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Javaslat Pásztó településnév használatra vonatkozó kérelem elbírálására 

 

 

 

 

Készült: A képviselő-testület 2019. június 27-i ülésére 

Előterjesztő: Farkas Attila polgármester 

Tárgyalja: 

Intézményirányítási és 
Szoc. Bizottság 

Pénzügyi és 
Településfejl. Bizottság Ügyrendi Bizottság 

nem nem igen 

Készítette: Igazgatási Szociális és Szervezési Osztály 

Megtárgyalás módja:  Nyilvános ülés 

Döntéshozatal:  Minősített 
szavazattöbbség 

        PÁSZTÓ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT 
   3060 Pásztó, Kölcsey u. 35. 

    (06-32) 460-753 
Fax: (06-32) 460-918 

E-mail: forum@paszto.hu 

mailto:forum@paszto.hu


Tisztelt Képviselő-testület! 
 
Dömsödi Gábor Bokor, Béke út 37. szám alatti lakos azzal a kéréssel fordult a Képviselő-
testülethez, hogy egy,  az általa és más magánszemélyek által létrehozni kívánt egyesület 
részére határozatlan időre kérje a Pásztó név használatát.  
A névhasználat kizárólag az egyesület nevében való megjelenítésre terjedne ki és nonprofit 
módon valósulna meg.  
Az egyesület tervezett neve: Szeretünk Pásztó Egyesület. 
A tervezett egyesület székhelye: Pásztó, Kis u. 5. 
 
A tervezett egyesület célja a pásztói kulturális élet fellendítése, a helyi közélet civil 
kontrolljának erősítése. Tevékenysége során támogatni szeretné a pásztói lakosság 
tájékoztatását, a közérdekű információkhoz való hozzájutását éppúgy, mint a Pásztóval 
kapcsolatos történelmi és kulturális ismeretek terjesztését.  
 
A Pásztó településnév használatáról szóló 16/2011.(VI.30.) önkormányzati rendelet 3. § (3) 
bekezdése értelmében a névhasználatra vonatkozó kérelemről a képviselő-testület a kérelem 
benyújtását követő rendes ülésén dönt.  
 
Az előterjesztéshez mellékletként csatolom Dömsödi Gábor a rendelet 3.§ (2) bekezdésében 
foglalt tartalmi feltételeinek megfelelő kérelmét. 
 
A 16/2011.(VI.30.) önkormányzati rendelet 2.§ (4) bekezdése értelmében a névhasználat 
feltétele, hogy az egyesület székhelye, vagy telephelye Pásztó területén legyen.  
 
Tekintettel a fent leírtakra javaslom, hogy a Képviselő-testület engedélyezze az egyesület 
részére a „Pásztó” név használatát. 
 
Határozati javaslat:  
 
Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a „Pásztó” név használatára 
vonatkozó kérelmet és hozzájárul, a Szeretünk Pásztó Egyesület nevében a „Pásztó” név 
használatához, határozatlan időre. 
 
Felkéri polgármesterét, hogy a kérelmezőknek a képviselő-testület határozatát 8 napon belül 
küldje meg. 
 
Határidő: 8 nap 
Felelős: szöveg szerint.  
 
Pásztó, 2019. június 14. 
         

  Farkas Attila 
          polgármester 
A határozati javaslat törvényes! 
 

 
 
Dr. Sándor Balázs  

                      jegyző 
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