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ELŐTERJESZTÉS 

Bánk településnév használata iránti kérelem 

 

 

Csatlós Kornél 2653 Bánk, Petőfi út 41. szám alatti lakos helyi karate egyesületet szeretne alapítani 

„Csatik Kyokushin Dojo Bánk” néven. A kérelmező az egyesület keretein belül karate oktatással, 

versenyzők felkészítésével kíván foglalkozni. Az egyesületben felkészített versenyzők – az Egyesület 

neve által - Bánk települést képviselve vennének részt hazai és nemzetközi versenyeken. 

 

A civil szervezetek bírósági nyilvántartásáról és az ezzel összefüggő eljárási szabályokról szóló 2011. 

évi CLXXXI. törvény 21.§ (4) bekezdése alapján, ha a szervezet neve olyan elnevezést tartalmaz, 

amelyhez másnak jogi érdeke fűződik, a kérelemhez csatolni kell a jogosult hozzájárulását tartalmazó 

nyilatkozatot. 

 

Tekintettel a hivatkozott jogszabályi előírásra, Csatlós Kornél a „Csatik Kyokushin Dojo Bánk” néven 

létrehozni kívánt egyesület bírósági nyilvántartásba vételéhez kéri a az önkormányzat támogatását és 

hozzájárulását, mivel az Önkormányzat engedélye nélkül az Egyesület nevében a Bánk településnév 

bejegyzésére nem kerülhet sor. 

 

Bánk, 2021. január 27. 

 

 Torma Andrea 

 polgármester 

 

 

…./2021. (…….) határozati javaslat: 

 

Az élet-és vagyonbiztonságot veszélyeztető tömeges megbetegedést okozó SARS-CoV-2 koronavírus 

világjárvány következményeinek elhárítása, a magyar állampolgárok egészségének és életének 

megóvása érdekében a Magyarország Kormánya által elrendelt veszélyhelyzetre tekintettel a 

katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi 

CXXVIII. törvény (a továbbiakban: Kat.) 46.§ (4) bekezdésében meghatározott jogkörömben eljárva - 

miszerint veszélyhelyzetben a települési önkormányzat képviselő-testületének feladat-és hatáskörét a 

polgármester gyakorolja – a képviselő-testület tagjaival történő egyeztetés alapján az alábbi 

határozatot hozom: 

 

Csatlós Kornél 2653 Bánk, Petőfi út 41. szám alatti lakos kérelmére a „Csatik Kyokushin Dojo Bánk” 

név használatához, valamint a civil szervezet (egyesület) ezen elnevezéssel történő bírósági 

nyilvántartásba vételéhez Bánk Község Önkormányzata az alábbi feltételekkel és kikötéssel járulok 

hozzá: 

- a „Bánk” településnévhasználat kizárólag „Csatik Kyokushin Dojo Bánk” megnevezésű egyesület 

keretein belül történő karate oktatás és karate versenyzők felkészítése tevékenység során, 

valamint karate sportversenyen való részvétel során használható; a szervezet tevékenységének és 

céljának módosítása, bővítése esetén a névhasználathoz ismételten meg kell kérni Bánk Község 

Önkormányzatának hozzájárulását; 

- A névhasználat nem állhat ellentétben Bánk község értékeivel, Bánk község jó hírnevét nem 

csorbíthatja.. 

Amennyiben Bánk település nevének használata, illetve a településnévhez kapcsolt tevékenység sérti 

Bánk település jó hírét vagy a közerkölcsöt, vagy Bánk község értékrendjével nem áll összhangban, 

Bánk község Önkormányzata közérdekből jogosult a névhasználathoz történő hozzájárulást indokolás 

és mindennemű kártérítési kötelezettség nélkül visszavonni és a névhasználatot jogosult megtiltani. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős:    polgármester 


