o rbotty:i n N a gylrözség o n ko rm ány zat Képvise |ő.testü letón
5l20|l. (II. 17.) önkormányz:rti rendelete
az ""ŐrbottYán'' név fe|véte|éről és hirszná|at:író| szó|ó
|gl2"00.l. (lX. 14.) renclelet módosításáról

e|<

orbottyárl Nagyliözség onkorrllárlyzat Képviselő-testr-ilete a lrelyi önkornlányzatokrtil szóló
(1) bekezdésberr Í-oglalt
1990. évi LXV. törvér-ry 1 s (6) bekezdésében valat'nint 16'
"s-ának
Í'elhatalmazás alapjárl Or.botlyán Nagr'község or.Lkornl ányzaI. I(épviselő-testületérrek a'7'
..Orbottyán.. név f-elvételéről és haszr-rálatáról szóló 19l2O04. (IX' 14.) rer-rdeleÍ'éÍ'az alábbialt
szerint nlódosítia

A rende|et l

$ he|yébe a |<övetkező rende|kezés lép.
1. $

Akózigazgatási egység nevének fe|vétcle és használat:ínirk köre
(1)

(2)

.ielerr rendelet hatálya kiter.jecl a jogi személyekre és a .jogi személyiség rréllttili
gazdasági társaságokra. tenllészetes szenlélyekre. A.ielerr rendelet lratálya nent tcr.jcd
ki a lelkiistnereti és vallásszabadságról. valanlint az egyházakról szóló lc)90. évi IV.
tl'. alapján nyilr'ár-rtartirsba vett egyházakra. r,alat-tlitrt a nenlzeti és etrlikai kisebbségek
kisebbségi tltrkortllátl1,./'at|a.
'jogairól szóló 1993. évi LXXVIl. tv. alapján létrelroztttt
Gazdasági. társadalnri, tudonlányos Szervezetek. irrtézr-nények. "jogi szer-nél1''ek és "jogi
szenrélyiség nélktili gazdasági társaságok és nlagánszemélyek. r.észéreelrlevezés|ikhöz
vag1' tevéltenységtik gyakorlásálroz vag'v nltiködéslik fo li'tatásához az

A

a) orbottyán.

b) orbottyáni.
g1 Órbottyán

Nagyközség.

h; Örbottyán Nagykozségi.

megjelölés. illetl,e név haszrrálata a kópviselő-testiilet engedél"v.'éhez kötött.

(l)
(4)

(5)

A (2)

bekezdésberr rneglratározott Íbglalt megielölés. név Vag), azok bárrrlel1'
szóösszetételérlek dtltrrain-névként törtérlő igén1''lése a képviselő-testlilet engedélyéhez
liotott.
A.|elen $ (2) bekezdésben nleghirtározott nregjelölés vagy név Í-elvételétés haszIlálatirt
csak azok kérlretilt. akiknek székhelye orbottyán tertiletén vetn. Vagy at-tlelYtlek
működési terlilete trbottyánra kiter.ied.

A (2)

bekezdésben tleglratározcltt szervezet artlennyiben be.jegyzése \'ag)'
rryilvántartásba vétele a kérelenl ben1,ú.jtása időpontjában rr-rég nenl törtellt t-tleg az

eltrevezés tervezett használata érclekébena.ióváhagy'ás érdekébeneIkészítettlétesítő
okiratnak a be.jegyzés. a nyilvár-rtartásba Vétel. illet\,e a.ióvárhagyás iránt intózkedni
illetékes szervtlek történő benyÚrjtást rlegelózőerl is kér.heti a tlévhasználat biztosítását'

A

(o)

(4) bekezc1ésben meglratározott szervezet a név Í-elvételétrolvaló döntését létesítő
okiratnak elfbgadásakor alakuló iilésénkell elhatároznia és f.eliogosítani a kérelen-l

(tt

A (4) bekezdésben tlleghatározott szervezet részéreideiglenes Í-elfüggeszto fbltételhez
kötött engedély adható. amelv a névhasználatra csak a bejegyzés nyilvántartásba
vételt követően 'jogosít. Az ideiglenes engedély 6 hónap lttári anlennyiben a SZerVeZet

benyú.j tásra ltépvi seló.i ét.

bejegyzésére. rryilvántartásba vételéreezen időrr belLil
"jogerős bírósági dörltéssel netrr
kerül sor érvér.ryétveszti kÜilön eljálás nélktil.
2.S

A rende|et 2 $ he|yébe a kiivetkező rende|kezés |ép.
2.S

A közigazgatási egység név fe|véte|ének és hasznáIatának
(1)

(l)

engec|é|yezése

A .ielerr rendelet 1. {-ának (2) bekezdésberr rneghatározott közigazgatási nlegjelölés
vagv név feivétele és lraszrlálata iránti kérelrrret a képviselő-testülethez kell ben1,Úritani.
A képviselo-testtilet a benyú.jtott engedélykérelr.rleknől azok beérkezésétőlszámított 45
napon belül köteles dönteni.
A kiadott engedély érr,énYességeszólhat:
a) tevéke r-rység fo l ytatásának i dőtartanlára:
b ) rneghatároZott i dőponti g tö rténő f"el használ ásra:

c) egy alkalomra"
(3)

A

s

)

bekezdésénekalkalnlazásában létesítookiratnak kell te kirlteni a
társadalIni SZerVeZet alapszabályát. alapító okiratát: a gazdasági társaság társasági
szerződését, alapító okiratát; valamint al tuc1ornányoS Szervezetek. intézr-rrényckalapítci

.jelen

(

1

okiratait.
(4)

A.jelen $ (1) bekezdésében Íbgialtakat a változásbe.jegyzési. a változás rryilvántartásba
r,ételi el.járások. r,alanrint az' aIapitó okiratok nlódosítása során is alltalmazrri kell.
3.$

A rende|et 9 s (1) bekezdésének he|yébe a követ|iező rendelkezés
(t

)

|ép.

Szabálysértést követ el. és 50 000 forintig ter.jedő pénzbírsággal sÚlItható. aki a
közigazgaÍ'ási nlegjelöIést vagy netlet a .jelen rendeletber-r Íbglalt renc1elkezésektői
eltérően veszi Í-el vagv használja.
4.$

A rende|et kiegészüI az alábbi 9/A

$-a|

.

.Ertel r-rrezőeiA.
rendelltezések
g

Domain: onálló Internet tartornány' az Internet cín-rek egy lraln'razához neveket rendeló
adatbázis'

Donrain név: Alfanumerikr-rs karakterekből álló műszaki azonosító, anrelyet elsősorbar.r a
könrryebb nregjegyezhetősége nliaÍÍ"az internetes konrmr:rrikációlroz r.rélkülözhetetlen Internet
cít-nek helyett használnak'
Domain-igénylő: Valanlely dornain delegálására igérryt benyújtott SZervezet vagy tennéSzeteS
személy. Amennyiberr az általa igényelt domain számára delegálásra kertil. donrainhasználóvá válik.
Don"rain-használó: Szervezet vagy tern.réSzetes szenrély. akinek számára a dornain delegálásra
került'
Delegálás: A domain névvel azonosított Internet dorrrain használatba adása egy Szervezetnek
vagy terméSzetes személynek egy Regisztrátor álta| továbbított ígénylésalapján.

s.$
E rerrdelet a kilrirdetés nap.ján lép hatályba'
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Záradék:

A rendelet 20|l.

f-ebruár l 7-én kihirdetésre kerü|t.
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