
Újhartyán Város Önkormányzata Képviselő-testületének 

2./2018. (III.28.) önkormányzati rendelete 

Újhartyán város nevének használatáról 

 

Újhartyán Város Önkormányzatának 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 rendeli el: 

 

1. Általános rendelkezések 

1. § 

(1) A „Újhartyán” nevet vagy annak bármely toldalékos formáját (a továbbiakban együtt: 

településnév) a jogi személyek megnevezésükben, a természetes személyek, egyéni vállalkozók 

és jogi személyek tevékenységük során vagy működésükkel összefüggésben engedéllyel 

használhatják (a továbbiakban együtt: névhasználat), így különösen üzlet vagy építmény 

elnevezésében, rendezvény címében, továbbá védjegyben vagy termék megjelölésére. 

 

(2) Nem engedélyköteles 

a) az a névhasználat, amely jogszabályon alapul, 

b) a költségvetési szervek névhasználata, 

c) Újhartyán Város Önkormányzata (a továbbiakban: önkormányzat) részvételével működő 

önkormányzati társulás névhasználata, 

d) az önkormányzat és az önkormányzati szervek névhasználata, 

e) az önkormányzat többségi tulajdonában álló gazdasági társaság névhasználata, 

f) a domain névvel, sajtótermékkel és médiaszolgáltatással kapcsolatos névhasználat, 

g) az egyházi jogi személyek névhasználata, 

 

(3) A névhasználat akkor is engedély köteles, ha az (1) bekezdésben meghatározott kifejezés 

akár szóösszetételként, akár kötőjellel, vagy bármilyen elválasztással jelenik meg. 

 

2. A névhasználati engedélyezése 

2. § 

(1) A névhasználat díjmentes. 

 

(2) A névhasználat csak akkor engedélyezhető, a) ha a kérelmező természetes személy lakó- 

vagy tartózkodási helye, nem természetes személy székhelye, telephelye vagy fióktelepe 

Újhartyán közigazgatási területén található, vagy b) tevékenysége vagy működése 

Újhartyánhoz kötődik, ha kérelmező nem  felel meg a) pontban foglaltaknak. 

 

3. § 

(1) A névhasználati engedélyezési eljárás önkormányzati hatósági ügy, melyben a 

közigazgatási hatósági eljárásról szóló törvény rendelkezéseit kell alkalmazni, a 

névhasználattal kapcsolatos esetleges egyéb feltételeket, kikötéseket és előírásokat. 

 

(2) A névhasználat 



a) a kérelmező működési idejének időtartamára, 

b) tevékenység folytatásának időtartamára, 

c) meghatározott időpontig történő felhasználásra, 

d) egy alkalomra, 

e) meghatározott feltétel bekövetkezéséig vagy 

f) határozatlan időre 

engedélyezhető. 

 

(3) A névhasználati engedélyekről, a megszűnt és visszavont engedélyekről a jegyző 

nyilvántartást vezet. 

 

4. § 

(1) A névhasználati engedély jogosultja az engedély által meghatározott módon és célra 

használhatja a településnevet. 

 

(2) A névhasználati engedély jogosultja az engedélyezett névhasználatot másra nem ruházhatja 

át. 

 

(3) Az engedélyezett névhasználat ellenőrzéséről a polgármester gondoskodik. 

 

3. A névhasználati engedély visszavonása 

5. § 

A névhasználati engedélyt vissza kell vonni, ha 

a) a névhasználati engedély jogosultja a névhasználatot az engedélyben foglaltaktól eltérő 

módon vagy célra folytatja, 

b) a névhasználati engedély jogosultja az engedélyben meghatározott, a névhasználattal 

kapcsolatos feltételeket, kikötéseket, egyéb előírásokat megszegi. 

 

4. A közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartások 

6. § 

E rendelet alapján a közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartások tényállásait 

külön önkormányzati rendelet állapítja meg.  

 

5. Záró rendelkezések 

7. § 

(1) Az e rendelet hatályba lépése előtti megvalósuló névhasználat esetén a használó utólagos 

engedélyezés iránti kérelem benyújtására nem kötelezett, azonban a képviselő-testület a jövőre 

nézve megtilthatja a névhasználatot, ha az az önkormányzat jogát vagy jogos érdekét sérti.  

 

(2) Amennyiben a használó nem hagy fel a névhasználattal, az önkormányzat nevében a 

polgármester jogosult – szükség esetén bírósági úton – igényérvényesítéssel fellépni. 

 

 

8. § 



(1) Ez a rendelet 2018. április 1. napján lép hatályba. 

 

(2)   E rendelet előírásait a hatályba lépését követően indult eljárásokban kell alkalmazni. 

 

(3)   E rendelet kihirdetéséről a Jegyző – a helyben szokásos módon- gondoskodik. 

 

 

 

Újhartyán, 2018. március 28. 

 

 

 

 

        Schulcz József                                                                     Göndörné Frajka Gabriella 

         polgármester                                                                                      jegyző 

 

 

Záradék: A rendelet a helyben szokásos módon kihirdetésre kerül. 

 

A rendelet kihirdetésének napja: Újhartyán, 2018. március 28. 

 

 

 

Göndörné Frajka Gabriella 

jegyző 

 

 


