
 
ELŐTERJESZTÉS 

a Képviselő-testület 2016. június 1-jei ülésére 
 

Tárgy: A városi címer, zászló és a Szentgotthárd név használatáról szóló rendelet módosítása. 
 

Tisztelt Képviselő-testület! 
 

A városi címer, zászló és a Szentgotthárd név használatáról szóló 3/1992. (IV. 24.) 
önkormányzati rendelet 12. § (1) bekezdése szerint a Szentgotthárd név felvétele gazdasági, 
társadalmi, tudományos, egészségügyi, kulturális, oktatási vagy egyéb szervezetek, 
intézmények, más jogi személyek, illetve jogi személyiség nélküli társaságok, egyéni cégek 
elnevezéséhez: a „Szentgotthárd” vagy „Szentgotthárdi” elnevezés felvétele és használata e 
szervezetek neveként. Ugyancsak e név felvételének számít a név látszólag eltérő, valójában 
hangzásában ezzel egyező felvétele (ld. Szent Gotthárd, St. Gotthárd stb.) Ezekben az 
esetekben azonban a névfelvétel elbírálása során az eset összes körülményeit mérlegelni kell. 
Ez a megjelölés engedéllyel vehető fel illetve használható. 
 
A 12. § (2) bekezdése úgy rendelkezik, hogy az (1) bekezdésben meghatározott „név felvétele 
és használata csak azok számára engedélyezhető, akiknek székhelye Szentgotthárd 
közigazgatási területén van”. 
 
Javasoljuk ez utóbbi szabálynak a hatályon kívül helyezését, hiszen nem látjuk aggályát egy 
„Szentgotthárd térségi”, „Szentgotthárd környéki”, „Szentgotthárd melléki”, „Szentgotthárd 
vidéke” megnevezés engedélyezésének, ha az egyéb jogszabályi feltételek a kérelmezőnél 
fennállnak. Erre egyébként már mutatkozott is igény, és várható a jövőben is. Tulajdonképpen 
büszkék lehetünk arra, ha a környező települések egyesületei, cégei úgy gondolják, hogy a 
Szentgotthárd név feltüntetése szervezetük megnevezésében pozitív hatással lehet annak 
működésére, mások általi megítélésére. 
 
A garanciát arra, hogy nem kerülhet méltatlan helyen felhasználásra városunk neve, a 
következő, jelenleg is hatályos szabályok biztosítják: 
 
A rendelet 14. § (1) bekezdése alapján meg lehet tagadni az engedély kiadását, ha: 
- a polgármester ugyanazon tevékenység gyakorlásához már névhasználati engedélyt adott; 
- a folytatni kívánt tevékenység a polgármester megítélése szerint Szentgotthárd gazdasági 

érdekeibe ütközik; 
- a használat célja a polgármester megítélése szerint Szentgotthárd Város Önkormányzata 

vagy Szentgotthárd lakossága nagy részének ellenérzését válthatja ki. 
 
A 14. § (2) bekezdése szerint pedig a már kiadott névfelvételi vagy névhasználati engedélyt 
vissza kell vonni, ha: 
- a tevékenység gyakorlása illetve a névhasználat jogszabályba ütközik; 
- a használat célja vagy módja Szentgotthárd lakossága jogát, illetve jogos érdekeit sérti vagy 

veszélyezteti; 
- a természetes személy jogosultat büntető eljárás során jogerősen elítélik; 
- a név felvételére vagy használatára feljogosított szervezetet megszüntették, felszámolták. 
 
Bár a jogalkotási törvény 6. §-a alapján az önkormányzati rendelet területi hatálya a helyi 
önkormányzat közigazgatási területére, személyi hatálya pedig a helyi önkormányzat 



közigazgatási területén a természetes személyekre, jogi személyekre és jogi személyiséggel 
nem rendelkező szervezetekre terjed ki, a gyakorlatban a szervezetek bírósági bejegyzéséhez 
a törvényszék akkor is megköveteli a névhasználati engedélyt, ha nem az adott településen 
van a szervezet székhelye. 
 
Mindezekre tekintettel javaslom a Tisztelt Képviselő-testületnek a mellékelt 
rendeletmódosítás elfogadását. 
 
Mivel a jogalkotásról szóló törvény a jogszabály előkészítője számára előírja egy előzetes 
hatásvizsgálat elkészítését és arról – önkormányzati rendelet esetében – a képviselő-testület 
tájékoztatását, ezért itt kell szólnom arról, hogy a tervezett rendeletmódosításnak nincs 
jelentős társadalmi, gazdasági, költségvetési hatása, nincs környezeti és egészségi 
következménye. Adminisztratív terheket befolyásoló hatása nem jelentős. A 
rendeletmódosítás elfogadásának szükségességét a fentiekben részleteztük. A szabályozás 
elmaradása esetén a rendelet jelenleg hatályos szövege lesz továbbra is az irányadó. A 
jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek 
rendelkezésre állnak. 
 
Szentgotthárd, 2016. május 24. 
 
 
 Dr. Dancsecs Zsolt 
 jegyző 
 
  



Melléklet 
 

Szentgotthárd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 
…/… . (… . … .) önkormányzati rendelete 

a városi címer, zászló és a Szentgotthárd név használatáról szóló 
3/1992. (IV. 24.) önkormányzati rendelet 

módosításáról 
 
Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) 
bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotó hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) 
bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 
 
1. § Hatályát veszti a városi címer, zászló és a Szentgotthárd név használatáról szóló 3/1992. 

(IV. 24.) önkormányzati rendelet 12. § (2) bekezdése. 
 
2. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. 
 
 
 
Huszár Gábor Dr. Dancsecs Zsolt 
 polgármester   jegyző 
 
 
Ezt a rendeletet Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a …… év 
…………… hó …-i ülésén fogadta el. 
 
 
Kihirdetve:  
 
 Dr. Dancsecs Zsolt 
   jegyző 
 
 
 
 
Indokolás: 
 
1. §-hoz: A rendeletmódosítás elfogadásával a Szentgotthárd név felvétele és használata nem 

kizárólag csak azok számára lesz engedélyezhető, akiknek székhelye Szentgotthárd 
közigazgatási területén van. 

 
2. §-hoz: Hatályba léptető rendelkezés. 
 


