Bakonykuti Önkormányzat Képviselıtestületének
3/2008. (II.16.) B.Önk.sz. rendelete
A község címerének és zászlajának alapításáról és annak használati
rendjérıl szóló 7/2000.(VI.24.) B.Önk.sz. rendelet módosításáról
1.§ A Rendelet 9.§ és 10.§ helyébe az alábbi rendelkezés lép:
Bakonykuti elnevezés használatáról
A névhasználat köre
9.§ (1) Magánszemélyek, jogi személyek és jogi személyiség nélküli szervezetek részére
az elnevezésükhöz, tevékenységük gyakorlásához vagy mőködésük folytatásához a
“Bakonykuti”, “Bakonykuti Község” „Bakonykuti település” „Bakonykuti
Önkormányzat” név, illetve megjelölés (a továbbiakban: név) használatát a polgármester
engedélyezi.
(2) Az (1) bekezdés szerinti nevet engedély nélkül használhatja:
a) az önkormányzat és annak szervei,
b) az önkormányzat által alapított intézmények, gazdasági társaságok, alapítványok és
társadalmi szervek,
c) önkormányzati alapítású közhasznú társaságok.
A névhasználat engedélyezése
10.§ (1) A névhasználat engedélyezése iránti kérelmet a polgármesterhez kell
benyújtani. A kérelemrıl a polgármester a benyújtástól számított 30 napon belül dönt.
(2) A kérelemnek tartalmaznia kell:
a) a kérelmezı megnevezését, székhelyét,
b) a kérelmezı tevékenységi körét,
c) a névhasználat célját és módját,
d) a névhasználat idıtartamát.
(3) Az engedélynek tartalmaznia kell:
a) a jogosult megnevezését és székhelyét,
b) az engedélyezett névhasználat célját,
c) az engedély érvényességének idıtartamát,
d) a felvétel és használat módjával kapcsolatos esetleges egyéb kikötéseket és
elıírásokat.

(4) Az elnevezés reklámcélú és kereskedelmi forgalomban való felhasználása esetén a
használatért használati díj fizetendı, melynek mértéke: 10 000 forint évente.
(5) Az engedély érvényessége
a) a tevékenység folytatásának idıtartamára,
b) meghatározott idıpontig történı felhasználásra,
c) meghatározott idıtartamra, vagy
d) visszavonásig szól.
(6) Az engedély kiadása megtagadható, ha
a) a névhasználat az önkormányzat vagy Bakonykuti Község lakossága jogát vagy jogos
érdekét sérti vagy veszélyezteti,
b) azonos vagy hasonló tevékenység folytatására már adtak ki engedélyt,
c) más jogszerően használja a kérelemben feltüntetett nevet,
d) az eset körülményei azt indokolják.
(7) A kiadott engedélyt vissza kell vonni, ha a névhasználat az önkormányzat vagy
Bakonykuti Község lakossága jogát vagy jogos érdekét sérti vagy veszélyezteti,
(8) A kiadott engedélyekrıl a polgármesteri hivatal nyilvántartást vezet.
(9) Aki Bakonykuti elnevezést e rendelet hatálybalépése elıtt felvette és folyamatosan
használja, e rendelet hatálybalépését követı 30 napon belül köteles utólagos engedély
iránti kérelmet benyújatni. A rendelet hatálybalépését megelızıen felvett elnevezés
használatát a polgármester a jövıre nézve megtilthatja, ha a használat, vagy annak
módja, célja és körülményei a képviselıtestület, vagy a község lakosságának jogait,
jogos érdekét sérti vagy veszélyezteti.
2.§ A Rendelet az alábbi rendelkezésekkel egészül ki:
12.§ Aki az önkormányzat jelképeit, elnevezését a rendeletben, illetve a használatára
kiadott engedélyben foglaltaktól eltérıen, vagy az Önkormányzatot sértı módon
felveszi, használja, szabálysértést követ el és a mindenkor hatályos önkormányzati
rendelet által kiszabható értékhatár maximális összegéig terjedı pénzbírsággal sújtható.
3.§ (1) E rendelet kihirdetésének napján lép hatályba. Hatálybalépésével egyidejőleg a
9/2000.(VI.24.)B.Önk.sz. rendelet hatályát veszti.
(2) A rendelet kihirdetésérıl a jegyzı gondoskodik.
Bakonykuti, 2008. február 15.
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Polgármester
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