Som|ószőlős Község Önkorm ányzata Képviselő-testületének
8/2016. (V. 27.) önkormányzati rendelete

Somlószőlős Község nevének használatáról

Somlószőlős Község Önkornr ányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2)
bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1)
bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket
el:

1.

1. § (1)

A

rendeli

Általános rendelkezések

,,Somlószőlős" nevet vagy annak bármely toldalékos formáját (a továbbiakban

együtt: településnév) a jogi személyek megnevezésiikben, a természetes
személyek, egyéni vállalkozók és jogi személyek tevékenységük során vagy múködésiikkel

összefüggésben engedéllyel használhatják (a továbbiakban együtt: névhasználat), így
különösen üzlet vagy építményelnevezésében,rendezvény címében,továbbá védjegyben

vagy termék megjelölésére.
(2) Nem engedélyköteles
a) az a névhasználat, amely jogszabályon alapul,
b) a költségvetési szervek névhasználata,
c) Somlószólős Község Önkorm ényzata (a továbbiakban: önkormányzat) részvételével
működő önkormányzati társulás névhasználata,
d) az önkormányzat és az önkormányzati szervek névhasználata,
e) az önkormanyzat többségi tulajdonában álló gazdasági tarsaság névhasználata,
f) a domain névve1, sajtótermékkel és médiaszolgáltatással kapcsolatos névh asználaí,
g) az egyháni jogi személyek névhaszná|aía,
h) megyei vagy országos szervezetek, intézményeksomlószőlósi illetékességgel rendelkezó
helyi szerveinek nóvhasználata.
(3) A névhasználat akkor is engedóly köteles, ha az (1) bekezdésben meghatarozott kifejezés
akar szóösszetételként, akár kötőjellel, vagy bármilyen elválasztással jelenik meg.

2.

A névhasználati engedélyezése

2. § (1) A névhasználat díjmentes.
(2) A névhasználat csak aktor engedélyezhető,
a) ha a kérelmező teTmészetes személy lakó- vagy tartózkodási helye, nem természetes
személy székhelye, telephelye vagy fióktelepe Somlószólós közigazgatási teriiletén talrilható,
vagy
b) tevékenysége vagy miiködése Somlószőlóshöz kötődik, ha kérelmező nem felel meg a)
pontban foglaltaknak.

3. § (1) A névhasználati engedélyezési eljárás önkormányzati hatősági ügy, melyben

a

közigazgatási hatósági eljárásról szóló törvény rendelkezéseit kell alkalmazni.
(2) A névhasználat engedélyezésérevalamint az engedély visszavonásiira irányuló eljarásban
a polgármester jár el és hoz döntést átruhr2ott hatáskörben.

4. § (1) A névhasználat iránti kérelmet írásban lehet benyújtani a polgármesterhez.
(2) Az engedély iránti kérelemnek tartalmaznia kell:
a) a kérelmező nevét vagy megnevezését, lakóhelyét vagy székhelyét,
b) a kérelmező tevékenységi körét,
c) a kérelmezett névhasználat céliát és módját, és
d) a kérelmezett névhasználat időtartanrát.
(3) A kérelemhez csatolni ke1l
a) a disz- vagy emléktárgy. jelvény, enbléma vagy ternók tervét, amennyiben annak
megjelölését szolgálná a településnév,
b) a létrehozni kivánt jogi személylétesítőokiratának tervezetét. amenr-ryiben annak
megnevezését érintenéa névhasználat.
5. § A névhasználat engedélyezésétnreg kell tagadni, amerrnyiben:
a) a tervezett névhasználat célja. módja vagy körülményei
aa) jogszabályba ütköznek,

ab) bizonyíthatóan az önkorm ányzaí. vagy a varos lakosságának jogait, jogos érdekeit
sérlenékvagy veszélyeztetnék, vagy egyéb ok miatt méltatlanok.
b) a kérelmezett névhasználat a kérelem elbírálását megelőzóen engedélyezett névhasználattól

nem különbözik.

A névhasználati engedélynek tarlalmaznia kell:
ajogosult nevét vagy megnevezését,lakóhelyét vagy székhelyét,

6. § (1)
a)

az engedélyezett névhasználat célját,
az engedélyezett névhasználat módját,
az engedélyezett névhasználat pontos szövegét,
az engedélyezett névhasználat időtafiamát,
f) az engedély visszavonhatóságára történó figyelmeztetést és lehetséges
okait, valamint
g) a névhasználattal kapcsolatos esetleges egyéb feltételeket, kikötéseket és előírásokat.
(2) A névhasználat
a) a kérelmező múködési idejének időtartamiira,
b) tevékenység folytatásának idótarlamára,
c) meghatározott idópontig történő felhasználásra,
d) egy alkalomra,
e) meghatározott feltétel bekövetkezéséig vagy
f) határozatlan időre engedélyezhetó.
b)
c)
d)
e)

(3)

A

névhasználati engedélyekől,

nyilvántartást vezet.

a

megszúnt és visszavont engedólyekől

a

jegyzo

7. § (1) A névhasználati engedély jogosultja az engedély által meghatiirozott módon és
célra használhatj a a településnevet.
(2) A névhasználati engedély jogosultja az engedélyezett névhasználatot másra nem
ruhénhaíja át.
(3) Az engedélyezett névhasználat ellenőrzéséről a polgármester gondoskodik.

3.

A névhasználati engedéty visszavonása

A névhasznalati engedélyt vissza kell vonni, ha
a) a névhasználati engedély jogosultja a névbasználatot az engedélyben foglaltaktól eltérő
módon vagy célra folytada,
b) a névhasználati engedély jogosultja az engedélyben meghatározott, a névhasználattal
8. §

kapcsolatos feltételeket, kikötéseket, egyéb előírásokat megszegi, vagy
c) az 5. §-ban meghatéLrozott okok az engedély kiadását követően következnek be.
2

4.

Záró rendelkezések

9, §
tl * rendelet hatályba lépéseelőni megvalósuló névhasználat eselén a használó utólagos
engedélyezés irárrti kérelem benyújtására -nem
kotcleá. Lonuan a képviselö-testület a
jölóre.nézve megtilthaqia a névhasználatot.
r,u u, u, ánloinrJnyzat .jogát vagy jogos érdekét
sérti. Arnenny,iben a használó nem hagy fel a nélüasználanár.
a, ón[o..an1,;.i;ilb.;;
polgánrrester jogosult szükség esetén bírósági
,iton - ig.nlÁenyesítéssel feúépni.

l0. § Ez

a rendelet a kihirdetésl követő napon lép halályba.

Somlószőlős. 20l 6. május 26.
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(r'.,-1
Kiss János }tlrbert
polgármester

A rendelet kihirdetve:
Somlószólős, 20l6. május 27.

szltrtuiné T

