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Tisztelt Képviselő-testület! 
 
A Pásztói Sport Klub (Pásztó, Hajós Alfréd út 1.) 2019. július 05. napján kérelmet nyújtott be 
Pásztó Város képviselő-testületéhez, amelyben kérik, hogy a Pásztó 356 hrsz-ú természetben 
Hajós Alfréd utca 1. szám alatt lévő sporttelepet nevezzék el egy a Pásztó labdarúgásáért 
rengeteget tevő nemrég elhunyt sportemberéről.  
A javaslat szerint a címre legméltóbb néhai Veres Béla lenne.  
A sporttelep önkormányzati tulajdon, ezért fordultak az elnevezést illetően Pásztó Város 
képviselő-testületéhez.  

Veres Bélát 1950. február 17-én igazolták le a pásztói labdarúgó csapathoz, majd 1970-től 
huszonkét évig edzőként tevékenykedett.  Nevéhez fűződik a pásztói serdülő csapat 
megalakítása.  Eredményes munkájának köszönhetően Pásztó csapata nyerte meg az 1976/77. 
évi megyei felnőtt labdarúgó bajnokságot, sőt bekerültek az akkori MNK nagydöntő 
selejtezőjébe. 1995-ben Hasznoson az ő segítségével hozták létre a serdülők együttesét, majd 
eredményes utánpótlás edzői munkáját. Aktív tagja volt az pásztói Öregfiúk együttesének. 
2005-ben a város önkormányzatától több évtizedes eredményes sportmunkája 
elismeréseképpen megkapta a Pásztó Város Sportjáért díjat. Tíz évvel később 2015-ben az 
önkormányzat „Pásztóért” Emlékplakett díjban részesítette. Egészségügyi állapota jelentősen 
meggyengült, 2016. október 7-én hajnalban 81 éves korában elhunyt a pásztói focilegenda 
Veres Béla.   

A Pásztói Sport Klub kéri továbbá, hogy a névadó ünnepségre az új pálya átadási 
ünnepségével együtt kerüljön sor, amennyiben a képviselő-testület elfogadja a javaslatot. 

Fentiek alapján kérem a T. Képviselő-testület döntését. 

Határozati javaslat:  

Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a „Javaslat a Pásztó 356 hrsz-ú 
természetben Hajós Alfréd utca 1. szám alatt lévő sporttelep elnevezéséről” szóló 
előterjesztést megtárgyalta és az alábbiak szerint határoz: 
 

1. A Pásztó 356 hrsz-ú természetben Hajós Alfréd utca 1. szám alatt lévő sporttelep új 
elnevezése: Veres Béla Sportcentrum.   

2. A névadó ünnepségre az új pálya átadási ünnepségével együtt kerül sor. 
3. A sporttelep névváltozást a cím nyilvántartásban fel kell dolgozni, a Nógrád Megyei 

Kormányhivatal részére a változásjelentést meg kell küldeni. 

Felelős: dr. Sándor Balázs jegyző  
Határidő: értelemszerűen   

Pásztó, 2019. augusztus 14. 

                 Farkas Attila   
                 polgármester 

A határozati javaslat törvényes!  

Dr. Sándor Balázs 
        jegyző  
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