
Tárnok Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 

 

24/2007. (X.29.) számú rendelete 

 

Tárnok közigazgatási név felvételéről és használatáról 

(módosításokkal egységes szerkezetben) 
 
A Tárnok Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testület a helyi 
önkormányzatokról szóló 1990. évi törvény a 16. § (1) bekezdésében kapott 
felhatalmazás alapján az alábbi rendeletet alkotja. 

 
1. §  

 
(1)A rendelet hatálya kiterjed  

a) Tárnok Nagyközség közigazgatási területére, 
b) a jogi személyekre és a jogi személyiség nélküli szervezetekre, továbbá 
domain-igénylők esetében a magánszemélyekre is. 

(2) Az e rendelet hatály alá tartozók részére elnevezésükhöz, tevékenységük 
gyakorlásához, működésük folytatásához a  
a) Tárnok 
b) tárnoki 
c) Tárnok Nagyközség 
d) Tárnok nagyközségi 
közigazgatási megjelölés, illetve név használata engedélyhez kötött 

 
2. § 

 
(1) Az 1 § (2) bekezdésében meghatározott közigazgatási megjelölés, vagy név 

felvétele és használata iránti kérelmet a polgármesterhez kell benyújtani. Az 
engedély megadásáról – Településfejlesztési és Közbiztonsági Bizottság 
véleményezése után - a polgármester dönt. 

(2) A közigazgatási megjelölés vagy név felvételére és használatára vonatkozó 
kérelemnek tartalmaznia kell: 

 a.) a kérelmező megnevezését és székhelyét (lakóhelyét)  
 b.) a kérelmező tevékenységi körét, 
 c.) a név felvételének, vagy használatának célját, módját és időtartamát 
 

3. §  
 
(1) A közigazgatási megjelölés vagy név felvételére és használatára vonatkozó 

engedélynek tartalmaznia kell: 
a.) a jogosult megnevezését és székhelyét (lakóhelyét), 
b.) az engedélyezett felvétel vagy használat céljának meghatározását, 
c.) az engedély érvényességének időtartamát, 
d.) a felvétel és használat módjával kapcsolatos esetleges egyéb kikötéseket és 

előírásokat. 
(2) A kiadott engedély érvényessége szólhat: 

a.) határozatlan időre  
b.) határozott időre: 
- a tevékenység  folytatásának időtartamára, 
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        - meghatározott időpontig történő felhasználásra. 
4. § 

 
(1) Az engedély kiadása meg kell tagadni:: 

a.) ha a használat vagy annak módja és körülményei az önkormányzat és a 
település  lakossága jogait, jogos érdekét sértené vagy veszélyeztetné, 

b.) ha ugyanazon, vagy hasonló tevékenység gyakorlásához engedélyt már 
kiadott az önkormányzat, illetve a nevet már valaki jogszerűen használja. 

(2) A kiadott engedélyt vissza kell vonni, ha a felhasználó az engedélyben 
meghatározott feltételeket, előírásokat megsérti. 

 
5. § 

 
(1) Aki a közigazgatási megjelölést vagy nevet e rendelet hatályba lépése előtt 

jogszerűen felvette és folyamatosan használja, utólagos engedély iránti kérelem 
benyújtására nem köteles. 

(2) E rendelet hatálybalépése előtt felvett közigazgatási megjelölés vagy név 
használatát a polgármester a jövőre nézve megtilthatja, ha a használat vagy 
annak módja, célja és körülményei az önkormányzat vagy a kerület lakossága 
jogait, jogos érdekeit sérti vagy veszélyezteti. 

 
6. § 

 
A névhasználatért egyszeri 10.000,-Ft  használati díjat kell fizetnie a jogosultnak. 

 
 

7. §1 
 
Hatályon kívül 
 

8. § 
 

Értelmező rendelkezések 

 

Domain: önálló Internet tartomány, az Internet címek egy halmazához neveket rendelő 

adatbázis. 

Domain név: Alfanumerikus karakterekből álló műszaki azonosító, amelyet elsősorban a 

könnyebb megjegyezhetősége miatt az internetes kommunikációhoz nélkülözhetetlen 

Internet címek helyett használnak. 

Domain-igénylő: Valamely domain delegálására igényt benyújtott szervezet vagy 

természetes személy. Amennyiben az általa igényelt domain számára delegálásra kerül, 

domain-használóvá válik. 

Domain-használó: Szervezet vagy természetes személy, akinek számára a domain 

delegálásra került. 

Delegálás: A domain névvel azonosított Internet domain használatba adása egy 

szervezetnek vagy természetes személynek egy Regisztrátor által továbbított igénylés 

alapján.” 
                                                

1 Hatályon kívül helyezte: 10/2012.(III.23.) számú rendelet   Hatályon kívül: 2012.04.16-tól 
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9.  § 

 
(1) E rendelet a kihirdetés napján lép hatályba, hatályba lépésével egyidejűleg „Tárnok” 

név felvételéről és használatáról 26/2006. (X.19.) számú rendelet hatályát veszti.  
(2) E rendelet rendelkezéseit a folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell. 
(3) Az e rendelet hatálya alá tartozó közigazgatási megjelölés vagy név felvételének és 

használatának engedélyezésével kapcsolatos eljárási cselekmények elektronikus 
ügyintézés keretében nem gyakorolhatók. 

 
 
 
 
 Szolnoki Gábor sk.     dr. Simon Mária sk. 
   polgármester                          jegyző 
 
 
 
Záradék:  
A rendeletet a képviselő-testület a 2007. október 18-i ülésén fogadta el. 
A rendelet kihirdetve: 2007. október 29. 
Hatálybalépés: 2007. október 29. 
A kihirdetés megtörtént igazolja: Jenei-Kiss Gergely jegyzői referens  
 
Kifüggesztési záradék 
Kifüggesztés napja: 2007. október 29. 
Kifüggesztési levét napja: ………………. 

 

 


