Balatonfüred Város Önkormányzata Képviselő-testületének
24/1996. (XI.21.) rendelete
Balatonfüred Város nevének megkülönböztető jelzőként való használatának
engedélyezéséről
Balatonfüred Város Képviselő-testülete
- a város rangjának és méltóságának megőrzése érdekében, valamint
- a városban és a városért tevékenykedő intézmények, vállalatok, szervezetek és a polgárok
közhasznú és önszerveződő csoportjainak munkáját értékelve, és támogatva
a város nevének megkülönböztető jelzőként való használatát az alábbiak szerint
szabályozza:
1.§
E rendelet szabályozza Balatonfüred város nevének jogszerű használatát.
2.§
(1) Balatonfüred város nevét, rövidített vagy toldalékos névhasználatát bármely jogi
személy, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, vagy egyéni vállalkozó
elnevezésében csak előzetes engedély alapján veheti fel, illetve használhatja.
(2) Az (1) bekezdésben foglaltak nem vonatkoznak Balatonfüred város önkormányzati
testületére, valamint önkormányzati szerveire.
3.§
(1) A város nevének használatát esetenkénti felhasználásra, vagy határozott időtartamra
illetékmentes kérelem alapján a Képviselő-testület engedélyezi.
(2) A város nevének használatát a Képviselő-testület ellenérték megfizetéséhez kötheti,
illetve az engedély megadását e rendeletben nem írt feltételekhez kötheti. A megállapított
ellenértéket az önkormányzati költségvetés javára kell befizetni.
(3) A kérelemnek tartalmaznia kell:
- a kérelmező nevét és címét,
- a városnév tervezett használatának célját,
- a használat tervezett időtartamát,
- a névhasználatért felelős személy nevét és címét,
- a használat módját és formáját.
(4) A város nevének használatára vonatkozó engedélynek tartalmaznia kell:
- az engedélyes nevét és címét,
- az engedélyezett névhasználat pontos szövegét,
- az engedély időtartamát,
- a használattal kapcsolatos egyéb kikötéseket.

4.§
(1) A Képviselő-testület mérlegelési jogkörébe tartozik:
- az engedély megadása és elutasítása,
- egyéb feltételhez kötése,
- az ideiglenes vagy alkalomra történő engedély megadása,
- az engedély felfüggesztése,
- az engedélyre való érdemtelenség megállapítása és emiatt az engedély megvonása.
(2) E rendelet végrehajtásával kapcsolatos ügyviteli teendőket a Polgármesteri Hivatal
Titkárságának vezető tisztviselője végzi, aki nyilvántartást vezet az engedélyekről, az
engedélyezett névhasználat módjáról és idejéről.
5.§12
6.§
(1) E rendelet kihirdetése napján lép hatályba.
(2) A rendelet kihirdetéséről a jegyző gondoskodik.
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7.§
E rendelet a belső piaci szolgáltatásokról szóló, az Európai Parlament és a Tanács
2006/123/EK irányelvének figyelembevételével készült és azzal összeegyeztethető
szabályozást tartalmaz.
Balatonfüred, 1996. november 21.
Dr. Szalay László
polgármester

Pékné dr. Csefkó Judit
aljegyző

Egységes szerkezetbe foglalva: 2013. február 14.
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Módosította a 1/2012. (II.13.) rendelet 1.§-a, 2012. április 15-tól hatályos
Módosította a 56/2012.(XII.18.) rendelet 1.§-a. 2012. december 18-tól hatályos
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Módosította a 8/2009. (IV. 1.) rendelet 2. §-a. 2009. április 1-től hatályos.
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