Harkány Város Önkormányzat Képviselő-testületének
A „Harkány” név felvételéről és használatáról szóló
1/2018. (I. 29.) sz. önkormányzati rendelete

Harkány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2)
bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében eljárva a következőket rendeli el.
A rendelet célja
1. §
A "Harkány" név jelentette érték megóvásához, a név méltóságának és presztízsének
megőrzéséhez Harkány Város Önkormányzatának és a település lakosságának fontos érdeke
fűződik. E rendelet célja, hogy meghatározza a "Harkány" név és változatai felvételének és
használatának szabályait, ezáltal is biztosítva a Harkány Város Önkormányzat és a település
lakosságának érdekeivel összhangban álló névhasználatot.
A rendelet hatálya
2. §
A rendelet hatálya kiterjed azon természetes- és jogi személyekre, tudományos, irodalmi,
művészi vagy egyébként közszerepléssel járó tevékenységet végzőkre akik (amelyek)
a) megnevezésükben,
b) tevékenységük során, vagy működésükkel összefüggésben,
c) emblémán, jelvényen, kiadványon, dísz- vagy emléktárgyon, egyéb terméken
Harkány település nevét használni kívánják.
Általános rendelkezések
3. §
A „Harkány” nevet vagy annak bármely toldalékos formáját (a továbbiakban együtt: „Harkány”
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.
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5. §
A névhasználat díjmentes.
A névhasználati engedélyezési eljárás
6. §
(1) A névhasználat engedélyezésével kapcsolatos elsőfokú hatáskört a polgármester
gyakorolja.
(2) A névhasználati engedélyezési eljárás során az Általános Közigazgatási Rendtartásról
szóló 2016. évi CL. törvény (a továbbiakban: Ákr.) rendelkezései – e rendeletben foglalt
eltérésekkel – irányadók.
7. §
(1) A névhasználat iránti kérelmet írásban, az 1990. évi XCIII. törvény 29. § (1) bekezdése
szerinti összegű illetékbélyeggel ellátva a polgármesterhez kell benyújtani. A kérelem az 1.
melléklet szerinti formanyomtatványon is benyújtható.
(2) A kérelemnek az Ákr. 36. § (1) bekezdésében meghatározottakon túl tartalmaznia kell:
a) a kérelmező tevékenységi körét,
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 „Harkány” 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
kérelem a 2. § c) pontjában meghatározottakra irányul.
8. §
(1) A névhasználat csak akkor engedélyezhető, ha a kérelmező
a) természetes személy lakó- vagy tartózkodási helye, nem természetes személy székhelye,
telephelye, vagy fióktelepe Harkány közigazgatási területén található, vagy
b) tevékenysége, működése jellemző módon Harkányhoz kötődik.
(2) A névhasználat engedélyezését meg kell tagadni, amennyiben:
a) a névhasználat célja, módja vagy körülményei
aa) jogszabályba ütköznek,
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ab) bizonyíthatóan az önkormányzat, vagy a település lakosságának jogait, jogos érdekeit sértik
vagy veszélyeztetik, vagy egyéb ok miatt méltatlanok,
b) a kérelmezett névhasználat a kérelem elbírálását megelőzően engedélyezett névhasználattól
nem különbözik.
(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 névhasználati engedélyben a használat módjára nézve feltételek, kikötések, egyéb
előírások is megállapíthatók.
(5) A kérelem elbírálása során meg kell vizsgálni, hogy a kérelmező tevékenységének
jelentőségek, a termék minősége, jellege indokolttá teszi-e Harkány név használatát. Az
elnevezés, a tevékenység, az áru, vagy sajtótermék méltó-e a közfigyelem felkeltésére és
alkalmas-e Harkány városa iránti megbecsülés fokozására. E körülmények fennállását a
kérelmezőnek valószínűsítenie kell.
9. §
(1) A névhasználati engedély az Ákr. 81. § (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 engedélyekről a jegyző nyilvántartást vezet.

A névhasználati engedély visszavonása,
az engedély nélküli névhasználat megtiltása
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,
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b) a 8. § (2) bekezdés a) pontjában meghatározott okok az engedély kiadását követően
következnek be, vagy a névhasználat célja, módja, vagy körülményei a 8. § (5) bekezdésébe
ütközik.
11. §
(1) Az engedély nélküli, vagy az engedély kiadásának megtagadása ellenére folytatott
névhasználatot meg kell tiltani.
(2) Az engedély nélküli, vagy az attól eltérő névfelvétel illetve névhasználat Harkány Város
Képviselő-testülete által elfogadott 15/2013. (IX. 04.) sz. határozata alapján közösségellenes
magatartásnak minősül.
Záró rendelkezések
12. §
(1) Jelen rendelet 2018. február 1. napján lép hatályba.
(2) Jelen rendelet rendelkezései nem alkalmazandók azon Harkány nevet használókra, akik a
Harkány elnevezést már korábban, jelen rendelet megalkotását és hatálybalépését megelőzően
kezdték el a forgalomban használni és a jövőben is folyamatosan használni kívánják. Ezen
személyeket az általuk már használt Harkány név vonatkozásában jelen rendelet
hatálybalépését követő 30 napon belül bejelentési kötelezettség terheli, melynek oka a jegyző
által vezetett nyilvántartás teljes körűségének biztosítása.
(3) A rendelet kihirdetéséről a jegyző gondoskodik.
Fenti rendeletet a Képviselő-testület a 2018. 01. 25. napi képviselő-testületi ülésén tárgyalta és
fogadta el.
Baksai Endre Tamás

Dr. Markovics Boglárka

polgármester

jegyző

A rendelet kihirdetve: Harkány, 2018. 01. hó 29. nap

Dr. Markovics Boglárka
jegyző
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1. számú melléklet a Harkány Város Önkormányzat Képviselő-testülete által a „Harkány” név
felvételéről és használatáról szóló 1/2018. (I. 29.) sz. helyi rendeletéhez
KÉRELEM „HARKÁNY” NÉV FELVÉTELÉRE/HASZNÁLATÁRA
Harkány Város Önkormányzata
Baksai Endre Tamás polgármester részére
Harkány
Petőfi u. 2-4.
7815

3.000 forint értékű
illetékbélyeg

Tisztelt Polgármester Úr!
Alulírott, …………………………………………………., ……………………………………………..
szám alatti lakos (a ………………………………………………. képviseletében*) azzal a kérelemmel
fordulok Önhöz, hogy a „HARKÁNY” név felvételét/használatát szíveskedjék engedélyezni.
A kérelmem elbírálásához az alábbiakat közlöm:
A Kérelmező neve*: …………………………………………………………………………………….
A Kérelmező székhelye:………………………………………………………………………………….
A kérelmező tevékenységi köre:………………………………………………………………………….
A név használatának célja (elnevezés, tevékenység gyakorlása, fesztiválok, és más rendezvények
elnevezése, illetve embléma, jelvény, kiadvány vagy dísz, ajándék és más használati tárgyak, egyéb
termékek készítése és forgalmazása):
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………….………………………………………………...
A név használatának pontos módja:
………………………………………………………………………………………
A név használatának időtartama:
határozott időre szóló: ……………………………………….. napig**
határozatlan időre szóló**
Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy a Kérelmezőnek nincs adótartozása.
Kérem, hogy a fentiek alapján szíveskedjék a névhasználatot a kérelemben foglaltak szerint
engedélyezni.
Harkány, 2018 …………………
Tisztelettel:
……………………………………………………
Kérelmező/Kérelmező képviselője
*Amennyiben a kérelmező jogi személy, úgy annak elnevezését kell megjelölni
**A megfelelőt kérjük aláhúzni
A kérelemhez a rendelet 6. § (3) bekezdése alapján csatolni kell jogi személy esetén annak alapító okiratát,
illetve az embléma, jelvény, kiadvány, dísz- vagy emléktárgy, egyéb termék színes tervét – a tényleges méret és
a nagyítás vagy kicsinyítés léptékének feltüntetésével –, amennyiben a kérelem a 2. § c) pontjában
meghatározottakra irányul.
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Harkány Város Önkormányzata Képviselő-testülete által a „Harkány” név felvételéről és használatáról szóló
1/2018. (I.29.) önkormányzati rendelete
(Kivonat)
Harkány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott
A rendelet célja
1.

§

A "Harkány" név jelentette érték megóvásához, a név méltóságának és presztízsének megőrzéséhez Harkány
Város Önkormányzatának és a település lakosságának fontos érdeke fűződik. E rendelet célja, hogy
meghatározza a "Harkány" név és változatai felvételének és használatának szabályait, ezáltal is biztosítva a
Harkány Város Önkormányzat és a település lakosságának érdekeivel összhangban álló névhasználatot.
A rendelet hatálya
2.

§

A rendelet hatálya kiterjed azon természetes- és jogi személyekre, tudományos, irodalmi, művészi vagy
egyébként közszerepléssel járó tevékenységet végzőkre akik (amelyek)
a) megnevezésükben,
b) tevékenységük során, vagy működésükkel összefüggésben,
c) emblémán, jelvényen, kiadványon, dísz- vagy emléktárgyon, egyéb terméken
Harkány település nevét használni kívánják.
Általános rendelkezések
3.

§

A „Harkány” nevet vagy annak bármely toldalékos formáját (a továbbiakban együtt: „Harkány” 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.
A névhasználati engedélyezési eljárás
6.

§

(1) A névhasználat engedélyezésével kapcsolatos elsőfokú hatáskört a polgármester gyakorolja.
(2) A névhasználati engedélyezési eljárás során az Általános Közigazgatási Rendtartásról szóló 2016. évi CL.
törvény (a továbbiakban: Ákr.) rendelkezései – e rendeletben foglalt eltérésekkel – irányadók.
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7.

§

(1) A névhasználat iránti kérelmet írásban, az 1990. évi XCIII. törvény 29. § (1) bekezdése szerinti összegű
illetékbélyeggel ellátva a polgármesterhez kell benyújtani. A kérelem az 1. melléklet szerinti
formanyomtatványon is benyújtható.
(2) A kérelemnek az Ákr. 36. § (1) bekezdésében meghatározottakon túl tartalmaznia kell:
a) a kérelmező tevékenységi körét,
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
„Harkány” 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 kérelem a 2. § c) pontjában
meghatározottakra irányul.
8.

§

(1) A névhasználat csak akkor engedélyezhető, ha a kérelmező
a) természetes személy lakó- vagy tartózkodási helye, nem természetes személy székhelye, telephelye, vagy
fióktelepe Harkány közigazgatási területén található, vagy
b) tevékenysége, működése jellemző módon Harkányhoz kötődik.
(2) A névhasználat engedélyezését meg kell tagadni, amennyiben:
a) a névhasználat célja, módja vagy körülményei
aa) jogszabályba ütköznek,
ab) bizonyíthatóan az önkormányzat, vagy a település lakosságának jogait, jogos érdekeit sértik vagy
veszélyeztetik, vagy egyéb ok miatt méltatlanok,
b) a kérelmezett névhasználat a kérelem elbírálását megelőzően engedélyezett névhasználattól nem különbözik.
(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 névhasználati engedélyben a használat módjára nézve feltételek, kikötések, egyéb előírások is
megállapíthatók.
(5) A kérelem elbírálása során meg kell vizsgálni, hogy a kérelmező tevékenységének jelentőségek, a termék
minősége, jellege indokolttá teszi-e Harkány név használatát. Az elnevezés, a tevékenység, az áru, vagy
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sajtótermék méltó-e a közfigyelem felkeltésére és alkalmas-e Harkány városa iránti megbecsülés fokozására. E
körülmények fennállását a kérelmezőnek valószínűsítenie kell.
9.

§

(1) A névhasználati engedély az Ákr. 81. § (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 engedélyekről a jegyző nyilvántartást vezet.

A névhasználati engedély visszavonása,
az engedély nélküli névhasználat megtiltása
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, vagy a
névhasználat célja, módja, vagy körülményei a 8. § (5) bekezdésébe ütközik.
11. §
(1) Az engedély nélküli, vagy az engedély kiadásának megtagadása ellenére folytatott névhasználatot meg kell
tiltani.
(2) Az engedély nélküli, vagy az attól eltérő névfelvétel illetve névhasználat Harkány Város Képviselő-testülete
által elfogadott 15/2013. (IX. 04.) sz. határozata alapján közösségellenes magatartásnak minősül.
Záró rendelkezések
12. §

(1) Jelen rendelet 2018. február 1. napján lép hatályba.
(2) Jelen rendelet rendelkezései nem alkalmazandók azon Harkány nevet használókra, akik a Harkány
elnevezést már korábban, jelen rendelet megalkotását és hatálybalépését megelőzően kezdték el a forgalomban
használni és a jövőben is folyamatosan használni kívánják. Ezen személyeket az általuk már használt Harkány
név vonatkozásában jelen rendelet hatálybalépését követő 30 napon belül bejelentési kötelezettség terheli,
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melynek oka a jegyző által vezetett nyilvántartás teljes körűségének biztosítása.
(3) A rendelet kihirdetéséről a jegyző gondoskodik.

Fenti rendeletet a Képviselő-testület a 2018. 01. 25. napi képviselő-testületi ülésén tárgyalta és fogadta el.

Baksai Endre Tamás

Dr. Markovics Boglárka

polgármester

jegyző

A rendelet kihirdetve: Harkány, 2018. …hó ..nap

Dr. Markovics Boglárka
jegyző
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