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Lakitelek Nagyközség Önkormányzatának
37/2004. (XII.1.) rendelete
a Lakitelek településnév használatáról
Lakitelek Nagyközség Önkormányzatának jogos, megalapozott érdeke fűződik
ahhoz, hogy a település nevét méltatlanul ne használják jogi és magánszemélyek,
ezért a Képviselő-testület a Magyar Köztársaság Alkotmánya 44/A §-a és a helyi
önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 16. § (1) bekezdése, valamint az
1991. évi LXV. törvény 43. § (3) bekezdése alapján az alábbi rendeletet alkotja:
1. §
A rendelet célja szabályozni a Lakitelek településnév jogszerű használatát.
2. §
(1) Gazdasági, társadalmi, tudományos, kulturális szervezetek, intézmények, jogi
személyek és jogi személyiség nélküli gazdasági társaságok, magánszemélyek a
Lakitelek nevet illetve megjelölést vagy annak bármely toldalékos vagy
hozzákapcsolt közszóval ellátott formáját elnevezésükhöz, tevékenységük
gyakorlásához vagy működésük folytatásához, cégelnevezésükben (cégszövegben)
üzleti nyomtatványon, védjegy részeként szabadalom címében, árubélyeg részeként,
áruminta és áru jelzésére, iparjogosítvány szövegében, sajtótermék címfeliratában
csak Lakitelek Nagyközség Önkormányzatának előzetes engedélye alapján vehetik
fel, illetve használhatják.
(2) Nem terjed ki a rendelet hatálya Lakitelek Nagyközség Önkormányzata szerveire,
társulásaira, intézményeire, az önkormányzat által működtetett más szervezetekre,
továbbá a Lakiteleken közüzemi, közlekedési és egyéb közszolgálati szolgáltatást
végző szervekre, szervezetekre.
3. §
(1) A névhasználat engedélyezése, az engedély visszavonása a Kulturális, Oktatási
és Sportbizottság hatáskörébe tartozik.
(2) A név-használatra irányuló kérelem elbírálásakor meg kell vizsgálni, hogy a
kérelmező tevékenysége, illetőleg a sajtótermék, vagy egyéb a névhasználattal
érintett dolog a közfigyelem felkeltésére és a Lakitelek iránti megbecsülés fokozására
alkalmas-e. Ezt a kérelmezőnek kell bizonyítania.
4. §
(1) A névhasználat iránti kérelmet illetékmentesen, írásban lehet benyújtani Lakitelek
Polgármesteri Hivatalánál.
(2) A kérelemnek tartalmaznia kell
a) a kérelmező megnevezését és székhelyét ( telephelyét ),
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b) a kérelmező tevékenységi körét,
c) a településnév tervezett használatának célját és módját (a név megjelölésének
tervezett grafikai módját), figyelemmel a 3. § (2) bekezdése szerinti bizonyítási
kötelezettségre is.
d) a település névhasználatának időtartamát.

5. §
(1) A névhasználatról szóló engedélynek tartalmaznia kell
a) a jogosult megnevezését és székhelyét ( telephelyét ),
b) az engedélyezett névhasználat célját és módját,
c) az engedély érvényességének időtartamát,
d) az engedélyezett név felvételével és használatával kapcsolatos egyéb kikötéseket.
(2) A kiadott engedély érvényességi ideje szólhat:
a) tevékenység folytatásának időtartamára,
b) meghatározott időpontig vagy feltétel bekövetkeztéig történő felhasználásra,
c) egy alakalomra,
d) határozatlan időre.
(3) A névhasználat díjtalan.
(4) Az engedélyes a névhasználatról szóló engedélyt másra nem ruházhatja át.
(5) Az engedélyes jogosult az engedély által meghatározott módon használni
Lakitelek nevét.
6. §
(1) Az engedély kiadását meg kell tagadni
a.) ha a használat vagy annak módja és körülménye
- alkalmas a település jó hírnevének csorbítására, a közerkölcsöt, vagy a közízlést
sérti, vagy erre alkalmas tevékenység megjelölésére szolgál,
- valótlan, vagy félrevezető formában utal Lakitelek nevére,
b.) ha az elnevezés olyan szervezethez, termékhez egyéb, a 2. § (1) bekezdésében
felsorolt dologhoz kapcsolódik, amely nem Lakiteleken működik (székhelye,
telephelye nem Lakiteleken van bejegyezve), illetve amelyet nem Lakiteleken
állítanak elő,
c.) ha a névhasználatot korábban a kérelmezőtől már megvonták és újabb
kérelmében a megvonással érintett korábbi tevékenységéhez, termékéhez
ugyanolyan módon és formában kéri a név használatát engedélyezni.
(2) Az engedélyt vissza kell vonni, ha
a.) az (1) bekezdés a.) pontja szerinti körülmények a névhasználat gyakorlása során
merülnek fel,
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b.) a Lakitelek nevét viselő szervezet Lakiteleken már nem működik (székhelyét,
telephelyét megszünteti), a Lakitelekről elnevezett terméket, egyéb, a 2. § (1)
bekezdésében felsorolt dolgot már nem Lakiteleken állítják elő,
c.) az engedélyes a Lakitelek nevet nem az engedélyben meghatározott módon,
formában, illetve célra használja
7. §
(1) A kiadott engedélyek nyilvántartásáról a jegyző gondoskodik.
(2) A névhasználat engedélyezésére, az engedély visszavonására irányuló eljárás
önkormányzati hatósági eljárás, amelynek jelen rendeletben nem szabályozott
szabályaira az államigazgatási eljárás szabályairól szóló 1957. évi IV. törvény
szabályait kell alkalmazni.
8. §
E rendelet szabályait a hatályba lépését követő ügyekben kell alkalmazni, de a
hatályba lépése előtt felvett - jelen rendelet hatálya alá tartozó - megjelölés vagy név
használatát az engedélyező megtiltja a 6. § (2) bekezdése szerinti feltételek esetén.
9. §
A Lakitelek településnév használata szabályainak megsértése szabálysértést követi
el és 30.000,- Ft-ig terjedő; pénzbírsággal büntethető, aki a település nevét
megnevezésében engedély nélkül, vagy az engedélyben foglaltaktól eltérő módon
használja.
10. §
E rendelet kihirdetése napján lép hatályba.
Lakitelek, 2004. november 30.
Varga Sándor sk.

Orbán Csaba sk.

polgármester

jegyző

