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Tisztelt Képviselő-testület! 
 
 
Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete évente költségvetési rendeletében határozza meg 
a civil- és sporttámogatási keretet és külön határozatban döntött arról, hogy miként kívánja 
támogatni a helyi sportegyesületek munkáját, ezen keresztül a diáksport, lakossági sport, 
szabadidősport és az utánpótlás nevelés feladatait. 
 
 
A városnak hatályos sportkoncepciója nincs, pedig ez elengedhetetlen a fejlesztési célú 
támogatások elnyeréséhez és a sport és szabadidős egyesületek egymás mellett való működéséhez 
a keretrendszer meghatározásához.  Ezért a városi sportélet magas szintű és hatékony 
megvalósításához feltétlenül szükség van egy sportfejlesztési koncepció elfogadására. 
 
A sportfejlesztési koncepció legfontosabb alapelvei a következőek: 
 

- biztosítani kell a Pásztóhoz kötődő polgárok részére a rendszeres testedzéshez, az 
egészséges életmódhoz, sportoláshoz való jogot, 

- a diáksport, versenyrendszer folyamatos működtetése, 
- a Pásztó területén bejegyzésű sportszervezet támogatása, 
- a helyi kiemelkedő szintű utánpótlás nevelés támogatása. 

 
 
A sportfejlesztési koncepció időszakonként történő felülvizsgálata javasolt, így természetesen 
szükség esetén mód van arra, hogy a Képviselő-testület újabb előterjesztés alapján tárgyalja annak 
módosítását. 
 
A sportfejlesztési koncepció készítésébe bevonásra kerültek a helyi sportszervezetek, 
sportegyesületek. A közös cél elérése érdekében a sportkoncepció tervezet valamennyi szervezet 
és egyesület részére megküldésre került, illetve sportfórum került megrendezésre, ahol 
elmondhatták véleményüket, javaslataikat. Az elhangzott vélemények, javaslatok a 
sportkoncepcióba beépítésre kerültek. 
 
Fentiek alapján javaslom a Tisztelt Képviselő-testületnek a mellékelt sportfejlesztési koncepció 
elfogadását. 

 

 

 

                  Káposzta Csaba 
            civil- és sport tanácsnok 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Határozati javaslat: 
 
Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete az alábbi határozatot hozza: 

Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a 2015-2019. évre vonatkozó 
sportfejlesztési koncepciót e határozat melléklete szerint elfogadja.  
A sportfejlesztési koncepciót szükség esetén, de legkésőbb 2019. december 31-ig felül kell 
vizsgálni. 
 
Felelős: civil- és sporttanácsnok 
Határidő: 2019. december 31. 
 
 

 

                  Káposzta Csaba 
            civil- és sport tanácsnok 

 

 

Határozati javaslat törvényes! 

 

 

          Dr. Sándor Balázs 
                   jegyző 
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Bevezetés 
 

Az Országgyűlés 1996-ban, 2000-ben majd 2004-ben is új törvényt alkotott a sportról, a 2004. 
évi I. törvény legújabb módosítása pedig 2012. január 1-től hatályos. Ezek új irányokat, prioritásokat 
fogalmaztak meg a sporttársadalom számára, és meghatározták a helyi önkormányzatok sporttal 
kapcsolatos kötelező feladatait is. A nemzetközi, az országos és a helyi társadalmi, gazdasági 
változásokhoz igazodva, azok várható hatásaira építve, – figyelembe véve az új sporttámogatási 
rendszert, a jogszabályi előírásokat – az Önkormányzatnak szükséges meghatározni egy kiszámítható 
szerepvállalást a város sportéletében.  

A cél a következő évekre meghatározni a sportágazatban a tennivalókat a kötelező és önként 
vállalt feladatok kereteit. 

A sportkoncepció szükségességét indokolja azaz ellentmondás is, hogy amíg a versenysport 
élsport területén kimagasló nemzetközi sikereket érnek el a magyar sportolók, addig a tudományos 
felmérések alapján a lakosság széles rétege igen rossz egészségi állapotban van, ezért az 
önkormányzatok felelőssége fokozatosan növekedett a fizikailag egészséges nemzedék felnevelésében 
és megtartásában. A napjainkban is jól érzékelhető változások, az állam szerepvállalásának évről évre 
történő csökkenése, a tőkeerős szponzorok hiánya és az anyagi gondok egyaránt éreztetik hatásukat a 
magyar sportéletben. A letelepedett nagyvállalatok - kevés kivételtől eltekintve – nem mutatnak 
szándékot a testkultúra támogatására, szponzorálására. 
Jelenleg az önkormányzat segítsége nélkül a sport működése bizonytalanná, lehetetlenné válhat. 
Kijelenthetjük, ha a települési önkormányzatok az elmúlt időszakban nem vállalták volna fel a helyi 
sportmozgalom, sportszervezetek támogatását, a magyar sport elemeire hullott volna szét. 

Sportkoncepciónk vezérelve az, hogy központi helyet foglal el, és prioritást élvez az iskolai diák- 
és szabadidősport, az idősek, a családok és a hátrányos helyzetűek valamint a fogyatékosok sportja. A 
városi diákok tanórán kívüli sporttevékenységének szervezését, a területi diákolimpiai versenyrendszer 
koordinálását az Önkormányzat segítségével a Herkules Diáksportkör végzi. 

Az utánpótlás nevelés segítése továbbra is támogatandó terület kell, hogy legyen, a jelenleg 
érvényben lévő Sport Alap koncepcionális újra gondolásával. Pásztó Város Önkormányzata az oktató,- 
és nevelőmunka, a kultúra, a szabadidő és a rekreáció egyik alapvető eszközének tekintette és tekinti a 
sportot, az egészséges és rendszeres testmozgást. Az Önkormányzat mindig kiemelt figyelemmel 
viszonyult a Pásztói Karate Klubhoz, mindig támogatta az egyesület vezetését fejlesztési 
elképzeléseinek realizálásában. A városban évek óta kb. 30 bejegyzett sportegyesület működik. 

Az iskolai sport lényege a helyi versenyek sokszínűsége, s az, hogy mindenki által űzhető 
legyen. Nem a vetélkedés a fő cél, de a verseny, a megmérettetés eszköz, amit a testnevelés területén is 
alkalmaznunk kell a személyiségformálás érdekében.  

A kiemelt lakossági sportrendezvények megszervezése, megrendezése kapcsán ismételten 
szükséges lenne a pásztói bejegyzéssel rendelkező sportegyesületek/sportszervezetek összefogására.  
 

A sportkoncepció elkészítése a következő dokumentumok, jogszabályok alapján, azok 
figyelembevételével készült: 

- Európai Sport Charta, 
- Európai Városi Charta, 
- a Magyarország Alaptörvénye, 
- a sportról szóló 2004. évi I. törvény, 
- a Sport XXI. Nemzeti Sportstratégia előterjesztése, 
- Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. tv. 
- a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény / a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. 

tv. 
- Pásztó Város Önkormányzata Gazdasági Programja 2010 (Pásztó Város Önkormányzata 

Képviselőtestülete 69/2011. (III.24.) határozatával hagyta jóvá, jelenleg is hatályos) 
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I. Alapelvek 

 
1.   Az Önkormányzat a sportkoncepció megalkotása során alapdokumentumként veszi  

figyelembe Magyarország Alaptörvényét, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. 
évi CLXXXIX. törvényt és a sportról szóló 2004. évi I. törvényt. 

 
2.   A sport önszerveződésre épülő autonóm tevékenység, a kultúra része, szervesen 

kapcsolódik a társadalom kulturális, gazdasági tevékenységéhez. 
 
3.   Az önkormányzat alapvető érdeke, hogy a sport valamennyi társadalmilag fontos 

funkciója érvényesüljön: 
- az egészségmegőrzés; 
- az ifjúság erkölcsi - fizikai nevelése, személyiségformálása; 
- a nemzeti öntudat erősítése, az egészséges lokálpatriotizmus kialakítása; 
- a mozgáskultúra, mozgásműveltség, a cselekvésbiztonság fejlesztése; 
- a tisztességes játék (fair play), az esélyegyenlőség kiteljesedése; 
- szórakozás és szórakoztatás; 
- közösségi együttélés, társadalmi mobilitás erősítése; 
- gazdasági vállalkozás – sportturizmus elősegítése; 
 

4.   A testnevelés és a sport részterületei – az óvodai testneveléstől a szabadidő sporton 
keresztül a hivatásos sportig – egymással szorosan összefüggő és kölcsönhatásban álló 
egészet képeznek. Egyik területének fejlesztése vagy elhanyagolása kihat a testkultúra 
egészére. 

 
5.   A város sportéletének meg kell, hogy feleljen az Európai Unióban megszabott 

elvárásoknak, valamint a környezetvédelmi és a területfejlesztési kötelezettségeknek is. 
 

II. A sportkoncepció fő célja 
 

A fejlesztési irányok és hosszú távú feladatok meghatározása, melyek végrehajtása során 
a város sportjában rejlő értékek megőrizhetők és gazdagíthatók, az egyetemes magyar 
sportstratégia céljai megvalósulhatnak, a lakosságának mind szélesebb köre számára 
lehetővé válhat az egészséges, mozgás-gazdag életmód. Mindezt az országos 
irányelvekkel és törvényekkel összhangban.  
 

1. Az országos sportpolitika általános alapelvei 
A Magyarország Alaptörvényének XX. cikk 1. bekezdése rögzíti: „Mindenkinek joga van 
a testi és lelki egészséghez.” Ezt az alkotmányos jogot a 2. bekezdés szerint 
„Magyarország a sportolás és a rendszeres testedzés támogatásával segíti elő.” 
 
Ezeket a sportról szóló 2004. évi I. törvény a következők szerint határozza meg: 
„Magyarország Országgyűlése kinyilvánítja, hogy a nemzet közössége a test művelését, a 
sportot, a nemzet alapértékének, kívánatos célnak tekinti. A nemzet értékei között tartja 
számon a sport által elért eredményeket, és elismeri a sport egyént és közösséget erősítő 
értékeit. Magyarország sportnemzet, amely e törvénnyel is tiszteleg azon tagjai előtt, akik 
tevékenységükkel dicsőséget, elismerést és megbecsülést szereztek hazánknak. Az e 
törvényben meghatározott célok megvalósítása biztosítja továbbá azt, hogy Magyarország 
sportoló nemzetté is váljék. 
A sport legelőbb is a lelki egészség alapja, amely hozzátartozik az egészséges nemzet, az 
egészségét megőrizni akaró polgár értékrendjéhez. A sport a közjó része. Erősíti a 
közösség tagjainak egymáshoz tartozását, miként az egyén testi és lelki egészségét. 
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A sport magába foglalja a nemzet által vallott értékeket, az összetartozás és a 
versenyzés szellemét, a részvételt és a győzelmet, a teljesítmény elismerését, vagyis a 
munka becsületét, az önfegyelem és az öngondoskodás fontosságát, az egyén közösségért 
viselt felelősségét. Magyarország Országgyűlése kinyilvánítja, hogy minden embernek 
alapvető joga van a sporthoz, és e jogát az állam biztosítja, függetlenül attól, hogy 
versenysportról, a szabadidő eltöltéséről, a diák-, főiskolai-egyetemi sportról, a 
fogyatékkal élők sportjáról vagy az egészség megőrzéséről van szó. Magyarország 
Országgyűlése elfogadja az Európai Sport Chartát, és sportról szóló törvényét azzal 
összhangban alkotja meg.” 
 

2.  Az Európai Unió nemzetek közötti sportprojekteket finanszíroz, aminek célja a megfelelő 
hálózatok és bevált módszerek feltárása és tesztelése a sport területén.  
Ezek a projektek a következő területekre vonatkoznak: 
− egészségvédő testmozgás; 
− a sporthoz kapcsolódó oktatás és képzés; 
− sport fogyatékkal élők számára; 
− nemek közötti esélyegyenlőség a sportban; 
− fellépés a doppingszerek használata ellen; 
− a sport terén és révén megvalósuló társadalmi befogadás; 
− önkéntesség a sport világában; 
− erőszak és intolerancia a sport területén; 
− sportirányítás. 
 

3.  A helyi önkormányzatok sporttal kapcsolatos feladatai 
A sportról szóló 2004. évi I. törvény szerint: 
„55. §  
(1) A települési önkormányzat - figyelemmel a sport hosszú távú fejlesztési 

koncepciójára -: 
a)  meghatározza a helyi sportfejlesztési koncepciót, és gondoskodik annak 

megvalósításáról, 
b)  az a) pontban foglalt célkitűzéseivel összhangban együttműködik a helyi 

sportszervezetekkel, sportszövetségekkel, 
c)  fenntartja és működteti a tulajdonát képező sportlétesítményeket, 
d)  megteremti az önkormányzati iskolai testnevelés és sporttevékenység 

gyakorlásának feltételeit. 
(2) A települési önkormányzat az (1) bekezdésben foglaltakon kívül - a köznevelésről 

szóló törvényben meghatározottak szerint - biztosítja az önkormányzati iskolai 
sportkörök működéséhez, vagy az ezek feladatait ellátó diáksport-egyesületek 
feladatainak zavartalan ellátásához szükséges feltételeket. 

(3) A megyei és a fővárosi önkormányzat az (1)-(2) bekezdésben foglaltakon túl 
sportszervezési feladatai körében: 

a)  segíti a területén tevékenykedő sportszövetségek működésének alapvető feltételeit, 
b)  közreműködik a sportszakemberek képzésében és továbbképzésében, 
c)  segíti a sportági és iskolai területi versenyrendszerek kialakítását, illetve az e körbe 

tartozó sportrendezvények lebonyolítását, 
d)  adottságainak megfelelően részt vesz a nemzetközi sportkapcsolatokban, 
e)  ellátja a nemzeti sportinformációs adatszolgáltatással összefüggő területi 

feladatokat, 
f)  közreműködik a sport népszerűsítésében, a mozgásban gazdag életmóddal 

kapcsolatos sporttudományos felvilágosító tevékenység szervezésében, 
g)  közreműködik a sportorvosi tevékenység feltételeinek biztosításában. 

(4) A megyei jogú városi önkormányzat illetékességi területén - adottságainak 
megfelelően - ellátja a (3) bekezdésben meghatározott feladatokat. 
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(5) A helyi önkormányzatok - figyelemmel a 49. § d) pontjában foglaltakra is - a 
sporttal kapcsolatos feladataik ellátásához a költségvetési törvényben és más, a sport 
állami támogatásáról rendelkező jogszabályok szerinti támogatásokban részesülnek. 

(6) Az e törvényben meghatározott feladatai alapján a tízezernél több lakosú helyi 
önkormányzatok rendeletben állapítják meg a helyi adottságoknak megfelelően a 
sporttal kapcsolatos részletes feladatokat és kötelezettségeket, valamint a 
költségvetésükből a sportra fordítandó összeget.” 

 
III. Az Önkormányzat sporttal kapcsolatos feladatellátásának és  

fejlesztésének jövőképe. 
 

A városi sportfeladatok ellátása a törvényes előírások alapján, a helyi társadalom 
elvárásainak megfelelve működik. 
Az Önkormányzat kiemelt figyelmet fordít 
- a gyermek- és ifjúsági sport fejlesztésére, megszilárdítására, 
- utánpótlás nevelés fejlesztésére, 
- a fogyatékkal élők sportjának kiszélesítésére, 
- a sportlétesítmények gazdaságosabb kihasználására,  
- a mindennapos testmozgás megvalósulásának elősegítésére az oktatási 

intézményekben, együttműködés kialakítása a Tankerületi vezetéssel, 
- a városban élők tudatának formálására, hogy igényük legyen egészségük megóvása 

érdekében az aktív mozgásra, 
- a sport legyen a város minden lakosának szenvedélye, 
- a sportlétesítmények állandó fejlesztésére és a sportolni vágyók számára a minél jobb 

hozzáférés biztosítására. 
 

IV. Általános célkitűzések 
 

1.  Az Önkormányzat együttműködik az állami és más érdekelt sportszervezetekkel, oktatási 
intézményekkel, és támogatást nyújt ahhoz, hogy – a városi hagyományokat és 
adottságokat figyelembe véve – a város testnevelés- és sportmozgalma továbbra is 
megtarthassa a hazai sportéletben eddig elfoglalt helyét. · Biztosítja a fenntartásában lévő 
sportlétesítmények alapvető üzemeltetési költségeit, gondoskodik a biztonságos 
működtetéshez szükséges karbantartásról, felújításról. · A fenntartásában lévő 
sportlétesítményeiben biztosítja a testnevelés és a diáksport ingyenes, az utánpótlás-
nevelés kedvezményes bérleti lehetőségét. · Anyagi lehetőségeinek függvényében 
támogatja a városi szabadidősportban ellenőrizhetően konkrét feladatokat vállaló 
sportszervezeteket.  

2.  Az óvodai és iskolai testnevelés és a diáksport kötelező finanszírozásán kívül támogatja 
a városi sportmozgalom részterületeit. A vállalt feladat mértékének megfelelő átadott 
pénzeszközökkel támogatja a sportegyesületeket, szervezeteket, intézményeket. Külön 
figyelmet fordít a fogyatékos sportolók esélyegyenlőségének megteremtésére és az 
időskorúak sportjára. 

3. Az elosztási alapelvek és a támogatási feltételek meghatározásával olyan normatív 
sportfinanszírozási rendszer kidolgozása, amely révén egyrészt behatárolhatóvá,másrészt 
a következő időszakra vonatkozóan mindenki számára kiszámíthatóvá, tervezhetővé válik 
a városi sporttámogatás. 

 
V. Az önkormányzat alap és vállalt 

testnevelési és sportfeladatai 
 

Az Önkormányzat a testnevelésre és sportra vonatkozó jogszabályokban előírt 
kötelezettségei: 
 a helyi sportkoncepció meghatározása és megvalósítása, 
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 a sporttal foglalkozó helyi szervezetekkel való együttműködés, 
 a tulajdonában álló sportlétesítmények fenntartása, működtetése, 
 az iskolai sporttevékenység feltételeinek megteremtése. 
 
Anyagi lehetőségeinek függvényében Önkormányzatunk vállalja az alábbi feladatok 
támogatását, megvalósítását:  
 
Az óvodai nevelés során abból indul ki, hogy már óvodás korban, játékos formában 
életre szólóan megszerettethető a testedzés. Az egészséges életvitel igényének szerepe 
ebben az életkorban kiemelt jelentőségű. A testnevelés, a sportjátékok fejlesztése a 
gyermekek természetes mozgását segíti elő. A mozgáskultúra tökéletesítése mellett ez 
segíti a gyermekek gyors helyzet felismerését, az alkalmazkodóképességét, valamint a 
személyiségük akarati tényezőinek pozitív alakulását. A testnevelésnek, a tornának, 
játékos mozgásoknak teremben és szabad levegőn, sporteszközökkel és eszközök nélkül 
az óvodai nevelés minden napján lehetőséget kell biztosítani. Óvodáink tornaszobáit 
folyamatosan korszerűsíteni kell, a játszóeszközök cseréjéről gondoskodni kell. 
Körültekintő szervezéssel kell elérni, hogy valamennyi pásztói csöppség 
bekapcsolódhasson az úszásoktatásba. Évente az óvodák számára sport témájú pályázatot 
hirdet meg.  
 
Diáksport - oktatási intézmények kapcsán 

- A mindenkori anyagi kondícióknak megfelelően – a műszaki felmérésekre alapozott 
ütemezésben – megkezdi a tornatermek, sportudvarok, szabadtéti sporteszközök 
felújítását. 

- Biztosítja a testnevelés tantárgy eszközpótlását.  
- A sokoldalú képességfejlesztés érdekében megfelelő számban biztosítja a kihelyezett 

testnevelésórákat (úszásoktatás, korcsolya). Igény és lehetőség szerint bővíti a sportági 
választékot.  

- Folytatja és bővíti az egészségmegőrző-szűrőprogramot. 
- Elősegíti a testnevelésórák tartalmának modernizálását. Támogatja azokat a 

költségkímélő megoldásokat, amelyekkel tovább bővíthető a kiegészítő 
sportlétesítmények száma (pl. petanque pálya; szabadtéri gördeszkás pálya megépítése) 

- Elősegíti, szorgalmazza a kölcsönös előnyökön alapuló iskolai – sportegyesületi 
megállapodások létrejöttét, a meglévő kapcsolatok továbbfejlesztését.  

- Segíti az intézményi diáksport szervezetek munkáját.  
- Támogatja a sportcsoportok működését, eszközpótlását, a mindennapos testedzés 

feltételeinek megteremtését segíti.  
- Biztosítja a diáksport versenyrendszer színvonalas működésének technikai és pénzügyi 

feltételeit.  
- Biztosítani kell az iskolai sportlétesítmények és sportpályák karbantartását, felújítását, 

EU szabványosítását, akadály mentesítését. 
- Fejlesztési irányelvei szerint sportcsarnok építését tervezi. 
- Felméri az iskolai tornatermek és kiszolgáló helyiségeinek állagát, program szerint 

gondoskodni kell felújításukról, korszerűsítésükről. 
- A diákok, fiatalok számára folyamatosan sportolási lehetőségek biztosítása az iskolai 

diákolimpiai versenyrendszeren kívül is.  
 

Szabadidősport területén 
A szabadidősport, rekreáció olyan sport, vagy mozgási, versenyzési tevékenység, melyet 
a lakosság tömegei saját egészségük megóvása, fizikai erejük újratermelődése, a 
szabadidejük hasznos eltöltése érdekében végeznek. Széles körű felvilágosító 
tevékenységgel ösztönözni kell a pásztói polgárokat, hogy minél nagyobb arányban 
kapcsolódjanak be a helyi sportéletbe.  
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Pásztó Város Önkormányzata ezért kiemelten támogatja azokat a rendezvényeket, 
amelyeken a lakosság minél szélesebb körben bevonható. Támogatja a szabadidősport 
egyesületek szakmai munkáját és rendezvényeit. Növeli és modernizálja a közhasználatú 
létesítmények számát. A korábbi években kialakult hagyományoknak és az igényeknek 
megfelelően támogatja a szabadidősport eseményeket, városi kiemelt rendezvényeket. 
Kiemelt figyelmet fordít az időskorúak számára szervezett sportesemények 
megszervezésére. (pl. lakossági gyalog és kerékpáros túrák, Nordic Walking, sakk, 
egészségnapok, fitnesz napok.) 
Önkormányzati dolgozók részére sportolási lehetőséget biztosít. Különös figyelmet fordít 
a fogyatékos sportolók esélyegyenlőségének megteremtésére, a szép korúak testedzésére. 
A mindenkori anyagi kondícióknak megfelelően – a műszaki felmérésekre alapozott 
ütemezésben – folytatja a közterületen lévő sportlétesítmények, szabadtéri sporteszközök 
felújítását, új többfunkciós műfüves és/vagy rekortán borítású sportpálya kialakítását. 
(felhasználási terület: iskolai testnevelés, oktatás során; kézilabda, röplabda, tollaslabda 
sportág technikai-taktikai gyakorlásánál; labdarúgás, lábteniszezés 
 
Utánpótlás-nevelés területén 
Anyagi lehetőségeinek függvényében bővíti és támogatja a városi egyesületek szakmai és 
utánpótlás-nevelő tevékenységét. A sport utánpótlás nevelés támogatásának 
újragondolása szükséges évenként emelkedő a célra fordítható támogatási 
keretösszegekkel. 
 
Létesítmények, beruházás  
Az önkormányzat folyamatosan fejleszti a tulajdonát képező sportlétesítményeket.  
Folytatja a sportpálya építési programot. (műfüves és/vagy labdarúgó pálya építése 
közterületen; petanque és gördeszka pálya építése). 
 
Sporteredmények elismerése  
Jelentős nemzetközi eredményeket elért sportolók, és a felkészítő sportszakemberek 
teljesítményének elismerése. 
 
Sport népszerűsítése  
A városi honlapon, az újságban és helyi televízión keresztül  
- Népszerűsíti a sport jótékony, életminőséget javító hatását. 
- Közreműködik a helyi sportélet propagálásában, a sportmozgalomban 

tevékenykedők és a lakosság folyamatos tájékoztatása érdekében. 
- Megjelenési lehetőséget biztosít az írott és elektronikus médiákban, az 

Önkormányzat honlapján az egyesületek, iskolák sportprogramjának, eredményeinek 
bemutatására. 

 
VI.  A sportkoncepció értékelése, hatálya,  

a nyilvánosság fórumrendszere 
 

Értékelés: Az Önkormányzat szükségesnek tartja, hogy a helyi sportmozgalom 
helyzetéről k étévenként átfogó beszámoló keretében tájékozódjon a Képviselő-testület, 
a szakmai területet a Civil és Sport Tanácsnok és a Bizottságok tekintsék át. 
 
Hatálya: Jelen sportkoncepció 2015. július 1-jétől 2019. december 31-ig hatályos. 
 
A nyilvánosság fórumrendszere: 
- Pásztó Városi Önkormányzat negyedéves lapja, 
- helyi kábeltelevízió, 
- egyéb helyi illetékességű médiumok, 
- szórólapok, 
- www.paszto.hu. 

http://www.paszto.hu/


 7 

 
 
A felsorolt kötelező és önként vállalt feladatokat az Önkormányzat a Képviselő-testület 
döntései alapján a Civil és Sport Tanácsnok, valamint, az Önkormányzat szakembereinek 
részvételével valósítja meg. 
 
Az önkormányzati sportfeladatok pénzügyi forrása: 
- állami normatíva 
- az önkormányzat költségvetési rendeletében évenként meghatározott összeg 
- pályázatok 

 
 

VII. Támogatás formái 
 

Közvetlen támogatás 
- működési támogatás pályázati úton 
- versenyek, rendezvények támogatása; 
- nemzetközi, partnervárosi sportkapcsolatok támogatása; 
- a társasági adóból részesülő sportegyesületek részére a pályázathoz szükséges önrész 

biztosítása; 
- jutalmak, elismerések, kitüntetések. 
- önkormányzati tulajdonú sportlétesítmények kedvezményes használatának biztosítása 

(működési támogatásban nem részesülő sportszervezetek, diáksport számára); 
 

Közvetett támogatás 
-  sportlétesítmények fenntartása, felújítása, fejlesztése. 

 
Támogatásra vonatkozó alapelvek 

-  Az önkormányzat fő alapelve, hogy nem fenntartója, működtetője a városi 
sportszervezeteknek, hanem külső támogatóként segíti működésüket, 
tevékenységüket. 

-  A Képviselő-testület a város költségvetésének elfogadása alkalmával határozza meg 
az évenként a sportcélú feladatokra fordítható kiadások összegét. 

 
Támogatási feltételek, szempontok 

Támogatásban csak olyan sportszervezetek részesülhetnek, amelyek az alábbi 
feltételeknek, szempontoknak megfelelnek. 

 
A támogatás általános feltételei 

-  Szerepelnek a társadalmi szervezetek bírósági nyilvántartásában; 
- Működésük megfelel a mindenkor hatályos jogi szabályozásnak; 
-  Nincs köztartozásuk; 
-  Székhelye a város közigazgatási határán belül található; 
-  Az önkormányzati támogatás felhasználására vonatkozóan számukra meghatározott 

elszámolási, beszámolási kötelezettségüknek határidőre eleget tettek; 
-  támogatott sportegyesület vezetője és az egyesület tagjai versenyen, sporteseményen 

sportemberhez méltó magatartást tanúsítsanak; 
- A sportszervezetek – ha felvételét kéri, és elfogadja, teljesíti az egyesület 

alapszabályait – minden pásztói polgárt kötelesek tagként felvenni és minden 
sportolni szándékozót kötelesek az egyesület keretei között foglalkoztatni; 

-  Az önkormányzat az egyesületekkel támogatási és együttműködési szerződést köt. 
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VIII. Sport és közösségi célú ingatlanok és fejlesztési területek 
  

1. Hajós Alfréd utcai sportcentrum 
 

 1.1. Helyzetértékelés 
Pásztó, Hajós Alfréd utca 1. szám alatti sporttelep megjelölésű, 2 ha 2814 m² területű 
ingatlan, 2300 m² nagyságú sportpályával és kiszolgáló helyiségével, továbbá 450 m² 
nagyságú edzőterem, konditerem és kiszolgáló helyiségei. a sportpálya gyepszőnyege 
gyomos, gondozása hatalmas költséggel jár. Az aszfaltos kézilabda pálya burkolata 
töredezett, ebben a formában sport céljára használhatatlan. A salakos futókör jelen 
állapotában balesetveszélyes, minőségi sportolásra alkalmatlan. 
Öltőzők és kiszolgáló helyiségek a közelmúlt felújításainak köszönhetően rendeltetésnek 
megfelelő állapotban vannak. A sportegyesületek jó gazda gondosságával használják.  
 

1.2. Üzemeltető sportegyesület(ek)  
Focipálya és öltöző, kiszolgáló helyiségek, Pásztói Sport Klub 
Edzőterem, konditerem és kiszolgáló helyiségei Pásztói Szabadidő Sportegyesület 
 

1.3. Közelmúlt felújításai, beruházásai 
A sportöltöző külső nyílászáró cseréje valamint fűtés rekonstrukciós munkáit 2014-ben 
Leader pályázat igénybevételével végezték el. A birkózóterem tetőszerkezetének 
felújítása szintén 2014-ben Leader pályázatból készült. 
A focipálya lelátó MLSZ támogatásból 2015 év közepére elkészül. Kézilabda pálya 
rekortán borítására pályázott az önkormányzat. Pozitív elbírálás esetén 2015. évben 
megépül villanyvilágítással, kerítéssel. 
Focipálya körüli futókör új salakborítását az Önkormányzat saját erős beruházásban, 
Városgazdálkodási Kft segítségével 2015.évben tervezi.  
 

 1.4. Tervezett beruházások, felújítások 
  Lelátó mögötti területen műfüves pálya kialakítása, kerítéssel és villanyvilágítással. 

Öltöző, büfé helyiségek épületének külső hőszigetelése, tetőtér szigetelése, tetőhéjazat 
felújítása, cseréje, valamint a szükséges belső felújítások elvégzése. 
Meglévő focikapuk, bejárati kapuk cseréje, kerítés felújítása. Öntözőberendezés 
kialakítása, saját kút létesítése. 
Épületen belül a szennyvíz-elvezető rendszer és a zuhanyzók felújítása. 

 
2. Kishegyi szabadidőpark 
  
2.1. Helyzetértékelés  

A 2879/14 hrsz. alatt felvett Szabadidő park 83442 m2 területű önkormányzati 
tulajdonban lévő ingatlan területéből a részben kialakított futópálya, futballpálya, vizes 
blokk és a színpad alatti öltöző helyiségek sport céljára vannak használatba adva. Mivel 
az önkormányzati tulajdon a terület és a rajta lévő épületek is, ezért csak az 
önkormányzat hozzájárulásával lehet ott munkálatokat folytatni. 
 

 2.2. Üzemeltető sportegyesület(ek) 
  Pásztói Utánpótlás Labdarúgó Club használatában áll. 
 

 2.3. Közelmúlt felújításai, beruházásai 
  Leader pályázatból új öltöző és vizesblokk épület lett kialakítva 2014-ben. 
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 2.4. Tervezett beruházások, felújítások 
Műfüves focipálya, teniszpálya, kosárlabdapálya, röplabda és lábtengó pálya kialakítása. 

  Szabadidőpark Kövicses-patak: patakparti sétány és futókör kialakítása. 
  Szabadidős terület fejlesztése: Kövicses-patak mederszélesítésével látványtó kialakítása   
 

3. Strand és sportlétesítményei  
 
3.1. Helyzetértékelés 

2014. évben a strandot még a Dél-Nógrádi Vízmű Kft üzemeltette, a törvényi 
szabályozások miatt 2015. évtől erre nincsen lehetőség. Az új üzemeltető a 
Városgazdálkodási Kft lesz. Strandot az évenkénti minimális felújítási munkák után lehet 
megnyitni. Kiszolgáló létesítményei, vizesblokkok, öltőző kabinok, és büfé épületek 
1970-es években épültek, mára elavultak. Fenntartásuk hatalmas pénzeszközöket 
igényelnek.  
 

 3.2. Üzemeltető sportegyesület(ek)  
Strandon sportegyesület nincsen bejegyezve. 8-10 egyesület veszi igénybe a strand 
szolgáltatásait és területét rendezvényeinek bonyolításához minden évben.  
 

 3.3. Közelmúlt felújításai, beruházásai 
Strand legutolsó, jelentősnek mondható rekonstrukciója 2005 évben volt. Vízforgató 
berendezés és medencéinek új burkolattal való ellátása történt meg. A 2006-2010. év 
közötti ciklusban kisebb beruházások, bitumenes pálya építése, füvesítés, napkollektorok 
beszerzése valósultak meg. 
 

 3.4. Tervezett beruházások, felújítások 
A strandon forgalmának növelése érdekében szükség van a vízhőfok emelésére, 
melegvizes beülős medence építésére, valamint egy kis vízmélységű tanmedence 
üzemeltetésére. 
A kiszolgáló létesítmények (öltöző, WC, fürdő) és a büfék megújítása, új épületben való 
elhelyezése elsődleges cél. A sportpályák számának bővítése, strand röplabda, petenque, 
lábtengó pálya, tollaslabda pálya, lengőteke építése lenne elsődleges feladat. 
Nyári szolgáltatásként a csúszda és felfújható látványelemek beüzemelése célszerű. 
A jelenlegi büfék helyén a területi adottságokat kihasználva egy-két csőcsúszda létesítése. 
Későbbiekben fedett tanmedence és termálvizes gyógymedence kialakítása. 
Strand egy részét sportpályává kell alakítani, mert abban az esetben lehetne pályázni 
strandfoci, strandkézi, strandröplabda pályák építésére. Erre a célra a Pásztói Kézilabda 
Klub a TAO-ból 100.000 Ft-ot felajánlott.  

 
4. A Pásztó Városi Önkormányzat Óvodája  
Székhelye: Pásztó, Madách utca 22. 
Tagintézmények:  Hétpettyes Tagóvoda - Pásztó, Cserhát lakónegyed 22.  
   Pitypang Tagóvoda - Hasznos, Vár utca 61. 
 
4.1. Helyzetértékelés 

Pásztó Városi Önkormányzat Óvodája a Helyi óvodai nevelési programjában 
meghatározta a gyermekek egészséges életmódra való nevelésének eszközeit, melyekhez 
hozzátartozik egy olyan irányú mozgásfejlesztés megvalósulása, amelyben a gyermekek 
természetes mozgáskedvének kielégítésével elősegítsék az egész személyiség fejlődését. 
Tornaszobával a hasznosi és a Hétpettyes Tagóvoda rendelkezik, melyek biztosítják a 
kisgyerekek szervezett mozgásfejlesztését változatos tornaszerekkel. Azonban a 
Százszorszép Tagóvoda tornaszobával nem rendelkezik, illetve abban csoport működik. 
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4.2. Üzemeltető sportegyesület(ek) 
Sportegyesület illetve közösségi céljára nincsen hasznosítva 
 

4.3. közelmúlt felújításai, beruházásai 
 
4.4. Tervezett beruházások, felújítások 

A Százszorszép Tagóvodában tornaszoba létesítése. Az óvodák eszközbeszerzésekor 
támogatni szükséges a sportcélú eszközök beszerzését. A tárgyi feltételek mellett fontos 
az óvónők képzésének fejlesztése a testneveléssel kapcsolatos továbbképzések területén 
is. Az udvar játék eszközeinek fejlesztése, biztonságtechnikai feltételek szinten tartása, 
mozgásfejlesztő eszközök folyamatos telepítése, zárt udvar lehetőségének hasznosítása, 
műfüves pálya építése. Törekedni kell az óvodás korosztály sporttevékenységének 
fejlesztésére az intézményi kereteken belül és azon kívül egyaránt. A gyerekek 
egészséges és sportos életmódra történő tudatos nevelése érdekében évente szükséges e 
korosztály számára kiemelt sportesemények szervezése (sorversenyek, városi futó és 
közösségi sportrendezvényeken való aktív részvétel). 

 
5. Magyar Szentek Római Katolikus Óvoda és Általános Iskola és létesítményei 
Székhelye: Pásztó, Deák Ferenc utca 17. 
Tagintézmények:  Óvoda – Pásztó, Szent Imre tér 1/a. 
 
5.1. Helyzetértékelés 

Az iskola épülete a 100 évet meghaladta, kialakítása a mai kornak már nem megfelelő. 
Tornateremmel nem, csak a pincében működő tornaszobával rendelkezik. Öltöző és 
mosdóhelyiség valamint vizesblokk a teremhez nem tartozik. A terem megközelítése az 
udvaron keresztül a szabadtéren át lehetséges.  
 

 5.2. Üzemeltető sportegyesület(ek) 
Sportegyesület részére nincsen hasznosítva. Termet kondicionáló tornára két felnőtt 
csoport heti több alkalomra is bérli. 
 

 5.3. Közelmúlt felújításai, beruházásai 
A létesítményen festési munkákon, minimális eszközbeszerzésen kívül fejleztés nem 
valósult meg. 
 

 5.4. Tervezett beruházások, felújítások 
  Az iskola részben tornaterem, az óvoda részben tornaszoba építése. 
 

6. Mikszáth Kálmán Líceum és létesítményei  
 
6.1. Helyzetértékelés 

A középiskola tornateremmel, konditeremmel, és egy salakpályával (kézilabda kapuval) 
rendelkezik. A kollégiumban kettő konditerem működik. A tornateremről elmondható, 
hogy a nagy létszámú osztályok túlnőttek a kisméretű tornatermen, így nem tudják 
biztosítani megfelelő hatékonysággal a tanulók testedzését. Heti egy-három alkalommal 
tartanak edzést kosárlabda, röplabda, illetve atlétika sportágakból. 
 

 6.2. Üzemeltető sportegyesület(ek) 
Sportegyesület részére nincsen hasznosítva. Termet labdarúgást szerető csoportok bérlik 
heti több alkalommal. Pásztói Kosárlabda csapat (Green Devils) itt tartja edzéseit. 
 

 6.3. Közelmúlt felújításai, beruházásai 
 
 6.4. Tervezett beruházások, felújítások 
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A középiskola sportszertárának „megújítása”, az elavult, elhasználódott 
sporteszközök folyamatos cseréje, a megfelelő minőségű tárgyi eszközök biztosítása és 
korszerűsítése  halaszthatatlan. Általános iskola és a középiskola egymás köré 
szerveződését kihasználva egy olyan sportudvar/centrum létrehozása, melynek részét 
képezné többek között a salakpálya felújítása, röplabdapálya, kosárlabdapálya építése, 
öltözők, zuhanyzók felújítása.  

 
7. A Pásztó Városi Önkormányzat Általános Iskolája  
Székhelye: Pásztó, Nagymező utca 36. 

 Tagintézmények:  Alsó tagozat – Pásztó, Nagymező utca 34. 
    Felső tagozat – Pásztó, Nagymező utca 36. 
 
7.1. Helyzetértékelés 

Az iskolánkban a mindennapi testnevelés tanórai keretben valósul meg. Tehát minden 
osztálynak napi egy alkalommal van testnevelés órája. Ez azt jelenti, hogy egyszerre 4 
testnevelés óra van minden délelőtt a hetedik óráig bezárólag. Ezt szolgálja ki az alsó 
tagozat épületében egy kisméretű tornaterem, az udvaron egy salakos és egy aszfaltos 
kézilabda pálya. Felső tagozaton egy nagyobb méretű tornaterem, két aszfaltos kézilabda 
pálya és egy aszfaltos 60 m-es futópálya. Téli időszakban, évi 5 hónapon át, a két 
tornateremben egyszerre 4 osztálynak van testnevelés órája. A felső tagozat tornatermébe 
3 osztály van bezsúfolódva téli időszakban. Többek között ezért is kell a sportcsarnok és 
az uszoda megépítése, mert a gimnázium és a keresztény iskola is hasonló problémákkal 
küzd. Az udvari sportpályáink korszerűtlenek, rossz minőségűek. A nagy tornatermünk 
öltözői, mosdói tragikus állapotban vannak! Mindkét tornaterem kihasználtsága 
maximális. Délután 18 óráig az iskola diáksport egyesülete tart sportfoglalkozásokat 
atlétika, torna, tollaslabda, kosárlabda, labdarúgás, kézilabda sportágakban. 18 óra után és 
szombaton felnőtt csoportok és egyesületek bérlik a tornatermet. Szoros kapcsolat alakult 
ki az iskola és a Szabadidő SE kosárlabda szakosztálya, a Pásztói Kézilabda Club között, 
így a tanulóink az MDSZ diákolimpiai versenyein túl részt vesznek a kosárlabda és a 
kézilabda szövetség utánpótlás bajnokságaiban. Iskolai szinten a Bozsik programban is 
szerepelnek a tanulóink.  
Az iskola sporteszköz ellátottsága jónak mondható, annak ellenére, hogy új eszközök 
beszerzése, karbantartása, javítása évtizedekre visszamenőleg a diáksport egyesület által 
valósult meg, pályázati forrásokból. Központi költségvetésből erre elenyésző pénz jutott. 
 

7.2. Üzemeltető sportegyesület(ek) 
A felső tagozat tornatermét a Pásztói Kézilabda Klub használja, a Szabadidő SE 
kosárlabda szakosztálya itt rendezi bajnoki mérkőzéseit. Herkules DSE iskolai diáksport 
céljaira használja a létesítményt. A Herkules DSE két nagy sportrendezvénnyel színesíti a 
város sportéletét. „Fut a Suli” utcai futóverseny. „Farsang Kupa” terem labdarúgó torna. 
Célszerű lenne, ha a városnak is lenne legalább egy hasonló volumenű rendezvénye. 
Az alsó tagozat tornatermét a Pásztói Karate Klub használja. 
 

 7.3. Közelmúlt felújításai, beruházásai 
  Az Alsó tagozat területén kialakított beton pályán kívül más beruházás nem történt. 
 
 7.4. Tervezett beruházások, felújítások 

A felső tagozat tornateremhez tartozó öltözők és vizesblokkok teljes körű felújítása vált 
szükségessé. 2015-ben BM sportlétesítmények felújítási pályázati forrás (80-90% 
támogatási intenzitás) felhasználásával meg kell valósítani. A pályázathoz szükséges 
felméréseket április hónapban az önkormányzat elkészíti. 
Az iskolacentrum területére új tornacsarnok, sportcsarnok építése elengedhetetlen, melyet 
a karate versenyek megrendezése céljából a Pásztói Karate Klub is szorgalmaz.  
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A tanuszoda építését az iskola szakemberei itt szeretnék megvalósítani. A 
lehetséges helyszín a „minden gyermek részesüljön úszásoktatásban” cél elérése 
érdekében is jó választás. 

 
 
A felsorolt fejlesztések megvalósítása érdekében elengedhetetlen a sportegyesületek közötti jó kapcsolat 
és együttműködés.  
Ennek érdekében a sportszervezeteknek legalább félévente egy alkalommal szakmai napot kell tartani 
valamennyi sportszervezet részvételével. 
A lehetőségek függvényében változó helyszínen, alkalmanként más és más sportszervezet látná 
vendégül a többi egyesületet, ezzel is segítve a másik tevékenységének, helyzetének, problémáinak 
megismerését, ahol az elmúlt időszak eseményei mellett a közös célok megvalósítása érdekében a 
jövőbeni feladatok megbeszélésére kerülne sor. 
 
Az egyesületek eredményes működésében és a fejlesztések mind hatékonyabb megvalósításában nagy 
szerepe van a TAO támogatásnak. A TAO megszerzéséhez, feltöltéséhez a helyi vállalkozások ilyen 
jellegű aktivitása is szükséges.  
Ezért az egyesületek az önkormányzat segítségét kérik, hogy járjon el érdekükben a helyi 
vállalkozásoknál. 
 
Örömteli hír, hogy a Magyar Olimpiai Bizottság szerződéskötést tervez a Pásztói Margit Kórházzal. A 
szerződés értelmében a Pásztói Margit Kórházban történhetne élsportolók rehabilitációja. 
A szerződés létrejöttében az önkormányzatnak is lehet szerepe, ezért lehetőségeihez mérten azt segítse 
elő. 
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IX. Pásztó közigazgatási területén bejegyzett sport és szabadidős egyesületek 

 

 Szervezet neve Képviselője, elnöke Cím Alapítás 
éve 

1 "HUFEZE SPORT KLUB" Zentai József 3060 Pásztó, Fő utca 82. 2002 

 Célja: A rendszeres sportolás, ezen belül a tájékozódási futó versenysport és a "bakancsos" 
turizmus felkarolása a szükséges anyagi és technikai feltételek előteremtése mellett.  

     

2 
A mindennapi testnevelésért és a 
diáksportért Pásztói Alapítvány          
(közhasznú) 

Szabó Zsolt 3060 Pásztó,           
Nagymező utca 36. 1990 

   
     

3 COLOR NOVA SPORT  Szita Róbert 3060 Pásztó,              
Szabadság út 48.  1990 

   
     

4 Gárdonyi Géza Diák Sport 
Egyesület Lipták László Mihály 3060 Pásztó,             

Nagymező utca 34. 1989 

   
     

5 Hasznosi Szabadidő Egyesület Gömbiczné Kanyó 
Beatrix 

3065 Pásztó,                    
Alkotmány út 155. 2002 

 

Hasznos városrész kulturális és közösségi életének szervezése, a település valamennyi 
korosztályát, az itt élők érdekeit szolgáló kulturális rendezvények, közösségi programok 
megvalósítása révén. A település történelmi múltjának felkutatása, a még élő hagyományok 
ápolása, megismertetése és népszerűsítése révén a helyi értékek megőrzésében, óvásában való 
közreműködés.  

     

6 Herkules Diáksport Egyesület 
(közhasznú) Sipos Péter 3060 Pásztó,             

Nagymező utca 36. 2001 

 

A társadalmi szervezet tagjainak és pártoló tagjainak rendszeres mozgási lehetőség, játék, 
versenyzés biztosítása túrák, táborok tervezése, szervezése és lebonyolítása. Környezetünk 
megóvása, gondozása, zöld területek bekapcsolása a különböző sportesemények helyszínei körébe. 
Sport, szórakoztató, szabadidős tevékenység szervezése, lebonyolítása.  

     

7 Kövérgáz Rallye Sportegyesület  Oravetzné Besenyei 
Anikó  

3060 Pásztó,                  
Orgona utca 15/4.  2014 

 

Az autóverseny népszerűsítése, versenyek szervezése, tagjai részére a rendszeres sportolás 
lehetőségének biztosítása, közösségi élet kibontakoztatása, építése, fenntartása, a lakosság 
szabadidősportjának segítése, közös érdekképviselet, az amatőr szlalom-, és rallye versenyek 
népszerűsítése, sportkapcsolatok létesítése és fejlesztése.  
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8 MÁG MEDOSZ SE. Miltényi Dénes 3060 Pásztó,            1989 
   
     

9 Mátrai Hegymászó Klub Meződi Magdolna 3060 Pásztó,                  
Nagymező utca 108. 1999 

   
     

10 Mátrai Lovas Egylet Pisák István  3065 Pásztó,                 
Vár utca 81. 2001 

 

A különböző lovassport rendezvények megszervezése, lebonyolítása, támogatása. A sporthoz 
szükséges feltételek biztosítása a sportolók felkészítése a versenyekre. Az egyesület célja a 
jelenlegi és jövőbeni helyi lovas társadalom számára a megfelelő közösségi tér és szervezeti 
keretek kialakítása, lovas bázis létrehozása.  

     

11 Mátrakapu Országos Tájvédelmi 
Hegyimentő Egyesület  Szappan Róbert 3065 Pásztó,  

Dobó utca 9. 2006 

 

Segítse az off-road, quad, kerékpár, motorsport, túra szabadidős tevékenységet, mint technikai 
sportágat, valamint a terep és terület-használathoz kapcsolódó egyéb tevékenységeket. Autós-
motoros, kerékpáros. gyalogos kirándulások, túrák szervezése. Ezek megrendezéséhez engedélyek 
beszerzése. Kiadványok szerkesztése. Technikai túrázással, szereléssel kapcsolatos információk 
adatbázisának létrehozása, kistérségi-regionális kapcsolattartás és folyamatos frissítés. Rendszeres 
összejöveteleken beszámolók, előadások lebonyolítása. Meghívásos és országos kiterjedésű 
rendezvények szervezése, lebonyolítása. Támogatni az ifjúsági és gyermekrendezvényeket, idősek 
rendezvényei, erdei iskolákat, táborokat, hátrányos helyzetű iskolákat jótékonysági túrák 
szervezésével. Részt venni a környezetvédelmi megmozdulásokon, segítséget nyújtani az illegális 
szemétlerakók felszámolásában, együttműködve más civil szervezetekkel. 
Katasztrófahelyzetekben segíteni a rendvédelmi, polgári védelmi szervek munkáját. 
Felderítéseknél segítséget nyújtani. Az egyesület kirándulásain és rendezvényein fokozott 
hangsúlyt kell kapnia a természet- és környezetvédelemnek, mindemellett az emberi kapcsolatok 
erősítésének, korosztályok együttműködésének.  

     
12 Mátrakeresztesi Falusi SE  Nagy István  3082 Mátrakeresztes,             1989 
   
     

13 Mátrakeresztesi Szabadidős 
Társaság 

Lackóné Holtner 
Mária 

3082 Mátrakeresztes, 
Kékesi út 40. 1990 

   
     

14 MOSCITO ISLAND 
Sportegyesület Csépe Bertalan 3060 Pásztó,                       

Baross G. utca 39. 2004 

 
Amatőr autó- és motorsport rendezvények szervezése, lebonyolítása. Ifjúságnevelés keretében a 
fenti sportágak népszerűsítése, érdeklődés felkeltése, az ifjúság biztonságos közlekedésre nevelése. 
Cross- és versenyautók építése, bérbeadása.  
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15 Nyikom Hegyisport és           
Természetvédő Klub Pintér László 3060 Pásztó,                       

Régi Vásártér utca 28. 1990 

 

Szabadidős, amatőr és versenysportot folytató, vagy a természet- és környezetvédelem iránt 
érdeklődő és tenni akaró, vagy ezeket pártoló személyek szervezetbe tömörítése. Sportesemények 
szervezése, lebonyolítása. Közösségfejlesztés, oktatás, képzés, önkéntesek foglalkoztatása. 
Természet- és környezetvédelmi feladatok ellátása. Hátrányos helyzetű csoportok integrációjának 
elősegítése, érdekképviselete, szociális ellátása, esélyegyenlőségének javítása. Egészséges 
életmódra nevelés, életminőséget javító és szabadidős programok szervezése, lebonyolítása. 
Ifjúságvédelmi feladatok ellátása kiemelten a drog, dohányzás és alkoholfogyasztás területén. 
Kapcsolatok kialakítása és fenntartása más hasonló tevékenységet folytató szervezetekkel.  

     

16 Ózon Sportrepülő Egyesület Édes Imre 3060 Pásztó-Hasznos,                    
094/4. hrsz. 2006 

 

A repülés és az ejtőernyőzés feltételeinek biztosítása és népszerűsítése, kiemelten az ifjúság 
körében. Részvétel a Magyar Légierő utánpótlás biztosításában. A hátrányos helyzetű fiatalok 
segítése különböző programok, légi rendezvények szervezésével, szabadidős tevékenységgel 
összefüggő rendezvények szervezése. Részvétel a magyar honvédelem ejtőernyős utánpótlásának 
biztosításában, ejtőernyős előképzésében. Hozzájárulni azokhoz a törekvésekhez, melyek a 
társadalom, különös tekintettel a fiatalság hazafias és honvédelmi szellemben való nevelésére, a 
repülő hagyományok ápolására és meglévő történelmi értékek megőrzésére irányulnak. Az ifjúság 
egészséges életmódra nevelése a repülősport eszközeivel. Az egyesületi tagok érdekeinek 
képviselete és védelme minden olyan fórumon, ahol a légi sportok bármilyen formában érintve 
vannak. Sportjellegű kapcsolatok kiépítése bel- és külföldi szervezetekkel. Az egyesület 
népszerűsítése a tagok hazai és külföldi nemzetközi versenyeken való szerepeltetésével. 
Testvérkapcsolatok kialakítása a szomszédos és az uniós országok repülő társadalmaival. Az 
európai uniós szabályozók és irányelvek alkalmazása a légi sportokra vonatkozóan.  

     

17 Pásztói Asztalitenisz Club Bencsik Imre 3060 Pásztó,                 
Csohány Kálmán utca 7. 1998 

 

A rendszeres asztalitenisz sportolás és versenyzés biztosítása, tagjainak sportemberhez méltó 
nevelése. Célja, hogy a sportszerető közönséget, különösképpen a fiatalokat asztali tenisz sporttal 
megismertesse elsődlegesen Pásztón és annak környékén. Az egyesület törekszik arra, hogy az 
asztali tenisz területén nyújtott magas szintű és eredményes tevékenységével kiszolgálja a 
közönséget.  

     

18 Pásztói Futball Club Palaticzki János 3060 Pásztó,                       
Hajós A. utca 1. 1995 

   
     

19 Pásztói Kézilabda Club Domonkos Alajos 3060 Pásztó,                    
Nagymező utca 36. 1996 

 

Tagjainak szabadidős sporttevékenységének tervezése, irányítása, sporttanfolyamok és 
sporttáborok szervezése, az egyesület szakági szövetséghez igazolt tagjainak bajnokságban való 
szerepeltetése, az ehhez szükséges feltételek biztosítása, továbbá állami és társadalmi erőforrások 
szervezése.  
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20 Pásztói Labdarúgósportért 
Alapítvány Horváth István  3060 Pásztó,               

Magyar utca 16. 2006 

 

Elsősorban a városi labdarúgósport fejlesztése. Ezen belül az egyesület tagjainak szabadidős 
sporttevékenységének megszervezése, irányítása; az egyesület szakági szövetséghez igazolt 
tagjainak bajnokságban való szerepeltetése, az ehhez szükséges feltételek biztosítása, 
sporttanfolyamok és sporttáborok szervezése; a fenti célok megvalósításához szükséges anyagi és 
szellemi feltételek megteremtése.  

     

21 Pásztói Sakk Egyesület Tódor Sándor 3060 Pásztó,                 
Szondi György utca 1. 1998 

 

Az egyesület elsődlegesen a sakk és más táblajátékok minél szélesebb körű társadalmi 
népszerűsítését hivatott szolgálni. Szervezett keretek között minél több helyen, de elsősorban 
óvodákban, különböző szintű iskolákban, oktatás nyújtása, szakkörök tartása. Ingyenes és 
nyilvános szakfoglalkoztatás szervezése, a szabadidő hasznos eltöltése a tehetségkutatás és 
tehetségfejlesztés érdekében. Pásztó területén olyan közösségi tér létrehozása, és folyamatos 
felügyelete, amelyet bárki szabadon használhat, képezheti magát, versenyeken vehet részt. Városi, 
regionális és országos versenyek szervezése, így pl. a Nógrád Megyei Sakkszövetséggel közösen a 
Nógrád-Heves Megyei Sakk Ifjúsági és Felnőtt Csapatbajnokságot, Pásztó Város Sakk 
Csapatbajnokságát, Pásztó Város Korcsoportos Egyéni és Csapatversenyeit. Havonta nyílt 
országos sakkverseny szervezése különböző helyeken. Igény szerint más táblás logikai játékok 
versenyének szervezése. Kiemelt cél a testi vagy szellemi fogyatékkal élők sportolási lehetőséghez 
juttatása. Sakkterápiás foglalkozások nyújtása, elsősorban látássérült, hallássérült, mozgássérült és 
autista gyermekek és felnőttek részére abból a célból, hogy egyenlő felekként mérkőzhessenek 
meg a bajnokságokon a nem sérült játékosokkal. Hazai és külföldi sportkapcsolatok létesítése, 
meglévők ápolása, fenntartása. A tehetséges és eredményes tagok menedzselése, támogatása.  

     
22 Pásztói SE Baráti Kör Egyesület Hidvégi Ernő 3060 Pásztó, 1990 
   
     
23 Pásztói Shotokan Karate Klub Verebélyi József 3060 Pásztó, Fő utca 35. 2001 

 

Az egyesület célja, hogy Pásztó és vonzáskörzetében minél többen vegyenek részt a sportolással 
egybekötött egészséges életmód kialakításában, szabadidős testedzéssel alakítsák egészséges 
életmódjukat, a versenysport keretein belül igazolt versenyeket szervezhessenek, a község minden 
lakója, intézmények, iskolása igénybe vehesse a sportegyesület sporteszközeit, a sportolás 
lehetőségét.  

     

24 Pásztói Sportegyesület Nagy Béla 3060 Pásztó,                  
Hajós A. utca 1. 1992 
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25 Pásztói Sport Klub Tóth Sándor 3060 Pásztó,                   
Hajós A. utca 1. 2003 

 
Pásztó és vonzáskörzetében a község minden lakója, intézménye, iskolája igénybe vehesse a 
sportegyesület sporteszközeit, a sportolás lehetőségét. Versenysport keretein belül igazolt 
versenyeket szervezzenek, szabadidős testedzéssel alakítsák egészséges életmódjukat.  

  
    

26 Pásztói Szabadidő Sportegyesület Bakallár Tamás 3060 Pásztó, Fő utca 82. 1992 
   
     

27 Pásztói Tájékozódási Futó és 
Szabadidősport Egyesület Becsó Károly 3060 Pásztó,                 

Gárdonyi utca 5. 1996 

   
     

28 Pásztói Utánpótlás Labdarúgó 
Club Juhász István 3060 Pásztó, Fő utca 12. 2003 

 

A tehetséges gyermekek felkutatása, kiválasztása, taníttatása, nevelése az életkori sajátosságoknak 
megfelelő képzéssel, Pásztó és kistérsége utánpótlásának biztosítása. Sportos életvitelre nevelés és 
ösztönzés, közösségfejlesztés és egészséges életmódra nevelés. Környezettudatos magatartás 
kialakításának segítése.  

     
29 Pásztó Városi Lövészklub Belák Ödön 3060 Pásztó, Fő utca 53. 1992 
   
     

30 S.I.C. Motor - Sport Club  Geczkó Szilárd 3065 Pásztó,                    
Dobó utca 46. 2002 

 Amatőr szintű autó- és motorsport rendezvények szervezése, lebonyolítása, a fenti sportágak 
népszerűsítése, érdeklődés felkeltése, cross- és versenyautók építése, bérbeadása.  

     

31 ST. SIMON Lovas Szabadidő                    
és Sportegyesület Sidi Ákos 3060 Pásztó, Fő utca 29. 2002 

 A lovaglás a lovassportok népszerűsítése, a lovon keresztül a természet megkedveltetése. Célja az 
állatok és a természet védelme Pásztón és annak környékén  

     
32 Szurdok Motorsport Egyesület Szőke Gábor 3060 Pásztó, Fő utca 84. 2002 

 
A motorsportot kedvelő és művelő tagjainak és pártoló tagjainak rendszeres gyakorlás, versenyzés 
lehetőségének biztosítása, valamint utánpótlás nevelése, tehetségek felkutatása és gondozása. Az 
egyesület tagjainak versenyeken, bajnokságokon történő részvételének támogatás.  
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