
Előterjesztés 
Névhasználat engedélyezéséről 

1. előterjesztés száma: 264/2017 
2. előterjesztést készítő személy neve: Benedek Eszter 
3. előterjesztés készítésében közreműködő személy neve: – 
4. előterjesztés mellékleteinek felsorolása: 

 1. számú melléklet – határozati javaslat 

 2. számú melléklet – 16/2004. (IV.1.) számú önkormányzati rendelet 

 3. számú melléklet – kérelem 

 4. számú melléklet – a Fiatalok Bicskéért Egyesület Alapszabálya 

 5. számú melléklet – jegyzőkönyv 

 6. számú melléklet – névhasználatot engedélyező okirat 
5. előterjesztést tárgyaló bizottságok felsorolása:  

 Város- és Vállalkozásfejlesztés Bizottság 
6. előterjesztés nyílt vagy zárt ülésen való tárgyalása: nyílt 
7. előterjesztésről való döntés formája: egyszerű többség 
8. előterjesztéshez felhasznált jogszabályok felsorolása: 

 Bicske város nevének, valamint címerének használatáról szóló 16/2004. (IV.1.) számú 
önkormányzati rendelete 

 
Tisztelt Képviselő-testület! 
Tisztelt Város- és Vállalkozásfejlesztés Bizottság! 
 
A Fiatalok Bicskéért Egyesület elnökségi tagja Balázs Viktor írásban kérte Bicske Város 
Önkormányzat Képviselő-testületétől, hogy járuljon hozzá a „Bicskéért” kifejezés 
szerepeltetéséhez a Fiatalok Bicskéért Egyesület nevében. 
 
Bicske város nevének, valamint címerének használatáról szóló 16/2004. (IV.1.) számú 
önkormányzati rendelet 7.§-a szerint: 
 
„(1) Bicske városnév és annak toldalékos vagy hozzákapcsolt köz szóval ellátott formái 
cégelnevezésben (cégszövegben), szervezeti elnevezésben, üzleti, vagy más nyomtatványra, 
védjegyre, szabadalom címébe, árú bélyegre, árú minta és árú jelzésére, iparjogosítvány 
szövegébe, sajtótermék cím feliratába csak engedéllyel vehető fel. 
 
(2) A városnév használatát a nevet alkalmazni kívánó kérelmére a Képviselő-testület 
engedélyezi. 
 

(4) Nem szükséges engedély a városnév használatához Bicske Város Önkormányzata, 
szervezetei, intézményei, gazdasági társasága, sajtótermékei nevében való feltüntetéséhez.” 
 

A civil szervezetek bírósági nyilvántartásáról és az ezzel összefüggő eljárási szabályokról szóló 
2011. évi CLXXXI. törvény 21. § (4) bekezdése értelmében: „Ha a szervezet neve olyan 
elnevezést tartalmaz, amelyhez másnak jogi érdeke fűződik, a kérelemhez csatolni kell a 
jogosult hozzájárulását tartalmazó nyilatkozatot.” 

Kérem a tisztelt képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megvitatni és döntését meghozni 
szíveskedjen! 
 



Bicske, 2017. szeptember 12. 

 
Pálffy Károly 
polgármester 
 
 
 
 
 
 
 

1. melléklet a 264/2017. számú előterjesztéshez 

 

HATÁROZATI JAVASLAT 

Tárgy: Névhasználat engedélyezéséről 

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete hozzájárul/nem járul hozzá, hogy a Fiatalok 
Bicskéért Egyesület elnevezésében használja a „Bicskéért” kifejezést. 
 
Határidő: 2017. szeptember 27. 
Felelős: polgármester 
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Bicske Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 
16/2004.   (IV. 1.) számú rendelete 

 
Bicske város nevének, valamint címerének használatáról  

e g y s é g e s  s z e r k e z e t b e n 
 

 
Bicske Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyar Köztársaság Alkotmányáról szóló 
1949. évi XX. tv. 44/A. §. (1) bekezdés a./ pontjában, valamint a helyi önkormányzatokról szóló 
1990. évi LXV. tv. 1. §.  (1) bekezdésében, (6) bekezdés a./ pontjában, 10. §. c./ pontjában 
biztosított felhatalmazás alapján Bicske város címerének, valamint nevének használatáról a 
következő rendeletet alkotja: 
 
 

I.  
 

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 
 

1. §. 
 

(1) Bicske város címere használatához, valamint Bicske városnév bármely jogi személy vagy jogi 
személyiséggel nem rendelkező szervezet elnevezésében való szerepeltetéséhez jelen rendeletben 
foglaltak szerint kell eljárni. 
 
(2) E rendelet hatálya kiterjed mindenkire, aki a város címerét vagy nevét használja. 
 
(2) E rendelet alkalmazásában  

a)  címerhasználaton Bicske címere utaló vagy díszítő elemként történő megjelenítését, 
előállítását, forgalomba hozatalát,  

b)  névhasználaton Bicske városnév cégnévben, sajtótermékben való szerepeltetését, 
c)  hozzájárulás alatt engedélyezést 

 kell érteni. 
 

II.  
RÉSZLETEZŐ RENDELKEZÉSEK 

 
Címerhasználat 

 
2. §. 

 
  Bicske város címerét utaló és díszítő elemként az alábbi esetekben és helyeken lehet használni: 

a) a képviselő-testület, és bizottságai meghívóin, 
b) a képviselő-testület és bizottságai felhívásain, programjain, tervein, társadalmi 

szervezetekkel kötött megállapodásokon, szerződéseken, 
c) a város történetével, életével, fejlődésével foglalkozó kiadványokon, a városra utaló 

emléktárgyakon, 
d) a képviselő-testület által alapított díszpolgári és más okleveleken, emléklapokon, kitüntető 

vagy emlékérmeken, jelvényeken,  
e) a városi ünnepségeken, rendezvényeken és ezek propaganda anyagain, 
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f) a város nemzetközi kapcsolataival összefüggő és az idegenforgalmi propagandában, 
g) a tisztségviselőknek e tevékenységük során használt levélpapíron, polgármesteri hivatali 

levélpapíron, 
h) az önkormányzati hivatal épületén, tanácskozó termeiben és hivatalos helyiségeiben, 
i) díszítő elemként középületen, 
j) bármely a várost, annak életét reprezentáló országos, nemzetközi eseményen való részvétel 

során, 
k) az önkormányzat felügyelete, irányítása alatt működő vállalatok, intézmények 

emblémájaként, külön jogszabályok szerint engedélyezett védjegy elemeként. 
 

 
3. §. 

 
A városi címer  Magyar Köztársaság címerével való együttes használata esetén az állami címernek 
elhelyezésével, méretarányokkal vagy más megkülönböztető módon elsőbbséget kell biztosítani. 
 
 

4. §. 
 
(1) A város címerét kizárólag Bicske Város Önkormányzata Szervezeti és Működési 
Szabályzatáról szóló rendeletben meghatározott hiteles alakban (az ábrázolás külsőségének, 
méretarányainak, színeinek betartásával) szabad ábrázolni. 
 
(2)  Esetenként megengedhető, hogy a Címer kizárólag az előállításkor felhasznált anyag színét 
viselje (fa, fém, pecsétviasz, mélynyomat stb.). 
 
(3) Nyomdai sokszorosítás esetén a Címer fekete-fehér színben is ábrázolható. 
 
(4) A Címer csak a hiteles ábrázolás sérelme nélkül kicsinyíthető. 
 
 

5.  §. 
 
(1) A Bicske város címerét előállítani, használni, forgalomba hozni  csak engedéllyel lehet. 
 
(2) A címerhasználatot a polgármester engedélyezi, aki egyben dönt a címer használatának 
időtartamáról (eseti, huzamos, állandó) és feltételeiről is. 
 
 
(3) Üzleti célú, jövedelmező vagy védjegyelemként történő használat engedélyezése esetén a 
használó egyszeri használati díjat köteles fizetni, mely összege 

a) Eseti felhasználásnál alkalmanként  10,- Ft/hét   
                  (max. 1 hét időtartam vagy max.          (10,- Ft/db  1000 db egységnek megfelelő) 

b) Huzamos – legfeljebb 5 évig terjedő időtartamú felhasználásnál                l2.000,- Ft/év. 
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6. §.  
 
(1) A használati díjat az engedélyező határozat jogerőre emelkedését követő l5 napon belül egy 
összegben kell befizetni, mely Bicske Városi Önkormányzat költségvetési bevétele. 
 
(2) A Címer használatához nem kell engedély e rendelet 2. §. a., b., d-h., pontjaiban jelzett 
esetekben. 
 
 
 

Névhasználat 
 

7. §. 
 

(1)1  Bicske városnév és annak toldalékos vagy hozzákapcsolt köz szóval ellátott formái 
cégelnevezésben (cégszövegben), szervezeti elnevezésben, üzleti, vagy más nyomtatványra, 
védjegyre, szabadalom címébe, árú bélyegre, árú minta és árú  jelzésére, iparjogosítvány szövegébe, 
sajtótermék cím feliratába csak engedéllyel vehető fel. 
 
(2)  A városnév használatát a nevet alkalmazni kívánó kérelmére a Képviselő-testület engedélyezi. 
 
(4) Nem szükséges engedély a városnév használatához Bicske Város Önkormányzata, 
szervezetei, intézményei, gazdasági társasága, sajtótermékei nevében való feltüntetéséhez. 
 
 

Közös szabályok 
 

Kérelem 
 

8. §. 
 

(1) 2 A városi címer és a városnév használati iránti kérelmet írásban, cégszerű aláírással ellátva a 
Polgármesteri Hivatalba kell benyújtani. 

 
(2) A címer és a városnév  használatára vonatkozó kérelemnek tartalmaznia kell: 

a) a kérelmező megnevezését, címét (telephelyét), a szervezet tevékenységi körének rövid 
ismertetését, 

b) a cég képviseletére jogosultak megnevezését, 
c) a címerhasználat, illetve a névhasználat célját, módját, indokát, időtartamát, esetleges 

alkalmi jellegét,  
d) címerhasználat esetén az előállítani kívánt mennyiséget, 
e) terjesztés, illetve forgalomba hozatal esetén ennek módját, 
f) címerhasználat esetén a címerrel díszítendő tárgy mintapéldányát (rajzát, fénykép másolatát 

stb.), 
g) névhasználat esetén Bicske városnév tervezett használatával kiegészített megnevezés 

megjelölését (kiviteli rajzát).  
h) a 8 §. (3) bekezdésben foglaltak bizonyítását. 

                                     
1 Módosí to t ta  a  16/2008.  (VI.  1 .)  R.  1 .  §  Hatályos:  2008.  VI.  1-  
2 Módosí to t ta  a  24/2009.  (X.  19.)  R 3.  §  (2)  bek.  a)  pontja:  Hatályos:  2009.  X.  19-  
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(3) A városnév használatára irányuló kérelem elbírálásakor meg kell vizsgálni, hogy a cég 
tevékenysége, illetve a sajtótermék a közfigyelem felkeltésére, a város iránti megbecsülés 
fokozására alkalmas-e. Ezt a kérelmezőnek kell bizonyítani. 
 
 

Határozat 
 

9. §.  
 

(1) A címerhasználatra vonatkozó engedélynek tartalmaznia kell: 
a) az 8. §. (2) bekezdésében leírtakra vonatkozó döntést, 
b) címerhasználat esetén az egyszeri használati díj mértékét és befizetésének módját, a 

használattal és a forgalomba hozatallal kapcsolatos egyéb kikötéseket,  
c) névhasználat esetén az engedélyezett névhasználat pontos szövegét, időtartamát, feltételeit. 

 
(5) Az engedélyben a használattal és forgalomba hozatallal kapcsolatban egyéb kikötések is 
rögzíthetők. 
 
(6) Az engedélyező határozat melléklete a címer használatára vonatkozó rendelet. 
 
(7) A kiadott engedélyekről a Polgármesteri Hivatal nyilvántartást vezet. 
 
(8) Nem adható engedély, ha a használat célja, körülményei alkalmasak arra, hogy a város 
történelmi múltját, jó hírnevét csorbítsa, a jó ízlést sérti vagy tekintélyromboló méltatlan helyzetet 
eredményez.  

10. §. 
 
 A polgármester a kiadott engedélyt indokolt esetben visszavonhatja, a használati díj  visszafizetése 
nélkül. 

 
11. §.  

 
(1) Az aki Bicske város nevét, címerét  - engedélyhez kötött esetben -  engedély nélkül vagy az 
engedélyben foglalt feltételektől eltérő módon használja szabálysértést követ el és 30.000,- Ft-ig 
terjedő pénzbírsággal sújtható. 
 
(2) A szabálysértési eljárás lefolytatása Bicske Városi Önkormányzat Jegyzőjének hatáskörébe 
tartozik. 
 
(3)  Amennyiben a város nevét, illetve címerét engedély nélkül vagy engedélytől eltérő módon 
használó az engedélyezés feltételeinek megfelel  - kérelmére -  a polgármester a névhasználatot 
engedélyezheti. Ezzel azonban az engedélyezés előtti időszakra nem mentesül az (1)-(2) 
bekezdésben meghatározott jogkövetkezmények alól. 
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III. 
 

ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK 
 

12. §. 
 

 
(1)3  
 
(2) E rendelet 2004.  április 1. napjával lép hatályba azzal, hogy rendelkezéseit  hatálybalépése után 
indult eljárásban kell alkalmazni.  A hatálybalépés előtt kiadott engedélyek továbbra is érvényesek. 
 
(3) E rendelet hatálybalépésével egyidejűleg Bicske város címerének használatáról szóló 19/1994. 
(IX. 1.) számú rendelet, valamint az azt módosító 7/2000. (III. 1.) számú, a 26/2000. (VIII. 1.) 
számú, továbbá Bicske város névhasználatáról szóló 8/2002. (V. 1.) számú rendelet, valamint az azt 
módosító 27/2003.  (X. 1.) számú rendelet hatályát veszti. 
 
 
Bicske, 2004. március 25. 
 
 
 
 
 
                      Szántó János sk.       Molnár Julianna sk. 
             polgármester       jegyző 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

                                     
3 Hatályon kívül  helyezte  a  31/2005.  (X.  29.)  R.3.  §  (2)  bek .és  egyidejű leg a  (2)  bek.  (3)  
bekezdésre,  a   (3)  bek.  (2)bekezdésre vál tozik .  
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