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A tárgyalandó témakör tárgya:
Névhasználati kérelem elbírálása
1. A TÁRGYALANDÓ TÉMAKÖR TÁRGYILAGOS ÉS TÉNYSZERŰ BEMUTATÁSA
Tisztelt Képviselő-testület!
Nagy-Kovács Dorina 2162 Őrbottyán, Molnár Ferenc utca 7. szám alatti lakos kérelmet nyújtott
be, amelyben az Őrbottyán név használatának engedélyezését kérte.
Kérelmében előadta, hogy mint az Őrbottyánban létrejött darts-os sportkör képviselője fordul az
önkormányzathoz a névhasználat engedélyezésére.
Az Őrbottyáni Darts Klub megalakításának célja a városi sportélet fellendítése, közösségépítés és
a darts sportág iskolás korosztály számára való bemutatása, népszerűsítése.
A kérelem az előterjesztés mellékleteként csatolásra került.
Őrbottyán Város Önkormányzata Képviselő-testületének az Őrbottyán név felvételéről és
használatáról szóló 6/2019. (V.29.) önkormányzati rendeletének (a továbbiakban: Rendelet)
hatálya „kiterjed azon természetes- és jogi személyekre, jogi személyiséggel nem rendelkező
szervezetekre, valamint irodalmi, művészeti, kulturális, oktatási, sport, egészségügyi, szociális,
vallási, gazdasági, tudományos vagy közéleti szerepléssel járó tevékenységet végzőkre, akik az
„Őrbottyán”, „Őrbottyán város”, „Őrszentmiklós”, „Vácbottyán” kifejezést, vagy ezek ragozott,
rövidített, toldalékos, vagy mozaikszóként felhasznált alakját (a továbbiakban együtt: „Őrbottyán”
név):
a) megnevezésükben,
b) tevékenységük során vagy működésükkel összefüggésben,
c) rendezvényük elnevezésében, vagy
d) emblémán, jelvényen, kiadványon, dísz- vagy emléktárgyon, egyéb terméken
használni kívánják.”
A Rendelet 4. § (3) bekezdésében foglaltak szerint a képviselő-testület a benyújtott
engedélykérelmekről azok beérkezésétől számított 45 napon belül köteles dönteni.
A Rendelet 4. § (4) bekezdése alapján az engedély iránti kérelemnek tartalmaznia kell:
a) a kérelmező nevét vagy megnevezését, lakó- vagy tartózkodási helyét, székhelyét, telephelyét
vagy fióktelepét,

b) a kérelmezett névhasználat célját és módját,
c) a kérelmező tevékenységi körét,
d) a kérelmezett névhasználat időtartamát,
e) a felhasználásért felelős személy nevét.
f) a kérelmező arra irányuló nyilatkozatát, amelyben kijelenti, hogy az általa kifejtett tevékenység
alkalmas a város egésze vagy egy része fejlődésének, pozitív megítélésének elősegítésére irodalmi,
művészeti, kulturális, oktatási, sport, egészségügyi, szociális, vallási, gazdasági vagy tudományos
területen.
A névhasználat iránti kérelemhez mellékletként csatolni kell:
a) a szervezet létesítő okiratának vagy cégkivonatának eredeti vagy egyszerű másolati példányát,
amennyiben a kérelmező nem természetes személy,
b) az embléma, jelvény, kiadvány, dísz- vagy emléktárgy, egyéb termék színes tervét - a tényleges
méret és a nagyítás vagy kicsinyítés léptékének feltüntetésével -, amennyiben a kérelem a 2. § (1)
bekezdés d) pontjára vonatkozik.
A Rendelet 5. §-ában foglaltak szerint, a névhasználat akkor engedélyezhető, ha a kérelmező:
a) természetes személy lakó- vagy tartózkodási helye, nem természetes személy székhelye,
telephelye, vagy fióktelepe Őrbottyán közigazgatási területén található, vagy
b) tevékenysége, működése jellemző módon Őrbottyánhoz kötődik és
c) a kérelmező valószínűsíti, hogy az általa kifejtett tevékenység alkalmas a város egésze vagy egy
része fejlődésének, pozitív megítélésének elősegítésére irodalmi, művészeti, kulturális, oktatási,
sport, egészségügyi, szociális, vallási, gazdasági vagy tudományos területen.
A névhasználat engedélyezését meg kell tagadni, amennyiben a használat célja, módja vagy
körülményei jogszabályba ütköznek vagy bizonyíthatóan az Önkormányzat, vagy a település
lakosságának jogait, jogos érdekeit sértik vagy veszélyeztetik, vagy a kérelmezett névhasználat a
kérelem elbírálását megelőzően engedélyezett névhasználattól nem különbözik.
A névhasználat engedélyezéséről a képviselő-testület dönt. Az engedélyben a névhasználat
módjára nézve feltételek, kikötések, egyéb előírások is megállapíthatók.
Kérem a Képviselő-testületet, hogy döntsön a határozati javaslatban foglaltakról.
2. ELŐZMÉNYEK, A TÁRGYALANDÓ TÉMAKÖRBEN HOZOTT KORÁBBI KÉPVISELŐ-TESTÜLETI
DÖNTÉSEK, ÉS AZOK VÉGREHAJTÁSÁNAK ÁLLÁSA
_
3. JOGSZABÁLYI HIVATKOZÁSOK
Őrbottyán Város Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2019. (V.29.) önkormányzati
rendelete az Őrbottyán név felvételéről és használatáról
4. KÖLTSÉGKIHATÁSOK, ILLETVE A KIADÁS FEDEZETÉT BIZTOSÍTÓ KÖLTSÉGVETÉSI SOR
MEGNEVEZÉSE

5. AZ ILLETÉKES BIZOTTSÁG VÉLEMÉNYE
Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság véleménye:

6. HATÁROZATI JAVASLAT
Őrbottyán Város Önkormányzat Képviselő-testületének …./2022.
(VI. 29.) határozata névhasználati kérelem elbírálásáról
Őrbottyán Város Önkormányzat Képviselő-testülete hozzájárul ahhoz,
hogy Nagy-Kovács Dorina, 2162 Őrbottyán, Molnár Ferenc utca 7. szám
alatti lakos (a továbbiakban: engedélyes) által képviselt darts sportkör és
az általa alakítandó Őrbottyáni Darts Klub, elnevezésében az
„Őrbottyáni” nevet használja.
A képviselő-testület hozzájárul ahhoz, hogy a név megjelenjen a sportkör
illetve a klub szórólapjain, plakátjain, sportruházaton, sporteszközön, a
webes és nyomtatott felületeken, a honlapjának megnevezésében, email
címében.
Az engedély a sportkör illetve a klub működésének időtartamára szól.
A névhasználatot a képviselő-testület díjmentesen engedélyezi.
A képviselő-testület felhívja az engedélyes figyelmét, hogy az engedély
visszavonható, amennyiben az engedélyes által képviselt sportkör, illetve
általa alapított klub által kifejtett tevékenység nem alkalmas a város
fejlődésének, pozitív megítélésének elősegítésére.
A képviselő-testület felhívja az engedélyes figyelmét, hogy a
névhasználati engedélyt vissza kell vonni, amennyiben:
a) a kérelmező
aa) a névhasználatot az engedélyben foglaltaktól eltérő módon vagy célra
folytatja,
ab) az engedélyben meghatározott, a névhasználattal kapcsolatos
feltételeket, kikötéseket, egyéb előírásokat megszegi,
b) a névhasználat megtagadásának okai az engedély kiadását követően
következnek be.
Határidő: 2022. július 15.
Felelős: jegyző
Végrehajtást végzi: Szervezési Iroda
Őrbottyán, 2022. június 14.
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