
Letkés Község Önkormányzat Képviselő-testülete 

 

12/2011. ( VIII.05. ) önkormányzati rendelete 

a településnév használatáról 

 
Letkés Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alkotmány 44/A § (2) bekezdésében 

meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében és az Alkotmány 44/A § (1) bekezdés a) pontjában 

meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 

 

1. § Letkés Község Önkormányzatának jogos, megalapozott érdeke fűződik ahhoz, hogy a község 

nevét méltatlanul és jogtalanul senki ne használja. 

 

2. § (1) A rendelet hatálya kiterjed a jogi személyekre és a jogi személyiség nélküli gazdasági 

társaságokra, tudományos, irodalmi, művészi és egyéb tevékenységet, közszereplést végzőkre. 

 

(2) Nem terjed ki a rendelet hatálya Letkés Község Önkormányzata szerveire, társulásaira, 

intézményeire és az önkormányzat részvételével működő más szervezetekre. 

 

(3) Az (1) bekezdésben írtak részére elnevezésükhöz, tevékenységük gyakorlásához, működésük 

folytatása során a Letkés, Letkés község megjelölés, illetve név vagy ezek bármely toldalékos 

formájának használata az önkormányzat engedélyéhez kötött. 

 

(4) A (3) bekezdésben meghatározott megjelölés vagy név felvételét és használatát csak azok kérhetik, 

akiknek székhelye, vagy telephelye Letkés területén van. 

 

3. § (1) A 2. § (3) bekezdésben meghatározott közigazgatási megjelölés vagy név felvétele és 

használata iránti kérelmet illeték-és díjmentesen, írásban lehet benyújtani a Polgármesterhez. 

 

(2) Az engedély iránti kérelemnek tartalmaznia kell: 

a) a kérelmező megnevezését, székhelyét, 

b) a kérelmező tevékenységi körét, 

c) a használat célját és módját, 

d) a használat időtartamát. 

 

(3) A névhasználatra vonatkozó kérelemről a Képviselő-testület a kérelem benyújtását követő rendes 

ülésén dönt. 

 

4. § (1) A névhasználatról szóló engedélynek tartalmaznia kell 

a) a jogosult megnevezését és székhelyét vagy 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) a tevékenység folytatásának időtartamára, 

b) a kérelmező működési idejének időtartamára, 

c) meghatározott időpontig vagy feltétel bekövetkeztéig történő felhasználásra, 

d) egy alkalomra, 

e) 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 Letkés nevét. 
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(6) Amennyiben dísztárgy, embléma, kiadvány vagy termék megjelölését szolgálja a 2. § (3) 

bekezdésében meghatározott közigazgatási név, úgy annak tervét a kérelemhez csatolni kell. 

 

5. § (1) Az engedély kiadása megtagadható: 

a) ha a használat vagy annak célja, módja és körülményei Letkés Község Önkormányzata és a község 

lakossága jogait, jogos érdekeit sértené, vagy veszélyeztetné, 

b) ha ugyanazon vagy hasonló tevékenység gyakorlásához már engedélyt kiadott vagy a nevet már 

valaki jogszerűen használja, 

c) ha a korábban kiadott engedélyt vissza kellett vonni, 

d) egyéb, különösen indokolt esetben. 

 

(2) A kiadott engedélyt vissza kell vonni, ha 

a) a használat vagy annak célja, módja és körülményei Letkés Község Önkormányzata és a község 

lakossága jogait, jogos érdekeit sérti, vagy veszélyezteti, 

b) az engedélyes a Letkés nevet nem az engedélyben meghatározott módon, formában, illetve célra 

használja. 

 

(3) A kiadott engedélyt vissza lehet vonni, ha a felhasználó az engedélyben meghatározott feltételeket, 

előírásokat megsérti. 

 

6. § A kiadott engedélyekről a Polgármesteri Hivatal nyilvántartást vezet. 

 

7. § (1) Aki a közigazgatási megjelölést vagy nevet e rendelet hatálybalépése előtt a Képviselő-testület 

engedélyével felvette, és folyamatosan használja, utólagos engedély iránti kérelem benyújtására nem 

köteles. 

 

(2) E rendelet hatálybalépése előtt felvett közigazgatási megjelölés vagy név használatát az 

engedélyező a jövőre nézve megtilthatja az 5. § (2) bekezdése szerinti feltételek esetén. 

 

8. § A Letkés településnév használata szabályainak megsértése szabálysértését követi el és 50.000,- Ft-

ig terjedő pénzbírsággal büntethető, aki a település nevét engedély nélkül, vagy az engedélyben 

foglaltaktól eltérő módon használja. 

 

9. § Ez a rendelet 2011. augusztus 8. napján lép hatályba. 

 

 

Letkés, 2011. augusztus 4. 

 

 

                                                                  Kovács István                Hegedűs Ferencné  

                                                                   polgármester                          jegyző 

 

 

Kihirdetési záradék:  

 

A rendelet kihirdetve: 2011. augusztus 5. 

 

                                                                                                         Hegedűs Ferencné  

                                                                                                                   jegyző 

 

 

 


