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Pilisvörösvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének

20/2016. (IX. 9.) önkormányzati rendelete
Pilisvörösvár Város címerének és zászlajának és pecsétjének
alapításáról és használatának rendjéről, valamint a Millenniumi
emlékzászló használatáról szóló 16/2000. (IX. 25.)

önkormányzati rendelet módosításáról

Pilisvörösvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény
32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az
Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) és i) pontjában meghatározott
feladatkörében eljárva a Pilisvörösvár Város címerének és zászlajának és
pecsétjének alapításáról és használatának rendjéről, valamint a Millenniumi
emlékzászló használatáról szóló 16/2000. (IX. 25.) önkormányzati rendelet
módosítására az alábbi rendeletet alkotja:

1. § A Pilisvörösvár Város címerének és zászlajának és pecsétjének
alapításáról és használatának rendjéről, valamint a Millenniumi emlékzászló
használatáról szóló 16/2000. (IX. 25.) önkormányzati rendelet (a
továbbiakban: Rendelet) 10. § (6) és (7) bekezdése hatályát veszti.

2. § A Rendelet a következő 10/A. §-al egészül ki:

 Pilisvörösvár város nevének használata

„10/A. § (1) Pilisvörösvár város nevét, a név ragozott vagy toldalékos
formáját bármely jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező
szervezet a saját elnevezésében csak előzetes önkormányzati engedély
alapján használhatja.

(2) Üzletszerű gazdasági tevékenység céljára a cégnyilvántartásba történő
bejegyzéssel létrejövő szervezet és egyéni vállalkozás a saját elnevezésében
Pilisvörösvár nevét nem használhatja.

(3) Nem engedélyköteles a névhasználat:
a) ha az jogszabályon alapul,
b) olyan gazdasági társaságok, intézmények, egyéb szervezetek számára,
amelyet Pilisvörösvár Város Önkormányzata alapított.

(4) A kérelem alapján az Ügyrendi, Oktatási és Kulturális Bizottság (a
továbbiakban: ÜOKB) átruházott hatáskörben dönt a névhasználat
engedélyezéséről.

(5) A Pilisvörösvár város nevének használatára vonatkozó kérelemnek
tartalmaznia kell:
a) a városnév tervezett használatának célját,
b) a használat tervezett időtartamát,
c) a használat pontos formáját.
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(6) Az ÜOKB a névhasználat iránti kérelmet elutasítja, ha a kérelmező által
végezni tervezett tevékenység, vagy a névhasználat tervezett célja sérti:
a) Pilisvörösvár városnak vagy lakosságának jó hírét,
b) az önkormányzat érdekeit,
c) a pilisvörösvári állampolgárok érdekeit,
d) a városban tevékenykedő jogi személyek vagy jogi személyiséggel nem
rendelkező szervezetek érdekeit,
e) vagy más egyéb okból nem tartja célszerűnek a névhasználat
engedélyezését.

(7) Az ÜOKB a névhasználat iránti kérelmet elutasítja, ha a végezni kívánt
tevékenység vagy a névhasználat tervezett célja azonos vagy
összetéveszthető valamilyen állami vagy önkormányzati közfeladattal.

(8) A névhasználatra vonatkozó engedélyről, az engedélyezett névhasználat
módjáról és időtartamáról a Polgármesteri Hivatal nyilvántartást vezet.
 
(9) Ha az (5) bekezdésben foglalt kizáró ok az engedélyes tevékenységének
gyakorlása-, névhasználata közben merül fel, az ÜOKB az engedélyt
visszavonja, és a névhasználatot megtiltja.”

3. § (1) Ez a rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.

(2) Ez a rendelet a hatályba lépést követő napon hatályát veszti.
Pilisvörösvár, 2016. szeptember 8.

        Gromon István                                dr. Krupp Zsuzsanna
         polgármester                                        jegyző

Ez a rendelet Pilisvörösvár Város Önkormányzatának Képviselő-
testülete Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 11/2013. (III. 12.)
önkormányzati rendeletének 42. §-a alapján kihirdetésre került:
Pilisvörösváron, 2016. szeptember 9. napján.

Pilisvörösvár, 2016. szeptember 9.
                                                                Dr. Krupp Zsuzsanna
                                                                        jegyző


