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A döntés meghozatala minősített 
szavazattöbbséget igényel! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

J A V A S L A T 
 

Pásztó településnév használatára vonatkozó kérelem elbírálására. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
Készült: a Képviselő-testület 2015. április 30-i ülésére 
Előterjesztő: Dömsödi Gábor polgármester  
Az előterjesztést megtárgyalja: Ügyrendi Bizottság 
Az előterjesztést előkészítette: Dudásné Fülöp Anita szervezési ügyintéző 
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Tisztelt Képviselő-testület! 
 
2015. március 10-én megalakult a „Pásztói Életmód Klub”, melynek nevében Pohlmüller Katalin 
pásztói lakos azt kérte, hogy az egyesület elnevezésében a képviselő-testület határozatlan időre 
engedélyezze a „Pásztó” névhasználatot. 
 
Szervezetük alapcéljai között szerepel az egészséges életmóddal, környezetvédelemmel és sporttal 
kapcsolatos ismeretek közvetítése Pásztó és környéke teljes lakossága részére. Közösségépítés 
keretében azon lakosok, csoportok és törekvések összefogása, akik az alapvető céllal egyetértenek. 
Segítő hálózat létrehozása, melyben a környezeti fenntarthatóság, az alternatív és újszerű 
életmegoldások az önismerettől a csapatépítésen át a vegyszermentes háztartásig és a segítő 
beszélgetésig, kirándulásokig terjednek. Kapcsolatrendszerükbe kívánják bevonni a hasonló 
érdeklődésű szerveződéseket és egyéneket országosan (távlati célként a határon túl is), valamint 
Pásztón és környékén található intézményeket, civil szervezeteket.  
 
Az egyesület a közösségépítés mellett a személyiségfejlesztést, egészségmegőrzést, oktatást, 
tehetséggondozást is kívánja segíteni, melyeknek megvalósításában tagjainak folyamatosan fejlődő 
szakértelme segít. Nyilvános rendezvényeket, előadásokat, ismeretterjesztő programokat szeretnének 
szervezni a fentebb említett témakörökben különböző korú és érdeklődésű célcsoportok igényeinek 
megfelelően. 
 
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 a Pásztói Életmód Klubnak a rendelet 3.§ (2) 
bekezdésében foglalt tartalmi feltételeinek megfelelő kérelmét. 
 
Tekintettel a fent leírtakra javaslom, hogy a Képviselő-testület engedélyezze az életmód klub részére a 
„Pásztói” név használatát. 
 
Határozati javaslat:  
 
Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete hozzájárul a Pásztói Életmód Klub  (székhelye: 3060 
Pásztó, Nagymező út 3.) 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, 2015. április 14. 
        Dömsödi Gábor 
          polgármester 
A határozati javaslat törvényes! 
 

 
 
Dr. Sándor Balázs  

                      jegyző 
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