
Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete 
../2016. (….) önkormányzati rendelete 

Rétság településnév használatáról 

Rétság Város Önkormányzata Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (2) bekezdésében foglalt 
eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a./ pontjában 
meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 

1. § 

A rendelet célja, hogy szabályozza Rétság település nevének jogszerű felvételét és használatát. 

2. § 

A rendelet hatálya kiterjed azon természetes- és jogi személyekre, jogi személyiséggel nem 
rendelkező gazdasági társaságokra, akik (amelyek) 

a) megnevezésükben, 
b) tevékenységük során, vagy működésükkel összefüggésben, 
c) emblémán, jelvényen, kiadványon, dísz- vagy emléktárgyon, egyéb 
terméken  

Rétság település nevét használni kívánják. 

3. § 

A „Rétság” nevet vagy annak bármely toldalékos formáját (a továbbiakban együtt: „Rétság” 

név) a 2. §-ban meghatározott személyek és szervezetek az ott megjelölt célra, engedéllyel 

vehetik fel vagy használhatják (a továbbiakban együtt: névhasználat). 

4. § 

Nem engedélyköteles 
a) az a névhasználat, amely jogszabályon alapul, 
b) az önkormányzat által alapított gazdasági társaságok, intézmények, egyéb szervezetek 

névhasználata, 
c) a közösségi közlekedési eszköz állomása, megállóhelye nevének feltüntetésével  

megvalósuló névhasználat. 

5. § 

A névhasználat díjmentes. 

6. § 

(1) A névhasználat engedélyezésével kapcsolatos elsőfokú hatáskört a Képviselő-testület 
gyakorolja. 

(2) A névhasználati engedélyezési eljárás során a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás 
általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény (a továbbiakban: Ket.) rendelkezései – e 
rendeletben foglalt eltérésekkel – irányadók. 



7. § 

(1) A névhasználat iránti kérelmet írásban, illetékmentesen a Képviselő-testületnek kell benyújtani. 
A kérelem az 1. melléklet szerinti formanyomtatványon is benyújtható. 

(2) A kérelemnek a Ket. 35. § (1) bekezdésében meghatározottakon túl tartalmaznia kell: 
a) a kérelmező tevékenységi körét, 
b) a kérelmezett névhasználat időtartamát, 
c) a kérelmezett névhasználat célját, 

a kérelmezett névhasználat módját, ennek keretében a megnevezés teljes szövegét, amennyiben 
a kérelmező a „Rétság” nevet a 2. § a) pontjában meghatározott célból kívánja használni. 

(3) A kérelemhez mellékletként csatolni kell: 
a) a szervezet létesítő okiratának eredeti vagy másolati példányát, amennyiben a 

kérelmező nem természetes személy, 
b) az embléma, jelvény, kiadvány, dísz- vagy emléktárgy, egyéb termék színes tervét – a 

tényleges méret és a nagyítás vagy kicsinyítés léptékének feltüntetésével – , amennyiben a 
kérelmező a „Rétság” nevet a 2. § c) pontjában meghatározott célból kívánja használni. 

8. § 

(1) A névhasználat csak akkor engedélyezhető, ha a kérelmező 
a) természetes személy lakó-, vagy tartózkodási helye, nem természetes személy székhelye, 

telephelye, vagy fióktelepe Rétság közigazgatási területén található, vagy 
b) tevékenysége, működése jellemző módon Rétsághoz kötődik, vagy 
c) tevékenysége Rétsághoz kötődő 

ca) termékek előállítására, értékesítésére, valamint 
cb) szokás, népszokás, hagyomány közvetítésére, 
cc) előadásokra 

irányul. 

(2) a) A névhasználat engedélyezését meg kell tagadni, amennyiben: 

aa) a névhasználat célja, módja vagy körülményei jogszabályba ütköznek. 

ab) A kérelmezett névhasználat a kérelem elbírálását megelőzően engedélyezett 
névhasználattól nem különbözik. 
 
b) A névhasználat engedélyezését meg lehet tagadni, amennyiben a névhasználat célja, 
módja vagy körülményei bizonyíthatóan az önkormányzat vagy a település lakosságának 
jogait, jogos érdekeit sértik, vagy veszélyeztetik, vagy egyéb ok miatt méltatlanok . 

 

(3) A névhasználat – az irányadó jogszabályokra, más hatósági engedélyekre is figyelemmel – 
a) határozatlan, vagy határozott időre, illetve feltétel bekövetkeztéig, 
b) a tevékenység folytatásának, vagy a kérelmező működésének idejére, 
c) egy vagy több alkalomra 

engedélyezhető. 

(4) A kiadott engedély érvényességi ideje szólhat: 
a) a tevékenység folytatásának időtartamára, 



b) a kérelmező működési idejének időtartamára, 
c) meghatározott időpontig vagy feltétel bekövetkeztéig történő felhasználásra, 
d) egy alkalomra,  
e) határozatlan időre. 
 

9. § 

(1) A névhasználati engedély a Ket. 72. § (1) bekezdésében meghatározottakon túl tartalmazza: 
a) a névhasználat időtartamát, 
b) a névhasználat célját, 
c) a névhasználat módját, 
d) a névhasználat díjmentességére történő utalást, 
e) az engedély visszavonhatóságára történő figyelmeztetést és lehetséges okait, 
f) a névhasználattal kapcsolatos esetleges feltételeket, kikötéseket, előírásokat. 
 

(2) A névhasználati engedélyben a használat módjára nézve a kérelem egyedi jellegéhez is 
igazodóan egyéb feltételek, kikötések, és előírások is megállapíthatók. 

(3) A névhasználati engedélyekről a jegyző nyilvántartást vezet. 

 

 

10. § 

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 8. § (2) bekezdés a) pontjában meghatározott okok az engedély kiadását követően 
következnek be. 

11. § 

(1) Aki a „Rétság” nevet  e rendelet hatályba lépése előtt felvette és folyamatosan használja, 
utólagos engedély iránti kérelem benyújtására nem köteles. 

(2) E rendelet hatálybalépése előtt felvett név használatát az engedélyező a jövőre nézve 
megtilthatja a 10. §-ban foglalt feltételek fennállása esetén. 

12. § 

Jelen rendelet hatályba lépését követően az engedély nélküli, vagy az engedély kiadásának 
megtagadása ellenére folytatott névhasználatot meg kell tiltani. 

13. § 

E rendelet 2016.    napján lép hatályba. 



Hegedűs Ferenc dr. Varga Tibor 
polgármester jegyző 

 
 
 
Kihirdetve: 
                        dr.Varga Tibor 
                            jegyző 



KÉRELEM 
"Rétság" 1 név felvételének és használatának engedélyezésére 

1. A kérelmező ügyfél (képviselője) adatai 
Név:  _______________________________________________________________________  

Lakcím/székhely:  _____________________________________________________________  

Levelezési cím (ha a lakcímtől/székhelytől eltér):  _________________________________________  

Elektronikus levélcím (nem kötelező megadni):  _________________________________________  

Telefax-szám (nem kötelező megadni):  _______________________________________________  

Telefonszám (nem kötelező megadni):  ________________________________________________  

A kérelmező tevékenységi köre:  _________________________________________________  

2. A kérelmezett névhasználattal kapcsolatos adatok  
A kérelmezett névhasználat  
időtartama: 

� határozatlan időre 

� 
határozott időre, mégpedig a következő dátumig vagy feltétel bekövetkeztéig: 

  __________________________________________________________  
� a tevékenység folytatásának idejére,  

� a kérelmező működésének idejére,  

� egy alkalomra, 

� több, mégpedig ____ számú alkalomra, 

célja:  ___________________________________________________________________  
módja:  

� megnevezésben,mégpedig az alábbi formában: 

� 

tevékenység során vagy működéssel összefüggésben, mégpedig a következők 
szerint:  

 __________________________________________________________   

� 
emblémán, jelvényen, kiadványon, dísz- vagy emléktárgyon, egyéb terméken, 
mégpedig a következők szerint: 
 __________________________________________________________  

3. A kérelmező Rétság településhez való kötődése  

� 
Kérelmező Rétság településen az alábbi lakó-/tartózkodási hellyel rendelkezik (természetes 
személy esetén): 

 

� 
Kérelmező Rétság településen az alábbi székhellyel/telephellyel/fiókteleppel rendelkezik 
(nem természetes személy esetén): 

 ___________________________________________________________  

� 
Kérelmező tevékenysége, működése jellemző módon Rétság településhez kötődik, az 
alábbiak szerint: 
 ___________________________________________________________  

4. A kérelemhez csatolt mellékletek 

� 

A szervezet létesítő okiratának (pl. alapszabály, társasági szerződés) eredeti vagy másolati 
példánya (Csak akkor szükséges, ha a kérelmező nem természetes személy!) 

 

� 

Az embléma, jelvény, kiadvány, dísz- vagy emléktárgy, egyéb termék színes terve, a tényleges méret és a 
nagyítás vagy kicsinyítés léptékének feltüntetésével (Csak akkor szükséges, ha a nevet emblémán, jelvényen, kiadványon, 

dísz- vagy emléktárgyon, egyéb terméken kívánja feltüntetni!) 

 ___________________________________________________________  

� 
Egyéb (pl. képviseleti jogosultságot igazoló okirat, meghatalmazás, stb.), mégpedig: 

 ___________________________________________________________  
Kérem a „Rétság” név felvételének és használatának engedélyezését jelen kérelmemben foglaltaknak megfelelően! 
 Aláírás:  ___________________  

                                                
1A "Rétság" név alatt valamennyi toldalékos forma is értendő! 



                                                                           Indoklás 
                                            a Rétság településnév használatáról szóló rendelethez 
 
 
A település név sajátos értéket képvisel, örökségünk része, védeni kell továbbá a város jó 
hírnevét is. 
 
                                                                              1-4.§ 
 
Ezen szabályok tartalmazzák a engedély köteles, illetve mentes személyek körét. 
 
                                                                                 5.§ 
 
A díjmentesség indoka, hogy a rendelet területi hatálya csak Rétság közigazgatási határán 
belül érvényesül, így az azon kívüli személyek előnyre tehetnek szert. 
 
                                                                                6-12.§ 
 
A névhasználat engedélyezésének eljárási szabályait állapítja meg. Kérelem nyomtatvány a 
Polgármesteri Hivatalnál, az igazgatási ügyintézőnél lehet majd. 
 
                                                                                  13.§ 
 
A rendelet hatálybalépését szabályozza.  

Tájékoztatás az előzetes hatásvizsgálat eredményéről a jogalkotásról szóló 2010. évi 
CXXX. törvény IV. fejezet 5. alcímében előírtaknak megfelelően 

I. A jogszabály megalkotásának szükségessége 

Rétság város település nevének védelme. 

II. A rendelet társadalmi, gazdasági és költségvetési hatásai 

A rendelet megalkotásának társadalmi hatása: nem mérhető. 
Gazdásági, költségvetési hatása nincs. 

III.   A rendelet környezeti, és egészségi hatásai 

A rendelet módosítása környezeti és egészségi hatással nem jár. 

IV. A rendelet alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek 

A személyi, szervezeti feltételek rendelkezésre állnak. 

V. A rendelet adminisztratív terheit befolyásoló hatásai 

A rendelet csekély adminisztratív terhet okoz. 

VI . A jogalkotás elmaradásának várható következményei 

Nem mérhető. 



 


