Nógrád Község Önkormányzata
Képviselı-testületének 3/2007 (III.14) rendelete
a Nógrád név használatának szabályozásáról

Nógrád önkormányzat képviselı-testülete az 1990. évi LXV. törvény 1.§. (6)-ben kapott
felhatalmazás alapján a Nógrád név használatáról az alábbi rendeletet alkotja:
1.§.
A rendelet hatálya kiterjed mindazon szervezetekre, akik nevükben a Nógrád nevet vagy változatlan
formában vagy jelzıs formában viselik, illetve viselni kívánják.
2.§.
A „Nógrád” név használatára vonatkozóan írásbeli kérelmet kell benyújtani, amelyben meg kell
jelölni a kérelmezı adatait, tevékenységi körének ismertetését, a névhasználat célját, indokát,
módját, idıtartamát, kiadványt és dísztárgy esetén annak tervét is.

3.§.
(1) A Nógrád név használatával kapcsolatos döntést Nógrád község önkormányzatáank
képviselı-testülete gyakorolja.
(2) A kérelem elbírásásáról a testület szabadon e rendeletben foglalt keretek között dönt.
4.§.
(1) A névfelvételre és a névhasználatra vonatkozó engedélynek tartalmaznia kell:
a.) a jogosult megnevezését és székhelyét,
b.) az engedélyezett névhasználat pontos szövegét,
c.) az engedély felvételének és használatának célját,
d.) az engedély érvényességének idıtartamát,
e.) a felvétel és a használat módjával kapcsolatos esetleges egyéb elıírásokat.
(2) A kiadott engedélyekrıl a hivatal nyilvántartást vezet az 1. számú mellékletnek
megfelelıen.
5.§.
A név használatért az engedély megadása esetén a testület döntése után, de az írásbeli hozzájárulás
kiadása elıtt egyszeri 100.000,-Ft összegő díjat kell megfizetni Nógrád község önkormányzata
költségvetési számlájára.

6.§.
Mentesülnek a díj megfizetése alól
a.) a helyi és megyei önkormányzat intézményei
b.) helyi és megyei non-profit szervezetek
c.) Nógrád településen székhellyel vagy telephellyel rendelkezı vállalkozók, vállakozások.

7.§.
A képviselı-testület megtagadhatja a névhasználat engedélyezését





amennyiben a névhasználat az önkormányzat érdekét vagy a közízlést sérti, vagy
veszélyezteti
ha ugyanazon vagy hasonló tevékenység gyakorlásához már engedély került kiadásra,
ha a nevet már valaki jogszerően használja.
ha a kérelem hiányosan kerül beadásra, és a kérelmezı a hiánypótlásnak nem tesz eleget.
8.§.

A képviselı-testületnek jogában áll a névhasználatot visszavonni, amennyiben arra a viselı
érdemtelenné válik, illetve az önkormányzat érdekeit sérti, vagy olyan tevékenységet végez amely
büntetendı bőncselekmény, vagy közízlést sért.
9.§.
Az önkormányzat fenntartja magának azt a jogot, hogy amennyiben a kérelmezı a névhasználattal
kapcsolatban e rendeletben foglaltaknak nem tesz eleget, úgy kifogással éljen a névhasználat
engedélyezése iránt a Megyei Önkormányzatnál.

10.§.
Aki jelen rendeletben foglalt névhasználattal kapcsolatos szabályokat megszegi azt szabálysértést
követ el, és 30.000,-Ft-ig terjedı pénzbírsággal sújtható.

11§.
Ez a rendelet kihirdetése napján lép hatályba.

Szórágy Gyuláné
polgármester

Árpásné Schlenk Judit
körjegyzı

Kihirdetési záradék:
Ez a rendelet 2007.március 14-én kihirdetésre került.

Árpásné Schlenk Judit
körjegyzı
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