A Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat Közgyűlésének
6/2016. (IV.27.) számú önkormányzati rendelete
a „Bács-Kiskun megye” név használatáról
A Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat Közgyűlése (továbbiakban: közgyűlés) az
Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az
Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a
következőket rendeli el:
I. Általános rendelkezések
1. §
(1) A „Bács-Kiskun megye” név engedély nélkül használható:
a) Bács-Kiskun megyében hatáskörrel rendelkező, a megye közigazgatási területén
székhellyel vagy telephellyel rendelkező államigazgatási, igazságszolgáltatási,
közhatalmi, rendvédelmi szervek, köztestületek, költségvetési szervek
névhasználata során;
b) a Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat szerveinek, továbbá az általa alapított
költségvetési szerv, gazdálkodó szervezet, nonprofit szervezet és egyéb szervezet
névhasználata során;
c) a Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat részvételével alapított önkormányzati
társulás névhasználata során;
d) egyházi jogi személyek névhasználata során;
e) jogszabályon alapuló névhasználat során.
(2) Az (1) bekezdésben meghatározott eseteken kívül a „Bács-Kiskun megye” nevet (ideértve
annak rövidített „Bács megye” és „Kiskun megye” változatait is), azt ragozott, toldalékos
formában vagy szóösszetételben szerepelve jogi személyek, jogi személyiséggel nem
rendelkező szervezetek, egyéni vállalkozások, természetes személyek tevékenységük során
vagy működésükkel összefüggésben – így különösen elnevezésükben, termék megjelölése,
kiadvány kiadása, rendezvény tartása során - kizárólag engedéllyel használhatják.
(3) A névhasználat díjmentes.

II. A névhasználat engedélyezése
2. §
(1) A „Bács-Kiskun megye” név használatával kapcsolatos engedélyezési, illetve visszavonási
eljárás önkormányzati hatósági ügy, melyben a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás
általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény (továbbiakban: Ket.) előírásait kell
alkalmazni.
(2) A névhasználattal kapcsolatos hatósági ügyben elektronikus kapcsolattartásra nincs
lehetőség.
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(3) A névhasználattal kapcsolatos eljárásban az engedélyezésről, illetve visszavonásról a
Bács-Kiskun Megyei Közgyűlés elnöke (továbbiakban: közgyűlés elnöke) dönt.
(4) Az engedélyezés iránti kérelmet a közgyűlés elnökéhez írásban kell benyújtani.
(5) A kérelemnek a Ket. 35. § (1) bekezdésben foglaltakon túl tartalmaznia kell:
a) a tervezett használat célját, indokát, módját;
b) a használat időpontját vagy időtartamát;
c) a használat formáját;
d) a létrehozni kívánt jogi személy alapító okiratának tervezetét, amennyiben annak
megnevezését érinti a névhasználat;
e) mellékletként embléma, dísztárgy, kiadvány, egyéb termék esetén annak leírását,
mintáját vagy méretarányos rajzát.
(6) A névhasználatra vonatkozó engedélynek tartalmaznia kell a Ket. 72. § (1) bekezdésében
meghatározottakon túl:
a) a használat időtartamát;
b) a használat célját, módját;
c) a használattal kapcsolatos egyéb kikötéseket.
(7) A kiadott névhasználati engedély másra át nem ruházható.
(8) A névhasználati engedélyekről a megyei önkormányzati hivatal vezetője nyilvántartást
vezet.

3. §
(1) A névhasználati engedélyt vissza kell vonni, ha a kérelmező a használatot az engedélyben
foglaltaktól eltérő módon vagy célra folytatja, illetve a kizáró ok a használat közben merül fel.
(2) Az engedély nélküli és az engedélytől eltérő névhasználatot a közgyűlés elnöke megtiltja,
és igényét bírósági úton érvényesíti.

4. §
A közgyűlés elnöke a kérelmet elutasítja, ha:
a) a tervezett használat Bács-Kiskun megye vagy lakosságának jó hírét sérti;
b) a tervezett használat a megyei önkormányzat vagy a megye lakosságának érdekeit
sérti;
c) a tervezett használat a közízlést sérti;
d) kérelmező tevékenysége, a termék minősége, jellege nem teszi indokolttá a név
használatát,
e) a tervezett használat jogszabályba ütközik,
f) a tervezett használat célja azonos vagy összetéveszthető állami vagy
önkormányzati közfeladattal.
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III. Záró rendelkezések

5. §
E rendelet kihirdetését követő napon lép hatályba.

Rideg László s.k.
megyei közgyűlés elnöke

dr. Szigeti László s.k.
megyei főjegyző

