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E L ŐT E R J E S Z T É S 

 

A Képviselő-testület 2017. január 26-ai rendes ülésére 

 

Tárgy:  Javaslat Budakalász város nevének használatáról szóló önkormányzati rendelet 
megalkotására 

 

Készítette:   dr. Papp Judit aljegyző 

Egyeztetve:   dr. Udvarhelyi István jegyző 

    

 

 Tárgyalta:   Pénzügyi és Vagyonhasznosítási Bizottság 

 

Az előterjesztést nyílt ülésen kell tárgyalni. 

A határozati javaslatok elfogadásához minősített szavazattöbbség szükséges. 
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Tárgy: Javaslat Budakalász város nevének használatáról szóló önkormányzati rendelet megalkotására 
 
Tisztelt Képviselő-testület! 
 
 
Budakalász Város Önkormányzatának 15/2008. (IV.11.) Kpvt. rendelete rögzíti a város nevének 
felvételéről és használatáról szóló szabályozást. A rendelet megalkotása óta eltelt hosszabb idő 
indokolttá tette a rendelet jogtechnikai felülvizsgálatát. Emellett a rendelet alkalmazása során 
szerzett gyakorlati tapasztalatok alapján felmerült a normatív tartalom részletesebb és könnyebben 
értelmezhető szabályozásának szükségessége is, amely új rendelet megalkotásával érhető el. 
 
A megalkotásra javasolt rendelet hatálya kiterjed mindazon jogi személyekre, jogi személyiséggel 
nem rendelkező szervezetekre, egyéni vállalkozókra, akik “Budakalász”, “Budakalász város“, vagy 
“Kalász”, “Kaláz” kifejezést, illetve toldalékos formáit megnevezésükben, tevékenységük során, a 
működésükkel összefüggésben emblémán, jelvényen, kiadványon, dísz- vagy emléktárgyon, egyéb 
terméken használni kívánják. 
 
A korábbi szabályozáshoz képest új elemként kerül a rendeletben bevezetésre a névhasználat 
engedélyezésének egyfajta célhoz kötöttsége, azaz a tervezett szabályozás alapján a névhasználat 
csak abban az esetben lenne engedélyezhető, ha a meghatározott egyéb feltételek teljesülése 
mellett, a kérelmező valószínűsíti, hogy az általa kifejtett tevékenység alkalmas arra, hogy Budakalász 
városa iránti megbecsülést fokozza, vagy a város egészének vagy egy részének fejlődését elősegítse a 
tudományos, oktatási, kulturális, sport, egészségügyi, vagy gazdasági területen. 
 
A fentiek alapján az alábbi rendeletalkotási javaslatot terjesztem elő: 
 
Rendeletalkotási javaslat 
 
Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testülete megalkotja Budakalász város nevének 
használatáról szóló rendeletét. 
 
Budakalász, 2017. január 17. 
 
 
         Rogán László 
         polgármester 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
../2017. (I.  ) önkormányzati rendelete 

Budakalász város nevének használatáról 
 

 
Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében 
meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében , az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában 
meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 
 

1.§ 
A rendelet hatálya 

 
“Budakalász”, “Budakalász város”, “Kalász”, “Kaláz” kifejezés, megjelölés, elnevezés, vagy ezek 
ragozott, rövidített, toldalékos, vagy mozaikszóként felhasznált alakját azon  
 
a) jogi személyek, 
b) jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetek, 
c) gazdasági társaságok, 
d) egyéni vállalkozók részére,  
 
elnevezésükhöz, tevékenységük gyakorlásához, működésük folytatásához, valamint rendezvényük 
elnevezésében, vagy emblémán, jelvényen, kiadványon, dísz- vagy emléktárgyon, egyéb terméken 
történő megjelölésre engedélyezhető, akiknek, lakcíme, székhelye, telephelye, fióktelepe Budakalász 
területén van. 
 

2.§ 
Nem engedélyköteles névhasználat 

 
Nem engedélyköteles: 
a) az a névhasználat, amely jogszabályon alapul,  
b) Budakalász Város Önkormányzata által vagy részvételével alapított gazdasági társaságok 
névhasználata,  
c) az önkormányzat által alapított intézmények névhasználata.  
 

3.§ 
Az engedélyezési hatáskör 

 
(1) A névhasználat díjmentes. 
(2) A névhasználat engedélyezésével kapcsolatos hatáskört első fokon Budakalász Város 
Polgármestere gyakorolja.  
(3) Az engedélyezési eljárás során a közigazgatási hatósági eljárás és szolgálatatás általános 
szabályairól szóló 2004. évi CXL törvény (a továbbiakban: Ket.) rendelkezései- e rendeletben foglalt 
eltérésekkel- irányadók.  
 

4.§ 
A kérelem benyújtásának módja, tartalma, mellékletei 

 
(1) A névhasználatra vonatkozó kérelmet írásban, illetékmentesen a Polgármesterhez kell 
benyújtani. 
(2) A névhasználatra vonatkozó 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,  
d.) a kérelmezett névhasználat módját, -ennek keretében a megnevezés teljes szövegét -, és  
e.) a kérelmező arra irányuló nyilatkozatát, amelyben kijelenti, hogy az általa kifejtett 
tevékenység alkalmas Budakalász Város iránti megbecsülés fokozására, vagy a város egészének vagy 
egy részének fejlődésének elősegítésére, a tudományos, oktatási, kulturális, sport, egészségügyi, vagy 
gazdasági területen.  
(3) A névhasználat iránti kérelemhez mellékelni kell:  
a.) a szervezet létesítő okiratának, vagy cégkivonatának eredeti vagy egyszerű másolati 
példányát,  
b.) az embléma, jelvény, kiadvány, dísz-, vagy emléktárgy színes tervét, a tényleges méret és a 
nagyítás, vagy kicsinyítés léptékének feltüntetésével és 
c.) a (2) bekezdés e) pontjának igazolására szolgáló dokumentumokat. 
 

5.§ 
Az engedélyezési eljárás 

 
(1) A névhasználat akkor engedélyezhető, ha a kérelmező: 
a.) székhelye, telephelye vagy fióktelepe Budakalász közigazgatási területén található, vagy  
b.) tevékenysége, működése jellemző módon Budakalászhoz kötődik, és a kérelmező valószínűsíti, 
hogy az általa kifejtett tevékenység alkalmas arra, hogy Budakalász városa iránti megbecsülést 
fokozza, vagy a város egészének, vagy egy részének fejlődését elősegíti, tudományos, oktatási, 
kulturális, sport, egészségügyi vagy gazdasági területen.  
 
(2) A névhasználat engedélyezését meg kell tagadni, amennyiben: 
a.) a használat célja, módja vagy körülményei jogszabályba ütköznek, vagy bizonyíthatóan az 
önkormányzat vagy a település lakosságának jogait, jogos érdekeit sértik, vagy veszélyeztetik,  
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, határozott időre, vagy feltétel bekövetkeztéig,  
b) a tevékenység folytatásának, működésének idejére,  
c) egy vagy több alkalomra engedélyezhető.  
 
(4) Az engedélyben a névhasználat módjára nézve feltételek, kikötések, egyéb előírások is 
megállapíthatók.  
 
(5) Jogi személy az engedélyezett névhasználatot köteles az engedély kiadását követő 30 napon 
belül a cégbíróságon bejelenteni és kérni annak bejegyzését.  
 

6.§ 
Az engedély tartalma 

 
(1) A névhasználati engedély a Ket. 72.§ (1) bekezdésében meghatározottakon túl tartalmazza:  
a.) a használat időtartamát, 
b.) a használat célját, 
c.) a használat módját, beleértve a névhasználat pontos szövegét,  
d.) a használat díjmentességére történő utalást,  
e.) az engedély visszavonhatóságára történő figyelmeztetést és lehetséges okait,  
f.) a használattal kapcsolatos esetleges feltételeket, kikötéseket, előírásokat.  
(2) A névhasználati engedélyekről a Polgármesteri Hivatal nyilvántartást vezet. 



 
7.§ 

Az engedély visszavonása 
 
A névhasználati engedélyt vissza kell vonni, amennyiben:  
a.) a kérelmező  
aa) a névhasználatot ez engedélyben foglaltaktól eltérő módon vagy célra folytatja,  
ab) az engedélyben meghatározott, a névhasználattal kapcsolatos feltételeket, kikötéseket, egyéb 
előírásokat megszegi,  
b) az 5.§ (2) bekezdés a) pontjában meghatározott okok az engedély kiadását követően következnek 
be.  
 

8.§ 
Az engedély nélküli névhasználat megtiltása 

 
Az engedély nélküli, engedélytől eltérő, vagy az engedély kiadásának megtagadása ellenére folytatott 
névhasználatot a Polgármester megtiltja.  
 

9.§ 
Záró rendelkezés 

 
(1) Ez a rendelet 2017. január 28-án lép hatályba, és a folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni 
kell. 
(2) A rendelet hatályba lépésével egyidejűleg hatályát veszti Budakalász Nagyközség 
Önkormányzat Képviselő- testületének a Budakalász név felvételéről, és használatáról szóló 15/2008. 
(IV.11.) sz. Kpvt rendelete.  
 
 
 
 
Rogán László       dr. Udvarhelyi István  
polgármester        jegyző 
 
 
Záradék: 
 

A rendeletet a Képviselő-testület a 2017. január 26 -i ülésén fogadta el, kihirdetése 2016. január 27.-

én megtörtént. 

 

dr. Udvarhelyi István Gergely 

jegyző 

 
  



Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testületének …/2017.(I….) számú, Budakalász város 
nevének használatáról szóló önkormányzati rendeletének 

hatástanulmánya 
 
1.) A tervezett jogszabály társadalmi, gazdasági, költségvetési hatásai 
 
A rendelet-tervezet elfogadása részletesebb és a korábbi szabályozáshoz képest könnyebben 
értelmezhető, és alkalmazható normatív szabvályozást tesz lehetővé Budakalász Város nevének 
használatát illetően. A rendelet- tervezet elfogadásának gazdasági, költségvetési hatása nincs.  
 
2.) A tervezett jogszabály környezeti és egészségi következményei 
 
A rendelet- tervezet elfogadásának környezeti, egészségügyi hatása nincs  
 
3.) A tervezett jogszabály adminisztratív terheket befolyásoló hatásai  
 
A rendelet- tervezet elfogadásának nincs adminisztratív hatása. 
 
4.) A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható következményei 
 
A megváltozott jogszabályi környezet, továbbá a korábbi rendelet alkalmazása során szerzett 
gyakorlati tapasztalatok indokolják a rendelet-tervezet elfogadását, megteremtve iléy módon 
Budakalász Város névhasználatának engedélyezésével, illetve a névhasználat engedélyezését 
megtagadó döntéssel kapcsolatban a részletesebb, a kérelmezők számára könnyebben értelmezhető, 
a döntéshozó számára pedig az egyértelmű alkalmazhatóságot elősegítő szabályozás lehetőségét.  
 
5.) A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek 
 
A jogszabály alkalmazásához további személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek biztosítása 
nem szükséges. 
 

ÁLTALÁNOS INDOKOLÁS 
 
Budakalász város nevének használatáról szóló ../2017 (I.  .) önkormányzati rendelethez 
 
Jelenleg Budakalász Város nevének használatáról szóló szabályokat a testület által 9 évvel ezelőtt 
megalkotott önkormányzati rendelet tartalmazza. A rendelet megalkotása óta eltelt időszakban a 
megváltozott jogszabályi környezet és a gyakorlati alkalmazás során szerzett tapasztalatok tették 
indokolttá az új szabályozást.  
 

RÉSZLETES INDOKOLÁS 
 
1 § a rendelet hatályát tartalmazza,  
2.§ a nem engedélyköteles használatról szól,  
3.§ az engedélyezési hatáskört dönti el,  
4.§ a kérelem benyújtásának módja, tartalma, mellékletei szabályozását tartalmazza,  
5.§ Az engedélyezési eljárásról szól,  
6.§ Az engedély tartalmát szabályozza,  
7. §Az engedély visszavonását rögzíti 
8.§ az engedély nélküli névhasználat megtiltása, 
9.§ Záró rendelkezést tartalmaz.  
 


