BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
12/2017.(IV.03.) önkormányzati r e n d e l e t e
a „Balassagyarmat” és a „Civitas Fortissima” név felvételéről és használatáról
Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye 32. cikk
(2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a.) pontjában
meghatározott feladatkörében eljárva a következő rendeletet alkotja:
A közigazgatási egység nevének és a „Civitas Fortissima” névnek a felvétele és
használatának köre
1. §
(1) A rendelet hatálya kiterjed a természetes személyekre, a jogi személyekre és a jogi
személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaságokra.
(2) A gazdasági, társadalmi, tudományos szervezetek, intézmények, jogi személyek és jogi
személyiség nélküli gazdasági társaságok részére, az elnevezésükhöz, tevékenységük
gyakorlásához és működésük folytatásához a „Balassagyarmat” név és ennek toldalékos vagy
hozzákapcsolt közszóval ellátott formái megjelölése, illetve névhasználata, a „Civitas Fortissima”
név használata Balassagyarmat Város Képviselő-testülete engedélyéhez kötött.
(3) A (2) bekezdésben meghatározott megjelölés vagy név felvételét és használatát azok kérhetik,
akiknek lakóhelye vagy székhelye Balassagyarmat területén van.
(4) Az (2) bekezdés szerinti neve(ke)t külön engedély nélkül használhatják:
a) az önkormányzat (képviselő-testület) szervei és intézményei,
b) a kisebbségi önkormányzat
c) az önkormányzat által alapított gazdasági társaságok, alapítványok.
A „Balassagyarmat” és a „Civitas Fortissima” név felvételének és használatának
engedélyezése
2. §
(1) Az 1. § (2) bekezdésében meghatározott közigazgatási megjelölés vagy név és a „Civitas
Fortissima” név felvételére és használatára vonatkozó kérelmet (1. számú függelék)
Balassagyarmat Város Polgármesteréhez kell benyújtani.
(2) A kiadott engedély érvényessége
a.) a tevékenység folytatásának időtartamára,
b.) meghatározott időpontig történő használatára,
c.) egy alkalomra és
d.) határozatlan időre szólhat.
(3) A kérelemnek az alábbiakat kell tartalmaznia:
a.) Kérelmező megnevezését, székhelyét, telephelyét,
b.) a tevékenységi kör rövid ismertetését,
c.) a névhasználat célját, indokát, módját,
d.) a használat időtartamát,
e.) a „Balassagyarmat” vagy a „Civitas Fortissima” név használatával kiegészített teljes név
megjelenési formáját.
f.) Amennyiben dísztárgy, embléma, kiadvány vagy termék megjelölését szolgálja az 1. § (2)
bekezdésben meghatározott közigazgatási egységnév vagy a „Civitas Fortissima” név, úgy
annak tervét a kérelemhez csatolni kell.

(4) A (3) bekezdésben foglalt tartalommal benyújtott kérelemhez csatolni kell a bejegyzés alapjául
szolgáló dokumentum (alapító okirat, társasági szerződés, alapszabály, stb.) másolatát, valamint
a bejegyzésre történő benyújtást igazoló iratot.
3. §
(1) A közigazgatási egység nevének vagy a „Civitas Fortissima” névnek a felvételére és használatára
vonatkozó engedélyezésről, az engedély elutasításáról, a névhasználat jogának megvonásáról
átruházott hatáskörben Balassagyarmat Város Polgármestere dönt.
(2) A közigazgatási egység nevének vagy a „Civitas Fortissima” névnek a felvételére és használatára
vonatkozó engedélynek tartalmaznia kell:
a.) A jogosult megnevezését és székhelyét, telephelyét,
b.) az engedélyezett névhasználat pontos szövegét,
c.) az engedély felvételének és használatának célját,
d.) az engedély érvényességének időtartamát,
e.) a felvétel és a használat módjával kapcsolatos egyéb előírásokat és kikötéseket.
(3) A közigazgatási megjelölés vagy név engedélyezett használatának ellenőrzéséről a polgármester
gondoskodik.
(4) A kiadott engedélyekről a Közös Önkormányzati Hivatal nyilvántartást vezet.
4. §
(1) Az engedély kiadása megtagadható:
a.) ha a használat vagy annak módja és körülményei Balassagyarmat Város Önkormányzata és a
város lakosságának jogait, jogos érdekét sértené vagy veszélyeztetné,
b.) ha ugyanazon vagy hasonló tevékenység gyakorlásához már engedély került kiadásra vagy a
nevet már valaki jogszerűen használja.
(2) Nem adható engedély:
a.) ha a kérelem a 2. § (3) bekezdésében foglaltakról eltérően, hiányosan kerül beadásra és azt
hiánypótlásra történő felhívásra sem egészíti ki a kérelmező,
b.) azon szervezeteknek, amelyek közvetlen pártpolitikai tevékenységet folytatnak, pártoktól nem
függetlenek, vagy pártoknak támogatást nyújtanak.
(3) A névhasználatra vonatkozó kérelem elutasítása esetén a kérelmező az elutasítást követő 15
napon belül fellebbezéssel élhet Balassagyarmat Város Önkormányzata Képviselő-testületéhez.
Az elutasításról szóló döntésben a kérelmező figyelmét fel kell hívni arra, hogy a 15 napos
határidő be nem tartása jogvesztő.
(4) A Képviselő-testület a fellebbezés elbírálásáról a fellebbezés benyújtását követő testületi ülésén
dönt.
5. §
(1) A kiadott engedélyt vissza kell vonni a 4. § (1) bekezdés a.) pontjában foglalt feltételek
megsértése esetén.
(2) A kiadott engedélyt vissza lehet vonni, ha a kérelmező (felhasználó) az engedélyben
meghatározott feltételeket, előírásokat megsérti.
(3) A használat visszavonására vonatkozó döntésnek részletes indoklást kell tartalmaznia a jogosult
használó jog- és érdeksértő és veszélyeztető tevékenysége vonatkozásában.
(4) A polgármesternek a 4. § (2) bekezdése és az 5. § (1)-(2) bekezdése alapján hozott döntésével
szemben a használó a 4. (3) bekezdése szerint élhet fellebbezési jogával.

6. §
(1) Aki a „Balassagyarmat” nevet a rendelet hatályba lépése előtt jogszerűen vette fel és azóta
folyamatosan használja, az utólagosan kérelem benyújtására nem kötelezhető.
(2) Aki a rendelet hatályba lépése előtt vette fel a közigazgatási egység vagy név használatát, de
a.) a használat vagy annak módja, célja és körülményei Balassagyarmat Város Önkormányzatát,
vagy
b.) a város lakosságának jogait, jogos érdekét
sérti, annak a Polgármester a jövőre vonatkozóan megtilthatja a név használatát.
Záró rendelkezések
Hatályba léptető rendelkezés
7. §
E rendelet kihirdetését követő napon lép hatályba.
Átmeneti rendelkezések
8. §
(1) E rendelet rendelkezéseit a folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell.
(2) A 2., 3., 4. § rendelkezései azon intézményekre, társaságokra, illetve szervezetekre nem
vonatkoznak, amelyeket a név viselésére a Városi Tanács, a Város Önkormányzata, illetve
szerve a rendelet hatályba lépését megelőzően feljogosított.
9. §
Jogharmonizációs záradék
E rendelet a belső piaci szolgáltatásokról szóló 2006./123/EK irányelvnek való megfelelést szolgálja.
10. §
Hatályon kívül helyező rendelkezések
E rendelet hatályba lépésével egyidejűleg hatályát veszti a „Balassagyarmat” név felvételéről és
használatáról szóló 17/2008.(V.05.) önkormányzati rendelet.

/: Medvácz Lajos :/
polgármester

/: dr. Varga Andrea ./
jegyző

Kihirdetve:
Balassagyarmat, 2017. április hó 03. napján.

/: dr. Varga Andrea :/
jegyző

1. számú függelék
Balassagyarmat Város Polgármestere
Balassagyarmat
Rákóczi fejedelem u. 12.
2660

Tisztelt Polgármester Úr!
Alulírott azzal a kérelemmel fordulok Önökhöz, hogy a következőkben részletezett adatok
alapján szíveskedjen engedélyezni a „Balassagyarmat” / „Civitas Fortissima” * név
használatát:
A kérelmező neve: ……………………………………………………………………
A kérelmező székhelye: ……………………………………………………………..
A kérelmező telephelye: …………………………………………………………….
A kérelmező tevékenységi köre: ……………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………..
A „Balassagyarmat” / „Civitas Fortissima” * név használatával kiegészített megnevezés
teljes megjelenési formája:
………………………………………………………………………………………………………….
A névhasználat célja, indoka: ………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………….
A névhasználat előre látható időtartama: …………………………………………………………
(Amennyiben dísztárgy, embléma, kiadvány vagy termék megjelölését szolgálja a
„Balassagyarmat” / „Civitas Fortissima” * név, annak tervét mellékletként a kérelemhez
csatolni kell.)
A felhasználásért felelős személy neve, beosztása, tel./fax: ……………………………………...
……………………………………………………………………………………………………………
A kérelmező egyéb közölnivalója: …………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………
Csatolt melléklet:
…………………………………..20…………………………………..

*A megfelelő szöveg aláhúzandó

…………………………………………..
cégszerű aláírás

