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Tisztelt Polgármester Úr, Alpolgármester Úr, Képviselő Testület 
és Bizottságok tagjai! 
 
2018 január 31.-ig minden civil és sportszervezet elszámolt a 2017. évi 
támogatásukról ezért lehetőségük nyílt az ez évi sport és civil 
pályázatokon indulni. 2018 évi civil és sportszervezetek támogatására 
pályázatot februári hónapban írtunk ki a januári elszámolások után. 
Határidőben 45 civil szervezet, alapítvány és sportegyesület adott be 
pályázatot. A sport célú támogatás 8 000 000 Ft a civil és alapítványok 
támogatása 5 000 000 Ft volt. Ez az összeg négy éve változatlan és 
látjuk, hogy mennyi kérelem érkezik be év közben ezért a keretösszeg 
emelésére van szükség, ami a sportcélú támogatás 10 000 000 Ft a civil 
támogatás 7 000 000 Ft. Április 26.-án a civil és sportpályázatokat 
elbíráltuk. A pályázatokon kívül nagyon sok egyedi kérelmet 
terjesztettem elő a bizottságok és a képviselő testület elé. / pl.: MátRum 
és Bringa egyesület, Pásztói Sport Club, Pásztói Életesély Alapítvány, 
„Nyikom kilátó túra”   stb… / 
Március hónapban kispályás labdarúgó bajnokságot szerveztem. 
A „Zsigmond nap”  és a „ Gortva túra” megszervezésében részt vettem. 
Májusban a Tanuszoda helyének átadása az állam részére. 
Júniusban harmadik alkalommal megszerveztük a Pásztói három és 
Hasznosi Óvoda labdarúgó tornáját ami nagy sikerrel zárult a gyerekek 
körében. 
Tovább folytatódott a pásztói strandfürdő korszerűsítése, fejlesztése 
aminek munkálataiért, üzemeltetéséért köszönetet mondunk a 
Városgazdálkodási Kft-nek. Így a városlakók kulturált körülmények között 
tudták szabadidejüket eltölteni. A szervezett úszótanfolyamokon több 



mint száz gyermek tanult meg úszni. A strand nyári táboroknak is helyt 
adott. Ugyanitt több zenei rendezvényt is sikeresen lebonyolítottunk. 
Augusztusban időközi polgármester és képviselőtestületi választás volt 
és a választópolgárok újraválasztottak mintegy elismerve eddigi 
munkámat. 
Augusztus 27.-én alakuló ülésen bizalmat kaptam az új képviselő 
testülettől és újra Civil és Sporttanácsnoknak választottam meg, amit 
köszönök a testületnek. 
 Szeptember 8.-án negyedik alkalommal megrendeztük a „ Pásztói 
városi sport és családi napot”, mely rendezvényen több ezren vettek 
részt. A rendezvényeken színvonalas programokat biztosítottunk / 
Tűzoltó bemutató, és Rendőrségi bemutató, szabadesés…stb / A 
rendezvény részét képezte a gyerekek részére ugráló vár, arcfestés és 
különböző kézügyességi és kreatív játékok. A rendezvényen 
főzőverseny eredményeként közel 1500 adag ételt osztottunk ki. A „Tour 
De Pásztó” kerékpárversenyt is ezen a napon szerveztük több száz 
résztvevővel. A programot színesítette a DVTK „Pajzs” 
egészségmegőrző programja előadásokkal és szűrőprogramokkal. 
Labdarúgó tornát nagy meglepetésre Pásztó nyerte a Diósgyőr és 
Mátrakeresztes előtt. Az időjárás is kegyes volt hozzánk és a negyedik 
alkalommal sikerült olyan rendezvényt lebonyolítani amit megálmodtam. 
Köszönetem minden résztvevőnek és segítőnek. 
Egész évben a civil szervezetek és  sportegyesületetek nagyon aktívak 
voltak amelyekben én is részt vettem.  
Örvendetes, hogy több pályázaton nyertünk támogatást melyből a 
városlakók részesülni fognak kerékpárút, uszoda, „Zöld város” program 
és „Varázsvölgy”program megvalósításával. Az MLSZ országos 
pályaépítési programjához pályázatot nyújtott be az Önkormányzat a 
Hajós Alfréd úti sporttelep felújítására amely pályázat sikeres lett és 



megoldja a pásztói labdarúgók helyzetét. Novemberben a 
Polgármesterrel és a Képviselő testülettel civil és sportegyesületek 
fórumát szerveztem és vezettem le. Megismertük az egyesületek és 
szervezetek céljait, gondjait. 
Köszönet a Képviselő Testületnek az uszoda belvárosi 
megvalósíthatóságának nagyvonuló elősegítéséért. 
A közeljövőben szeretném ha megvalósulna a Kézilabda Szövetségen 
keresztül a sportcsarnok, a hasznosi és mátrakeresztesi  futballpálya és 
környékének rendezése, rendbetétele a „Zöld Város II. „ program 
keretében. 
Célom a meglevő értékeink megőrzése, megvédése, magasabb szintre 
emelése /Zsigmond nap, Falu napok, Szőlő és Borünnep, Karácsonyi 
Vásár, Muzsla néptáncegyüttes, „Rajecky Szimpatikusok” Sport és 
Családi nap… stb./ 
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, 2018. december 6. 
      Tisztelettel: 
         Káposzta Csaba 
           Civil és Sport tanácsnok 

  



Tisztelt Képviselő-testület! 
 
Az elmúlt pár hónapban a következő feladatok elvégzésében vettem részt: 
 
Mivel a gazdasági kapcsolatok tanácsnoka vagyok, ezért a gazdasági és a 
pénzügyeket érintő feladatokkal foglalkoztam.  

1. Polgármester úrral elkezdtük az „Okos város” szervezését, ezzel 
kapcsolatban az EON Zrt-vel tárgyaltunk. Ebben a programban a város 
közvilágítása újulna meg, ami minőségi változással és némi készpénz 
megtakarítással járna.  

2. Elindítottam egy új benzinkút megvalósítását a Mobil Petrol 
üzemanyaghálózat közreműködésével. Az új kút jelentős hangulatjavító és 
árcsökkentő hatással bírna. 

3. Tárgyalásokat folytatok a Régi vásártér úti önkormányzati terület 
értékesítésével kapcsolatban.  

4. A Hajós Alfréd úti focipálya újjáépítésének saját erejéhez december 
hónapban 5,5 millió Ft TAO támogatással fogok hozzájárulni.  

5. Képviselői illetményemből támogattam több civil szervezetet és a pásztói 
Polgárőrség kerékpár vásárlását.   

6. Részt vettem civil fórumokon és az óvodák Mikulásnapi rendezvényén. 

 
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet a beszámolóm elfogadására. 
 
Pásztó, 2018. december 6. 
 
         Veres Róbert 
         Gazdasági kapcsolatok tanácsnoka 
 
 
Határozati javaslat: 
 
Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a civil kapcsolatok 
tanácsnoka és a gazdasági kapcsolatok tanácsnoka 2018. évi munkájáról 
szóló beszámoolót elfogadja. 

 
A határozati javaslat törvényes! 
 
 
Dr. Sándor Balázs  
     jegyző 
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