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Tisztelt Képviselő-testület!
A Dombóvár településnév használatáról szóló önkormányzati rendeletet 2015
októberében fogadta el a testület azon indíttatásból, hogy rögzítve legyenek a városnév
használatának keretei. Már ennek előkészítése során felmerült, hogy a városrésznevek
használata is a szabályozás tárgyát képezze, de akkor nem láttuk ezt indokoltnak. Az
országban egyébként kevés ilyen tárgyú önkormányzati rendelet van.
A Földmérési és Távérzékelési Intézet tájékoztatása szerint Magyarország
Földrajzinév-tárában Dombóvár vonatkozásában a központi belterülethez tartozó
településrész-nevek a következők: Kertváros, Tüske, Újdombóvár és Gunarasfürdő.
A magyarországi hivatalos földrajzi nevek megállapításáról és nyilvántartásáról szóló
303/2007. (XI. 14.) Korm. rendelet szerint településrésznév (helységrésznév) a helység
központi belterülete (átfedések nélkül, pontosan körülhatárolt) részeinek (községrész,
városrész), továbbá a központi belterülettől elkülönülő - lakott vagy lakatlan - egyéb
belterületnek, valamint külterületnek a neve.
Az Alaptörvény szerint feladatkörében eljárva a helyi önkormányzat törvény által nem
szabályozott helyi társadalmi viszonyok rendezésére, illetve törvényben kapott
felhatalmazás alapján alkothat önkormányzati rendeletet. Sem a településnév, sem a
településrésznév viselésének szabályozása törvény által nem szabályozott helyi
társadalmi viszony, így az önkormányzatnak jogában áll a névhasználatról rendelkezni
mind a településnév, mind a településrésznév tekintetében.
Megítélésem szerint a Gunaras és Gunarasfürdő elnevezés rendelkezik olyan egyedi
jelleggel és a városhatáron túlnyúló idegenforgalmi jelentőséggel, amely tekintetében
indokolt a városnévhez hasonlóan mederbe terelni a használatot. Ehhez normatív
szabályozásra van szükség, vagyis önkormányzati rendelet elfogadására. Ez
lényegében csak azt állapítaná meg, hogy a Gunaras és a Gunarasfürdő név használata
főszabály szerint engedélyköteles, egyebekben pedig visszautalna a városnév
használatáról rendelkező helyi jogszabályra.
Előzetes hatásvizsgálat:
A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17. § (1) bekezdése alapján a
jogszabály előkészítője – a jogszabály feltételezett hatásaihoz igazodó részletességű –
előzetes hatásvizsgálat elvégzésével felméri a szabályozás várható következményeit.
Az előzetes hatásvizsgálat eredményéről önkormányzati rendelet esetén a helyi
önkormányzat képviselő-testületét tájékoztatni kell. Ennek megfelelően az elvégzett
előzetes hatásvizsgálat megállapításait az alábbiak szerint ismertetem:
Társadalmi hatás:
Rendezetté válik a Gunaras és a Gunarasfürdő elnevezés használata.
Gazdasági, költségvetési hatás:
Elfogadása esetén a rendeletnek közvetlen költségvetési hatása nincs.

Környezeti és egészségi következmények:
A rendelet végrehajtásának nincs a környezetre vagy az egészségre gyakorolt
hatása.
Az adminisztratív terheket befolyásoló hatás:
Jelentős adminisztratív teher nem jelentkezik.
A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának
következménye:
Az új rendelet elfogadása indokolt Gunaras idegenforgalmi jelentőségére
tekintettel.
A jogszabály végrehajtásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi
feltételek:
A rendelet végrehajtásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi
feltételek rendelkezésre állnak.

Tigelmann Péter
alpolgármester

Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének
…/2016. (……..) önkormányzati rendelete
Gunarasfürdő településrész elnevezésének használatáról
Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 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:
1. §
Dombóvár történelmileg kialakult településrésznevei közül a Gunarasfürdő
elnevezéshez fűződik olyan társadalmi érdek – elsősorban idegenforgalmi
jelentőségére tekintettel –, amelyre tekintettel az elnevezés használata ez e rendeletben
foglaltak szerint engedélyhez kötött.
2. §
(1) A Gunarasfürdő és a Gunaras településrésznevet vagy annak bármely toldalékos
formáját (a továbbiakban együtt: településrésznév) a jogi személyek
megnevezésükben, a természetes személyek, egyéni vállalkozók és jogi személyek
tevékenységük során vagy működésükkel összefüggésben engedéllyel
használhatják (a továbbiakban együtt: névhasználat).
(2) A névhasználat akkor is engedélyköteles, ha az (1) bekezdésben meghatározott
kifejezés akár szóösszetételként, akár kötőjellel, vagy bármilyen elválasztással
jelenik meg.
(3) A névhasználat díjmentes.
3. §
A nem engedélyköteles névhasználat eseteire, a névhasználat engedélyezésére és
annak megtagadására, az engedélyezési eljárásra, az engedélyezett névhasználatra és
az engedély visszavonására Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének
a Dombóvár város nevének használatáról szóló 34/2015. (X. 28.) önkormányzati
rendeletét kell megfelelően alkalmazni.
4. §
A névhasználat engedélyezésére valamint az engedély visszavonására irányuló
eljárásban a polgármester jár el és hoz döntést átruházott hatáskörben.

5. §
Az e rendelet hatályba lépése előtti megvalósuló névhasználat esetén a használó
utólagos engedélyezés iránti kérelem benyújtására nem kötelezett, azonban a
képviselő-testület a jövőre nézve megtilthatja a névhasználatot, ha az az önkormányzat
jogát vagy jogos érdekét sérti. Amennyiben a használó nem hagy fel a névhasználattal,
az önkormányzat nevében a polgármester jogosult – szükség esetén bírósági úton –
igényérvényesítéssel fellépni.
6. §
Ez a rendelet a kihirdetését követő tizedik napon lép hatályba.

Szabó Loránd
polgármester

dr. Letenyei Róbert
jegyző

A rendelettervezet egyes szakaszaihoz az alábbi indokolás kapcsolódik:
1. §
A rendelet megalkotásának indokát taglalja.
2. §
Általános jelleggel megállapítja, hogy a Gunaras és Gunarasfürdő elnevezések
használata engedélyköteles.
3. §
Dombóvár város nevének használatáról szóló 34/2015. (X. 28.) önkormányzati
rendeletét kell megfelelő alkalmazásáról rendelkezik.
4. §
A névhasználati kérelmekről önkormányzati hatósági ügy keretében a polgármester
hozna döntést átruházott hatáskörben
5. §
A hatálybalépést megelőzően megkezdett névhasználatra tér ki.
6.

§

A rendelet hatálybalépéséről szóló rendelkezés.

