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Tárnok Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének hatáskörében eljáró Tárnok Nagyközség
Polgármestere a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011.
évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése értelmében, az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében
meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában
meghatározott feladatkörében eljárva az alábbi rendeletet alkotja:
Általános rendelkezések
1. § A rendelet hatálya kiterjed azon természetes és jogi személyekre, akik vagy amelyek Tárnok település
nevét
a) megnevezésükben,
b) tevékenységük során vagy működésükkel összefüggésben,
c) 2hatályon kívül,
d) emblémán, jelvényen, kiadványon, dísz- vagy emléktárgyon vagy egyéb terméken
használni kívánják.
2. § (1) A Tárnok településnév vagy annak bármely más szóval összetett, ragozott, rövidített, mozaikszavas
vagy toldalékos formája (a továbbiakban együtt: „Tárnok” név) engedéllyel vehető fel vagy használható (a
továbbiakban együtt: névhasználat).
(2) Nem engedélyköteles
a) az a névhasználat, amely jogszabályon alapul,
b) az önkormányzat saját névhasználata,
c) az önkormányzat által vagy részvételével alapított gazdasági társaságok, intézmények, egyéb
szervezetek névhasználata,
d) a közösségi közlekedési eszköz állomása, megállóhelye nevének feltüntetésével megvalósuló
névhasználat.
(3) A névhasználat díjmentes.
Az engedélyezési eljárás
3. § (1) A névhasználat engedélyezésével kapcsolatos elsőfokú hatáskört a polgármester – a
településfejlesztéssel foglalkozó önkormányzati bizottság előzetes véleményének kikérésével - gyakorolja.
(2) Az engedélyezési eljárás során az általános közigazgatási rendtartásról szóló törvény rendelkezéseit – az
e rendeletben foglalt eltérésekkel – kell alkalmazni.
4. § (1) A névhasználatra vonatkozó kérelmet írásban, illetékmentesen a polgármesterhez kell benyújtani.
(2) A névhasználatra vonatkozó kérelemnek az általános közigazgatási rendtartásról szóló törvényben
meghatározottakon túl tartalmaznia kell:
a) a kérelmező tevékenységi körének általános ismertetését,
b) a kérelmezett névhasználat időtartamát,
c) a kérelmezett névhasználat célját,
d) a kérelmezett névhasználat módját - ennek keretében a megnevezés teljes szövegét,
amennyiben a kérelmező a „Tárnok” nevet használni kívánja.
5. § (1) A névhasználat csak akkor engedélyezhető, ha a kérelmező
a) természetes személy lakó- vagy tartózkodási helye, nem természetes személy székhelye,
telephelye vagy fióktelepe Tárnok közigazgatási területén található, vagy
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b) tevékenysége, működése jellemző módon Tárnokhoz kötődik.
(2) A névhasználat engedélyezését meg kell tagadni, amennyiben a használat célja, módja vagy körülménye
jogszabályba ütközik, az önkormányzat vagy a lakosság jogát, jogos érdekét sérti vagy veszélyezteti, vagy
egyéb ok miatt méltatlan a településhez.
(3) A névhasználat az irányadó jogszabályokra, más hatósági engedélyekre is figyelemmel
a) határozatlan időre, határozott időre vagy feltétel bekövetkeztéig,
b) a tevékenység folytatásának, vagy a kérelmező működésének idejére,
c) egy vagy több alkalomra
engedélyezhető.
(4) Az engedélyben a névhasználat módjára nézve feltételek, kikötések, egyéb előírások is megállapíthatók.
6. § (1) A névhasználati engedélyről szóló döntésben rendelkezni kell
a) a használat időtartamáról,
b) a használat céljáról,
c) a használat módjáról,
d) a használat díjmentességére történő utalásról,
e) az engedély visszavonhatóságára történő figyelmeztetésről és lehetséges okairól,
f)
a használattal kapcsolatos esetleges feltételekről, kikötésekről, előírásokról.
(2) A névhasználati engedélyekről a polgármester nyilvántartást vezet.
A névhasználati engedély visszavonása, az engedély nélküli használat megtiltása
7. § (1) A névhasználati engedélyt vissza kell vonni, amennyiben
a)
a kérelmező
aa) a névhasználatot az engedélyben foglaltaktól eltérő módon vagy célra folytatja,
ab) az engedélyben meghatározott, a névhasználattal kapcsolatos feltételeket, kikötéseket,
egyéb előírásokat megszegi,
b)
a 5. § (2) bekezdésében meghatározott okok az engedély kiadását követően következnek be.
(2) Az engedély nélküli, engedélytől eltérő vagy az engedély kiadásának megtagadása ellenére folytatott
névhasználatot a polgármester megtiltja.
Záró rendelkezések
8. § (1) Jelen rendelet 2021. január 18. napján lép hatályba.
(2) A rendelet hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszti a Tárnok közigazgatási név felvételéről és
használatáról szóló 24/2007. (X.29.) számú önkormányzati rendelet.

Dr. Lukács László
polgármester

Dr. Jenei-Kiss Gergely
jegyző

Záradék:
A rendelet kihirdetve: 2021. január 15.
Hatálybalépés: 2021. január 18.
A kihirdetés megtörtént igazolja: dr. Jenei-Kiss Gergely jegyző
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