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Tisztelt Képviselő Testület! 

 

Az elmúlt egy évben a következő feladatok elvégzésében vettem részt: 

 

- A Baptista Szeretetszolgálatnál szociális ebédosztásban vállaltam feladatot a rászorulók 

értesítésének megszervezésével. 

- 2015 júliusától a közmunkaprogram feladatait főállásban koordináltam. Gazdasági 

tanácsnokként munkaidőn kívül rengeteg időt töltöttem a tervezési feladatok végrehajtásával. 

- Téli szabadságom után március közepétől vettem részt újra a helyi közösség munkáiban. 

- Év végi találkozót szerveztünk Pásztón  a legnagyobb adófizetők, legnagyobb foglalkoztatók 

és egyben Pásztó gazdasági életét meghatározó vállalkozások vezetői részére. Közmunka 

program megvalósításában, szervezési munkáit segítve részfeladatokat vállaltam.  

- Június 6.-tól a Civil és Sport tanácsnoki feladatokat végző képviselőtársammal sport 

szervezetek vezetői ülésein vettem részt több alkalommal,  

- A PSK felügyelő bizottság tagjaként a TAO pénzekből megvalósuló beruházásokat 

felügyeltem. 

-  Mindennapos feladatom a város köztereinek, útjainak és parkjainak felügyelete. Több 

műszaki problémára hívtam fel a figyelmet. 

- Legfőbb feladatom a városban megjelenő, betelepülni szándékozó vállalkozásokkal való 

kapcsolattartás, részükre információszolgáltatás. 

- Együttműködtem  a városban működő cégekkel, cégvezetőkkel. Fontos tevékenység a velük 

való kapcsolattartás, információ csere, ezzel is segítve ügyes bajos dolgaik intézését.  

 

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet  beszámolóm elfogadására.  

 

Pásztó, 2016. december 8. 

 

                                                                                          Plecskó Péter 

       gazdasági kapcsolatok tanácsnoka 
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Káposzta Csaba Pásztó Város 
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Tisztelt Polgármester Úr, Képviselő Testület és bizottságok! 

2015 novemberében rekortán borítású 40 x 20-as pályát adtunk át az MLSZ 

segítségével ahol az Önkormányzat 30% önrészt biztosított. A pálya többfunkciós 

/ kosárlabda, kézilabda és labdarúgásra is alkalmas. 

Az elkészült pályát 2016 első negyedévében oldalkerítéssel, labdafogó hálóval 

láttuk el valamint a pálya körül térkő burkolatot építettünk és ezzel komfortosabbá 

tettük. Ez volt az első a nagyobb célkitűzéseink közül ami sikerrel megvalósult.  

2015. évi civil és sporttámogatásokkal minden egyesület maradéktalanul 

elszámolt 2016. január 31.-ig. A pályázati adatlapot így mindenki beadhatta a 

2016-os évben. 

A pályázati felhívást a civil szervezeteknek a február 11.-i ülésen írtuk ki. A tavalyi 

év tapasztalatából tanulva az idén előbb írtuk ki a pályázatot és így a szervezetek 

előbb jutottak a támogatáshoz. A civil keret 5 millió, a sport keret 8 millió forint 

volt, ami az előző évekhez képest azoknak többszöröse ezért köszönet a 

képviselő testületnek. Egész évben negyven civil szervezetet és huszonegy 

sportegyesületet támogattunk. Az év folyamán nagyon aktívak voltak sok 

programot szerveztek és ehhez szinte minden hónapban újabb kérelmekkel 

jelentkeztek aminek nagy részét támogatni tudtuk mert az előző évi tapasztalatok 

alapján számítottunk rá. A támogatásról részletes kimutatás mellékelve.  

Ebben az évben három nagyobb pályázat indult el. Az első a Zsigmond Király 

Általános Iskola tornatermének a vizesblokk és az öltöző felújítása amit a 

kézilabda szövetségen keresztül sikerült megvalósítani ami közel 30 millió forintos 

beruházás volt és ennek 30 %-a önrész. A megvalósult fejlesztést mind a 

gyerekek mind a felnőttek örömmel használnak. A másodikat a MLSZ-en 



keresztül a PSK labdarúgó egyesület nyerte el nagyméretű füves pálya 

megvalósítására. A város a beruházás 30 %-át biztosította mintegy 8 millió forint 

értékben. Az egyesület szerződést kötött a képviselő testület tudta nélkül a város 

ingatlanára amely beruházás még mindig félkész állapotban van és jövő év 

augusztus 30.-ig kell befejezni. Felügyelő bizottságot hoztunk létre amelynek 

magam is tagja voltam és nem hagytuk, hogy a pályát nem a műszaki tartalomnak 

megfelelően építsék meg, erről beszámolót írtunk a Polgármesteri Hivatalnak. Hat 

hónapi kivitelezői munka után sem jutottak az elvárható készültségi szintre ezzel a 

többször módosított határidőt sem tudták tartani. A várhatóan tavasszal folytatódó 

kivitelezési munkát már a Polgármesteri Hivatal műszaki osztálya felügyeli az 

átadásig. Tanulsága amit mindenképp a következőkben önkormányzati 

rendeletbe szeretnék foglaltatni, hogy önkormányzati tulajdonú ingatlanon TAO 

beruházásokat csak az Önkormányzat jóváhagyásával lehessen lebonyolítani. A 

harmadik beruházás a MLSZ által elnyert pályázat a Hajós Alfréd úti műfüves 

pálya megépítése, ami közel 40 millió forintos beruházás amelynek az önrésze 

kb. 11 millió forint. Átadása 2016 december közepén várható. 

Tovább folytatódott a pásztói strandfürdő korszerűsítése, fejlesztése aminek 

munkálataiért. üzemeltetéséért köszönetet mondunk a Városgazdálkodási Kft-

nek. 

Második  alkalommal szeptember közepén megrendeztük Pásztó Város Sport 

napját ahol nagysikerű sportbemutatók és előadások voltak a futóversenyen kívül 

/ Dr. Hegedűs Csaba olimpiai bajnok élménybeszámolója, Mountain Bike 

kerékpáros bemutató, kézlabda bemutató / amin több ezer városlakó érezte jól 

magát. A rendezvényen a gyerekeknek színvonalas programok kerültek 

megrendezésre / ugrálóvár, arcfestés, különböző játékok /. A rendezvényen 



főzőverseny is folyt amin az intézmények és egyesületek ezer adag étellel 

vendégelték meg a résztvevőket és látogatókat. 

Az év folyamán sok rendezvényen részt vettem, szerveztem pl. Tour De Pásztó, 

természetjáró túrák, labdarúgó bajnokságok, stb… 

A közeljövőben szeretném ha megvalósulnának pályázatok útján a sportcsarnok, 

a kerékpárutak, európai szintű játszótér és az uszoda. 

A meglevő civil értékeinek megőrzése, megvédése, magasabb szintre emelése 

/Zsigmond nap, Falu napok, Szőlő és Borünnep, Karácsonyi Vásár, Muzsla 

néptáncegyüttes 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. 

Kérem Önöket , hogy beszámolómat fogadják el. 

 

Pásztó, 2016. december 8. 

      Tisztelettel: 

         Káposzta Csaba 

         Civil és Sport tanácsnok 

 

 



 

 

Határozati javaslat: 

 

A képviselő-testület a gazdasági kapcsolatok tanácsnoka, valamint a civil és sport 
kapcsolatok tanácsnoka 2016. évi munkájáról szóló beszámolót elfogadja. 

 

A határozati javaslat törvényes! 

 

Dr. Gajdics Gábor 

     jegyző 

 

 

 

 

 

 

 

 

          


