
 
Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

15/2011. (IX.21.) önkormányzati rendelete 
Orosháza város jelképeiről, azok használatáról szóló  

a 18/2009. (IX.10.) számú rendelettel és a 3/2011. (II.08.) önkormányzati rendelettel 
módosított 14/2007. (IX.28.) Ör. sz. rendelet módosításáról 

 
 
Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 
1990. LXV. törvény 1. § (6) bekezdésének a) pontjában és 16. § (1) bekezdése kapott 
felhatalmazás alapján, az Alkotmány 44/A. § (1) bekezdés f) pontjában kapott 
feladatkörében eljárva Orosháza város jelképeiről, azok használatáról szóló 14/2007. 
(IX.28.) Ör. számú rendeletét az alábbiak szerint módosítja: 
 
 

1. § A 14/2007. (IX.28.) Ör. számú rendelet (továbbiakban: Ör.) bevezető része 
helyébe az alábbi rendelkezés lép: 

 
„Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 
1990. LXV. törvény 1. § (6) bekezdésének a) pontja, valamint 16. § (1) bekezdésében 
kapott felhatalmazás alapján - a város jelképeiről, valamint használatukról -, az 
Alkotmány 44/A. § (1) bekezdés f) pontjában kapott feladatkörében eljárva a 
következőket rendeli el: 

 
 
2. § Az Ör. „II/A. fejezettel A VÁROS ELNEVEZÉSÉNEK HASZNÁLATA” fejezettel „1. 

A névhasználat köre” és „2. A névhasználat engedélyezése” alcímmel és a következő 
9/A. § - 9/D. §-sal egészül ki: 

 
„II/A. fejezet 

 
A VÁROS ELNEVEZÉSÉNEK HASZNÁLATA 

 
1. A névhasználat köre 

 
9/A. § (1) Gazdasági, társadalmi, tudományos, egészségügyi, kulturális, oktatási 

szervezetek, intézmények, jogi személyek, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező 
más szervezetek megnevezésükhöz  

a) az „Orosháza” elnevezést, vagy 
b) egyéb más toldalékos szóalakját, vagy 
c) a név látszólag eltérő alakjának, azonban hangzásában ezzel egyező nevet, vagy  
d) a név idegen nyelvű alakját 

engedéllyel használhatják. 
 

(2) Fesztiválok, kulturális, sport- és egyéb rendezvények megnevezéséhez az (1) 
bekezdés szerinti elnevezés engedéllyel használható. 

 
(3) Gazdasági, társadalmi, tudományos, egészségügyi, kulturális, oktatási 

szervezetek, intézmények, jogi személyek, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező 
más szervezetek, illetve természetes személyek az (1) bekezdés szerinti elnevezést 
felhasználni csak engedéllyel jogosultak. 
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9/B. § (1) Engedély nélkül használható a 9/A. §-ban rögzítettek szerinti elnevezés  
a) Orosháza Város Önkormányzata (a továbbiakban: Önkormányzat), valamint 

szervei és intézményei, társulásai számára, 
b) az Önkormányzat által kizárólagosan alapított, vagy részvételével alapított 

gazdasági társaságok részére. 
(2) Az (1) bekezdésben meghatározott szervek az általuk vagy részvételükkel 

szervezett rendezvényeiken a 9/A. §-ban rögzített elnevezést engedély nélkül 
használhatják. 

 
2. A névhasználat engedélyezése 

 
9/C. § (1) A város elnevezésének felvételét vagy használatát - kérelemre - a 

polgármester engedélyezi. 
 

(2) Az engedély határozott vagy határozatlan időtartamra adható ki. 
 
9/D. § (1) Az engedély iránti kérelmet írásban a polgármesternek címezve a 

Polgármesteri Hivatalhoz kell benyújtani.  
(2) A kérelemnek tartalmaznia kell: 
a) a kérelmező nevét, címét, 
b) a kérelmező szervnél a felhasználásért felelős személy nevét, beosztását, 
c) a kérelmező illetékmentessége esetén erre irányuló nyilatkozatát, 
d) a név felvételének vagy használatának célját, módját, 
e) a név felvételének vagy használatának időtartamát, 

 
(3) Az engedélynek tartalmaznia kell: 
a) az engedélyes nevét és címét, 
b) az engedélyezett név megjelölését, a felhasználási cél és mód megjelölését, a 
névhasználat egyéb előírásait, 
c) a használat idejét, illetve az engedély érvényességének határidejét (határozott 
vagy határozatlan idejű), 

 
(4) A kiadott engedélyekről a Polgármesteri Hivatal nyilvántartást vezet.” 

 
 
 

3. § Az Ör. III. fejezetének címe és 10. §-a helyébe az alábbi rendelkezés lép: 
 

„III. fejezet  
 

A VÁROSI JELKÉPEKRE VONATKOZÓ KÖZÖS RENDELKEZÉSEK 
 

10. § (1) A városi jelképek használatára, előállítására nem adható engedély, ha a 
használat, vagy forgalomba hozatal módja, körülményei  

a) a várost, vagy lakosságának erkölcsi érzületét sérti, vagy  
b) a város jelképeinek méltóságát sérti, vagy 
c) a város gazdasági érdekeivel ütközik. 
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(2) A polgármester a kiadott engedélyt visszavonja, ha: 
a) az engedélyes a címer használatáért megállapított díjat határidőre nem fizeti 
meg, 
b) az engedélyes a város jelképeit nem az engedélyben meghatározottak szerint 
használja fel, 
c) a tevékenység gyakorlása, illetve a névhasználat jogszabályba ütközik. 

 
(3) Az engedélyezési eljárás során a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás 

általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény rendelkezéseit kell alkalmazni. 
 

(4) Aki a városi jelképeket e rendeletben foglalt engedélykötelezettség ellenére 
megnevezésében vagy tevékenysége során engedély nélkül használja, vagy 
engedélytől eltérően használja, alkalmazza, vagy kereskedelmi forgalomba hozza, 
illetve ilyen célból előállítja, szabálysértést követ el és 50.000,- Ft-ig terjedő 
pénzbírsággal sújtható. 

 
 

4. § (1) E rendelet 2011. október 01. napján lép hatályba. 
 

(2) E rendelet a belső piaci szolgáltatásokról szóló, az Európai Parlament és a 
Tanács 2006/123/EK irányelvének való megfelelést szolgálja. 
 

 
 

( Dr. Dancsó József  sk.) ( Hegedűsné Dr. Hegedűs Mária  sk.) 
polgármester címzetes főjegyző 

 
 
Kihirdetve: 2011. szeptember 21-én. 
 
 
 

 ( Hegedűsné Dr. Hegedűs Mária  sk.) 
 címzetes főjegyző 

 
 


