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Tisztelt Képviselő-testület! 
 
 
 
Prauda Edina a Pramiss Kft. ügyvezetője, a Miss Alpok Adria és a Nógrád Megye Szépe 
verseny szervezője azzal a kéréssel keresete meg az Önkormányzatot, hogy Pásztó 
címerének használatához kérje a Képviselő-testület engedélyét.  
 
A város címerét a 2019. április 27-én Pásztón megrendezésre kerülő Miss Alpok Adria és a 
Nógrád Megye Szépe verseny megyei döntője kapcsán megjelenő hirdetései anyagokban 
szeretnék feltüntetni. 
 
A hirdetmények az online médiában, és Nógrád megyében plakát formájában (kb. 100 db) is 
megjelennek majd.  
 
A címer használatának engedélyezését 2019. február 15. és április 30. közötti időtartamra 
kérte Prauda Edina a Pramiss Kft. ügyvezetője, aki a rendezvény szervezőjeként felel a címer 
használatáért. 
 
A kérelmező levélben kapott tájékoztatást arról, hogy a címerhasználatra vonatkozó 
engedélyt – pozitív elbírálás esetén – legkorábban 2019. március 1-jétől kaphatja meg. 
 
A szépségverseny szervezője kérte továbbá, hogy a Teleki László Városi Könyvtár és 
Művelődési Központ Pásztó Deák Ferenc u. 14. szám alatti rendezvénytermét, és hozzá 
tartozó helyiségeket az önkormányzat térítésmentesen adja használatba.  
 
A címer használatának engedélyezésére Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 
rendeletet alkotott. A 23/2009. (IX. 30.) önkormányzati rendelet 3. § (1) bekezdése 
felsorolja, mely esetekben használható a címer díszítő és utaló jelképként.   
 
A fentieket figyelembe véve a kérelem (melynek másolatát az előterjesztéshez csatoltuk) a 
címer használatáról szóló önkormányzati rendelet 3. § (1) bekezdés g) pontja tekintetében 
helytálló, miszerint a címer használható a város nemzetközi kapcsolataiban, idegenforgalmi 
propagandában, a város idegenforgalmi kiadványain.  
 
Tekintettel a fent leírtakra, javaslom, hogy a Képviselő-testület Pásztó Város címerének 
használatához járuljon hozzá. 
 

I. Határozati javaslat: 
 
Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete megismerte és megtárgyalta a Prauda 
Edina, a Pramiss Kft. ügyvezetőjének Pásztó város címerének használatára vonatkozó 
kérelmét és az alábbi határozatot hozza: 
 

1. Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete hozzájárul, hogy a Pramiss Kft. (Székhely: 
1126 Budapest, Szendrő utca 48-52. B. ép. C. lház. I. em. 3.) a Miss Alpok Adria és a Nógrád 
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Megye Szépe verseny megyei döntője kapcsán Pásztó Város címerét díszítő jelképként 
használja.  
 

2. Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete Pásztó Város címerének használatát 2019. 
március 1-jétől 2019. április 30-ig engedélyezi a Pramiss Kft. részére.  
 

3. A Pramiss Kft. Pásztó Város címerét kizárólag a rendezvény kapcsán megjelenő hirdetési 
anyagokban használhatja figyelemmel a Pásztó Város címerének alkotásáról és használatáról 
szóló 23/2009. (IX. 30.) önkormányzati rendelet 2.§-ában foglaltakra.  

 
II. Határozati javaslat 

 
Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete megismerte és megtárgyalta a Prauda 
Edina, a Pramiss Kft. ügyvezetőjének a Teleki László Városi Könyvtár és Művelődési Ház 
rendezvénytermének térítésmentes használatára vonatkozó kérelmét és az alábbi 
határozatot hozza: 
 
Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a Teleki László Városi Könyvtár és 
Művelődési Központ Pásztó Deák Ferenc u. 14. szám alatti rendezvénytermét, és hozzá 
tartozó helyiségeket – mint a rendezvény támogatója – térítésmentesen a szervező 
használatába adja.  
 
A Képviselő-testület felkéri polgármesterét, hogy az engedély megadásáról a kérelmezőt 
értesítse.  
 
Határidő: azonnal 
Felelős: szöveg szerint 
 
 
Pásztó, 2019. február 19. 
 
        Farkas Attila 
        polgármester 
 
 
A határozati javaslat törvényes! 
 
 
 

Dr. Sándor Balázs  
         jegyző 
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