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BESZÁMOLÓ 

Káposzta Csaba Pásztó Város 

Civil és Sport tanácsnoka 

tevékenységéről 2015 szeptember 30-ig. 

 

 

 

 

 



Tisztelt Képviselő Testület! 

 

2014 november 13-i megválasztásomkor célul tűztem ki, hogy a civil és 

sport szervezetek magasabb szinten működjenek.  

A pályázati felhívást a civil szervezeteknek március 26-án írtuk ki. 

2015 április 30-ig volt a pályázat benyújtási határideje, az elbírálás 

pedig május 28-án . 

Látjuk, hogy  késői ez a kiírás, ezért szeretnénk majd a közeljövőben 

legkésőbb január 31-ig benyújtani. 

32 civil  szervezet  számára /2 000 000,- Ft-ról 3 000 000,-Ft-ra 

emeltük/ a támogatás mértékét. 

50%-os emelést hajtottunk végre a tavalyihoz képest 

11 sportszervezet / 3 000 000,- Ft-ról 8 000 000,-Ft-ra emeltük a 

támogatást amit a Képviselő Testületnek külön köszönök. 

Február 26-án a Pásztói Szabadidő Egyesület Leader pályázat 

lezárásához  /birkózó csarnok/  2 200 000,-Ft-ot biztosítottunk a sport 

keretből. 



A Hajós Alfréd úti sportpálya lelátójának építéséhez 1 977 150,- Ft 

támogatást adtunk ez év márciusában. 

A Pásztói Labdarúgó klub füves pályájának és környezetének  

felújításához a TAÓ pályázatukhoz 5 000 000,- Ft önerőt nyújtunk. 

A sport keretből többször segítettünk egyedi kérelmeket  

pl. Rajeczky szimpatikusok országos tehetségkutató versenyen való 

szereplésüket Miskolcon. 

Hasznosi falunapon a gyerek játékok ingyenes használatát stb. 

Városi Sportfórumot tartottunk a Város sportszerveteinek vezetőivel , 

testnevelő tanárokkal, civilekkel egyeztetve elképzelésükkel , 

véleményükkel, fejlesztési céljaikkal megbeszéltük, megvitattuk városi 

sportkoncepció megvalósításába. 

A Képviselő Testület Pásztó Város Sportkoncepcióját felülvizsgálta és 

elfogadta 2015 június 25-én. 

Nagy hiányosság volt a város életében, hogy sportkoncepció eddig nem 

készült el. 

A Nógrád megyei labdarúgó szövetségtől 44 000 000,- Ft értékben 

rekord  kézilabdapályát nyertünk el aminek az önrésze 10% volt amit a 

Város biztosít  /4 400 000,- Ft/ amit köszönünk. 



Több nagyszabású rendezvényen vettem részt szervezőként  köztük  

Tour De Pásztó amin azt tapasztaltam mekkora az igény a szabadidős 

sportokra. A Pásztói Strand felújítása nagyszerűen sikerült szabadidő 

hasznos eltöltésére. Támogatni kell az új sikeres rendezvényeket  

pl. Karácsonyi Vásár 

     Mátraaljai Fesztivál. 

Első alkalommal szeptember 20-án megrendeztük Pásztó Város Sport 

napját amin közel 2000 városlakó vett részt. 

Közel 800-an futottak de sportág bemutatók is voltak  

a birkózó junior válogatott /Komáromi Tibor világbajnokkal/ 

 Pásztói Sotokan karate klub /Ocsovai Gergő eur. bajnokkal/ 

 és a Pásztói Szabadidő Egyesület erőemelői 

Gulyásfőző versenyen 8 csapat részvételével közel 1000 adag gulyást 

osztottak szét. 

Kézilabda Bajnoki mérkőzés és kispályás /városrészenkénti/ bajnokság 

is történt. 



Nagyobb céljaim között szerepel remélhetően pályázattal megoldva a 

sportcsarnok, az uszoda, kerékpár út megvalósítása és a meglevő 

sportlétesítmények felújítása, európa szintű játszótér megvalósítása. 

A meglevő civil értékeinek megőrzése, megvédése /Zsigmond nap, 

Falu napok, Szőlő és Borünnep, Muzsla stb./ 

Terveim között van egy civil kerekasztal létrehozása. 

Pásztó Város életében civil és sportszervezetek nagyon nagy értéket 

képviselnek. Köszönöm mindenkinek akik ezekben a szervezetekben 

részt vesznek, és segítenek nekik. 

 

 

Pásztó, 2015 szeptember 25. 

      Tisztelettel: 

         Káposzta Csaba 

         Civil és Sport tanácsnok 

 

 

 



Fél éves beszámoló Gazdasági Tanácsnok munkájáról 

 

Tisztelt Képviselő Testület! 

 

Elérkezett az idő, hogy Gazdasági Tanácsnoki munkám első időszakáról beszámoljak.  

Időrendben a következő feladatokban elvégzésében vettem részt: 

- 2014 november közepétől a karácsonyi vásár megvalósításának kidolgozásában, a megvalósítás 

során a szükséges berendezések megvásárlásába, kivitelezési munkálatokban és a szervezési 

munkákban vettem részt. 

- A karácsonyi ingyenes ebédosztás megszervezésében vállaltam szervezési feladatot. Helyi cég és a 

Babtista Szeretetszolgálat által megvalósított megmozdulás koordinálását végeztem. 

- Megválasztásomtól a Városgazdálkodási Kft FEB tagsági feladatot láttam el.  

- November és december hónapban a 2015. évi közmunkaprogram tervezési feladatait koordináltam, 

szakértőket bevonva a tervezési munkákba. 

- Téli elfoglaltságom miatt március közepétől vettem részt újra a helyi közösség munkáiban. 

- A karácsonyi ingyenes ebédosztáskor szerzett kapcsolatokat felhasználva kezdeményeztem 

tárgyalásokat, hogy Pásztón is megvalósulhasson a rászorulók részére rendszeres ingyenes 

ételosztás. A Szociális Osztály vezetője a Baptista Szeretetszolgálat hatvani egységével sikeres 

megállapodást kötött. Az ebédosztás helyszínéül a Városi piac egyik üresen álló elárusító helyiségét 

jelöltük ki. Szeptember hónap elejétől a heti 3x50 kiosztott étel adag, mára heti 3x 200 adagra 

növekedett. A programba ténylegesen rászoruló mélyszegénységben élők kerültek bevonásra a 

Szociális Osztály és a Családsegítő Szolgálat segítségével. 

- Kezdeményezésemre gazdasági fórumot szerveztünk Pásztón, valamint Mátrakeresztesen, amelyen 

120 meghívott vállalkozó, cégvezető közül közel 100-an vettek részt. 

- Közmunka program megvalósításában, szervezési munkáit segítve részfeladatokat vállaltam. Majd 

június 6.-tól a Közmunka irányítását kaptam feladatul a városgazdálkodás alkalmazottjaként. 

- Civil és Sport tanácsnoki feladatokat végző képviselőtársammal sport szervezetek vezetői ülésein 

vettem részt márciustól augusztusig 6 alkalommal. 

- Strand megnyitását megelőzően az előkészítési munkákban, a büfé pályázatok előkészítésében, 

vállalkozókkal való egyeztetésekben vettem részt. Strand működtetésének előkészítésében, 

pénztáris feladatok szervezésében vállaltam feladatot. Június 6.-tól a strand működtetéséért 



feleltem, az irányítási munkákat láttam el, koordinálva a diákmunkát. Szeptember hónapban a 

strand költség és bevétel elszámolását készítettem.  

- Mátraalja Fesztivál kapcsán részt vállaltam a szervezési munkákból, az engedélyezés során 

hatóságok és a szervezők munkáját segítettem, a fesztivál helyszín kialakításában és biztonságos 

lebonyolításában vettem részt. 

-  Minden napos feladatom a város köztereinek, útjainak és parkjainak felügyelete. Több műszaki 

problémára hívtam fel a figyelmet. 

- Tari Mihály informatikus kollégával az egységes telefon alközponti rendszer kialakítását 

kezdeményeztük és kezdődött el a jelentős megtakarítást eredményező hálózat kiépítése. 

- A Városfenntartási és Városfejlesztési Osztállyal egyeztetve a homoki ipari terület 

magántulajdonosait hívtuk össze a kialakítandó ipari terület bővítése érdekében a közel 100%-os 

részvétel eredményeképpen az egyeztetések megkezdődtek az ingatlanok ipari területbe való 

bevonásának előkészítésére. Több terület tulajdonosa is pozitívan nyilatkozott az ingatlannal 

értékesítésével és a kölcsönös együttműködéssel kapcsolatban. 

- Részt vettem a város iparterületeinek felmérésében, amely nem csak az önkormányzati ingatlanra 

vonatkozik, így képet kaptunk a gazdasági területekről. 

- Ajánló dokumentumokat készítettünk a Városfejlesztési és Városfenntartási Osztállyal közösen 

befektetők számára. 

- Részt veszek a város energetikai felülvizsgálatában, lekötött villamos teljesítmények 

meghatározásában. 

 

 

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, beszámolómat elfogadni szíveskedjen!  

Pásztó, 2015. szeptember 25. 

 

        ……………………………………………………………….. 

         Plecskó Péter Önkormányzati-képviselő 

            Gazdasági Tanácsnok 
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