett, de a Makó Város Önkormányzat 
Képviselő-testülete Ügyrendi és Pénzügyi Bizottsága elnökéhez benyújtott keresettel 
kérhetik bírósági felülvizsgálatát. A bíróság a pert tárgyaláson kívül bírálja el, a felek 
bármelyikének kérelmére azonban tárgyalást tart. A tárgyalás tartását az ügyfél a 
keresetlevélben kérheti. Ennek elmulasztása miatt igazolásnak nincs helye. 
 

  I N D O K O L Á S  

 

A Sándor Móricz Egyesület (6900 Makó, Kossuth u. 46., képviseli: Dr. Kiss Attila elnök) 
részére a Makó Város Önkormányzat Ügyrendi és Pénzügyi Bizottság elnöke az 1/825-
20/2016/I. számú határozatával a „Makó” és a „Makói” megjelölés hivatalos használatát a 
www.makoicsipos.com és a www.makoma.hu hírportálokkal kapcsolatban kérelmezett 
eljárásban a névhasználati engedély kiadását megtagadta.  
 
A döntés ellen Dr. Kiss Attila elnök határidőben fellebbezést nyújtott be, amelyben kéri a 
Képviselő-testületet, hogy az engedély megtagadásával kapcsolatos körülményeket 
felülvizsgálni és a kérelemnek helyt adni szíveskedjen. A fellebbezés szerint az 1/825-
20/2016/I. számú határozat indokolása „a jogszabályi felsorolást ugyan tartalmazza, de 
konkrétan nem kerül kifejtésre az indoklásban, hogy a „makói” név használata kinek az 
érdekét sérti, illetőleg adtak-e már ki más személy részére hasonló tevékenység folytatására 
engedélyt, tehát az elutasító értesítés (ami nem határozati formában érkezett) nem 
tartalmazza a konkrét elutasítás tényét. A Sándor Móricz Egyesület által működtetett Makói 
Csípős újság és online hozzáférés kifejezetten makói érdekeltségű és ezért sérti az 
Egyesületnek azon jogát, hogy a „makói”nevet megtagadták.”. 
 

A Makó város jelképeinek és a Makó városra utaló elnevezésnek a használatáról szóló 
35/2003. (VIII.28.) Makó ör. (továbbiakban: rendelet) 15. § (1) bekezdése szerint 
magánszemélyek, jogi személyek és jogi személyiség nélküli szervezetek részére az 
elnevezésükhöz, tevékenységük gyakorlásához vagy működésük folytatásához a „Makó”, 
„Makói”, „Makó Város”, „Makó Városi” név, illetve megjelölés használatát az Ügyrendi és 
Pénzügyi Bizottság engedélyezi.  



 
 
A rendelet 16. § (6) bekezdése értelmében az engedély kiadása megtagadható, ha 
a) a névhasználat az önkormányzat vagy Makó város lakossága jogát vagy jogos érdekét 

sérti vagy veszélyezteti, 
b) azonos vagy hasonló tevékenység folytatására már adtak ki engedélyt, 
c) más jogszerűen használja a kérelemben feltüntetett nevet,  
d) az eset körülményei azt indokolják. 
 

A kérelem beadását megelőzően, 2015. októberében Makó Város Jegyzője megállapította, 
hogy a www.makoicsipos.hu internetes elérhetőségről megjeleníthető Makói Csípős 
elektronikus hírportál nevében használja a „Makói” megjelölést, majd Makói Polgármesteri 
Hivatal által vezetett nyilvántartásból pedig azt állapította meg, hogy a Dr. Kiss Attila által 
képviselt Egyesület engedéllyel nem rendelkezik, így a „Makói” megjelölés hivatalos 
használatára sem jogosult. 
 
Az ügy iratai szerint a 2015. október 19. napján kelt felszólítással, a vonatkozó szabályok 
bemutatása megtörtént az Egyesület részére, akinek képviselője a felszólításban megjelölt 
határidőben, 2015. november 06. napjáig kérelmet nem nyújtott be.  
 
Kérelmező 2016. május 27. napján kérelmet nyújtott be a fentiek vonatkozásában, melynek 
kapcsán az engedély kiadását az Ügyrendi és Pénzügyi Bizottság 201/2016. (VI.27.) ÜPB h. 
határozatában a Rendelet 16. § (6) bekezdés d) pontja alapján megtagadta. 
 
Ezt követően 2016. augusztus 29. napján ugyanazon adattartalommal ismételt 
kérelembenyújtásra került sor, mely kérelemre az Ügyrendi és Pénzügyi Bizottság a 
272/2016. IX.20.) ÜPB h. határozatában az engedély kiadását ismételten megtagadta. 
 
Jelen kérelem – változatlan adattartalommal, változatlan tényállás és jogi szabályozás mellett 
- került benyújtásra, azonban a kérelem nem vonatkozott a Makói Csípős újságra, csak és 
kizárólag online felületeken való használatot jelölt meg.  
 
Továbbá azt is megállapítottam, hogy a kérelemben megjelölt honlap nem a 
www.makoicsipos.com, hanem a www.makoicsipos.hu oldalról érhető el, mely – az 
Ügyrendi és Pénzügyi Bizottság engedélye nélkül, az engedélyezést megtagadó határozatok 
ellenére – jelenleg is működik. 
A www.makoma.hu oldalról a 635.hu oldal töltődik be. 
 
Az Ügyrendi és Pénzügyi Bizottság, valamint a Képviselő-testület fő célja, a kérelmezők 
által folytatott helytelen gyakorlat megszüntetése, valamint jogkövető magatartás kialakítása 
Makó városában, erre tekintettel a rendelet 16. § (6) bekezdés d) pontja alapján a rendelkező 
részben foglaltak szerint döntött.  

Mindezek alapján tehát az Egyesület 2015. októberétől napjainkig engedély nélkül, 
jogosulatlanul használta és használja a „Makói” megjelölést akként, hogy a szükséges 
eljárásról a Makói Polgármesteri Hivatal tájékoztatása okán tudomással bírt. 
 
Azt is megállapítom, hogy 1/825-20/2016/I. számú határozat formai hibája ellenére 
tartalmilag határozatnak minősül. 

Makó Város Önkormányzat Képviselő-testülete a fenti indokok alapján döntött a 
rendelkező részben foglaltak szerint. 

 



 

 

Határozatomat a rendelet 15-16. §- aiban foglaltakra figyelemmel, a 15. § (1) bekezdésében 
biztosított hatáskör és illetékesség alapján hoztam meg. 

A Képviselő-testület hatáskörét és illetékességét a rendelet 15. § (1) bekezdése es illetve a 
közigazgatási és hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. 
törvény (továbbiakban: Ket.) 107. § (1) bekezdése állapítja meg. 

A határozat a Ket. 104. § (1) és (3) bekezdésén, valamint a 105. § (1) és (5) bekezdésén 
alapszik. 

A bírósági felülvizsgálatra való felhívás a Ket. 109. § (1) bekezdésén alapszik. 

Erről értesítést kap:  

- Makó Város Polgármestere 
- Makó Város Jegyzője 
- Ügyrendi és Pénzügyi Bizottság elnöke 
- Dr. Kiss Attila elnök (Sándor Móricz Egyesület 6900 Makó, Kossuth u. 46.) 
- Makói Polgármesteri Hivatal Jegyzői Iroda Jogi Csoport 
- Irattár 

 
 
 
 
 

K. m. f. 
 
Farkas Éva Erzsébet s. k.  dr. Bálint-Hankóczy Beatrix  
 polgármester jegyző távollétében 
 
  dr. Szabó Sándor s. k. 
  Jegyzői Iroda vezetője 
 
      Toldi János s. k.                                                                Dr. Török Miklós s. k.  
         jkv. hitelesítő                                jkv. hitelesítő 

 
A kivonat hiteléül: 

 


