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Tisztelt Képviselő- testület! 

Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő- testülete a 231/2003. (XI. 6.) számú határozatával 
elfogadta Pásztó Város sportkoncepcióját. 
Az elmúlt nyolc évet számba véve szükséges a sportkoncepció felülvizsgálata, és a jelenlegi 
jogszabályi, gazdasági, pénzügyi viszonyok figyelembevételével egy új irány meghatározása, 
amely Pásztó Város lakosságának egészségmegőrzését és szabadidős tevékenységét életképes 
formában szolgálja. 
Az önkormányzatok sportban vállalt feladatait a sportról szóló 2004. évi I. törvény, valamint a 
helyi önkormányzatokról szóló1990. évi LXV. törvény szabályozza. 

Az előterjesztés egy munkaanyagot vázol fel, kezdeményezve annak a lehetőségét, hogy egy 
közös cél megvalósítása érdekében az önkormányzat és a civil szervezetek szoros 
együttműködésével, szakemberek, sportolók bevonásával és közreműködésével készüljön el 
Pásztó Város sportkoncepciója. 

 

    Gömbiczné Kanyó Beatrix 
            civil tanácsnok 
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BEVEZETÉS 

Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő- testülete hosszútávú sportkoncepció formájában 

legutóbb 2003-ban, a 231/2003. (XI. 6.) számú határozatában fogalmazta meg sporttal 

kapcsolatos stratégiáját és az abból levezethető célokat és feladatokat.  

Az elmúlt nyolc évet számba véve szükséges a sportkoncepció felülvizsgálata, és a jelenlegi 

jogszabályi, gazdasági, pénzügyi viszonyok figyelembevételével egy új irány meghatározása, 

amely Pásztó Város lakosságának egészségmegőrzését és szabadidős tevékenységét életképes 

formában szolgálja. 

A cél az, hogy Pásztó Város Önkormányzatának sportkoncepciója a 2012-2020 közötti 

időszakra nézve a nemzetközi, az országos és a helyi társadalmi, gazdasági változásokhoz 

igazodva, azok várható hatásaira építve szabályozza a legfontosabb tennivalókat, valamint 

meghatározzon egy kiszámítható szerepvállalást a város sportéletében. 

Az önkormányzatok sportban vállalt feladatait a sportról szóló 2004. évi I. törvény, valamint a 

helyi önkormányzatokról szóló1990. évi LXV. törvény szabályozza. 

 

RÖVID ÁTTEKINTÉS 

Az előző fejlesztési tervben kitűzött rövid-közép- és hosszú távú célokat tekintve elmondható, 

hogy nagyon kevés feladatot tudtunk megvalósítani. 

Amit sikerült elérni: 

- Gárdonyi Géza Általános Iskola tornatermének felújítása keretében a tornaterem külső 

nyílászáróit kicseréltük, teljes mértékben felújítottuk a belső vakolatot és új sport pvc 

burkolat került beépítésre. Sor került még az egyik öltöző teljes felújítására is (2009), 

továbbá az egyik salakpályája immáron aszfaltpályaként szolgál. 

- Mikszáth Kálmán Gimnázium épületének felújítása keretében a tornateremben 

burkolatcserét és belső vakolatjavítást valósítottuk meg.(2005) 

 
A fedett uszoda és a városi sportcsarnok létesítése továbbra is „álom marad”. 
 
 
SPORTFINANSZÍROZÁS 

Állam+Önk.+ tagdíjak+szponzorok+adományok+SZJA 1 %-a+pályázatok+saját bevételek. 

A financiális háttér határozza meg, hogy a koncepcióban megfogalmazottak 

megvalósulhatnak közép, illetve hosszú távon. 
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Tekintettel az egyre nehezedő anyagi körülményekre és kilátástalan helyzetre, tudomásul kell 

venni, hogy Pásztó sportélete labilis lábakon áll, nem szabad elrugaszkodni a valóságtól és 

nagyszabású terveket szőni. 

 
A sport támogatásának rendszere 
A sportkoncepción alapuló értékrend alapján a jogszabályi kereteknek és a szakmapolitikai 

elveknek megfelelően, egyértelműen meg kell határozni, hogy a sport egyes területeit, 

szervezeteit, rendezvényeit milyen arányban támogatja a város. 

A költségvetésben kerül megtervezésre a sport szakterületen felhasználható költségvetési 

támogatás. Ennek terhére kell megtervezni feladatok költségvetési összegét. 

Ezen feladatok:  

- A sportlétesítmények működtetéséhez szükséges pénzeszközök 

- Diáksport 

- Utánpótlás nevelés 

- Szabadidősport, lakossági sport 

- Fogyatékosok sportjának támogatása 

- Sportolók eredményességi támogatása 

- Jutalmazás 

- Szabadidős sportrendezvények 

- Egyéb 

 
A sportegyesületek anyagi és természetbeni (pl. teremhasználat) támogatásának elvei és 
eljárásrendje: 
Az önkormányzat évente pályázati rendszerben biztosítja a sport költségvetési támogatását. A 

támogatási keret meghatározása évente a költségvetés elfogadása keretében kerül 

meghatározásra. 

Az önkormányzati tulajdonú sportingatlanokat az önkormányzat külön megállapodás 

keretében ingyenesen adja át működtetésre a sportszervezeteknek.  

 
Önkormányzati tulajdonú sportlétesítmények: 
 

 Pásztó, Hajós Alfréd út 1. szám alatti sporttelep megjelölésű, 2 ha 2814 m2 területű 

ingatlan, 2300 m2 nagyságú sportpályával és kiszolgáló helyiségével, amely a Pásztói 

Sportklub használatában áll,  

továbbá 450 m2 nagyságú edzőterem, konditerem és kiszolgáló helyiségei, amely a 

Pásztói Szabadidő Sportegyesület használatában áll. 
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 A 2879/14 hrsz. alatt felvett Szabadidő park 83442 m2 területű önkormáyzati 

tulajdonban lévő ingatlan területéből a részben kialakított futópálya, futballpálya, 

vizes blokk és a színpad alatti öltöző helyiségei a Pásztói Utánpótlás Labdarúgó Club 

használatában áll. 

 
 
A SPORT EGYES TERÜLETEINEK HELYZETE,  
LEHETSÉGES FEJLESZTÉSI MÓDJAI 
 
Óvodai testnevelés 
 
A Pásztó Városi Önkormányzat Óvodája  
Székhelye: Pásztó, Madách út 22. 
Tagintézmények: 

- Hétpettyes Tagóvoda - Pásztó, Cserhát lakónegyed 22. 
- Pitypang Tagóvoda - Hasznos, Vár út 61. 

 
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. 
Mivel a családok és gyerekek életében egyre inkább megjelenik a mozgáshiány, mint 
társadalmi probléma, Pásztó Óvodája felvállalja a gyermekek mozgásra való ösztönzését, 
nevelését azáltal, hogy a tornának, játékos mozgásnak, az egészséges életmódot erősítő egyéb 
tevékenységeknek teremben és szabad levegőn, eszközökkel és eszközök nélkül, spontán, 
vagy szervezett formában az óvodai nevelés minden napján - az egyéni szükségleteket és 
képességeket figyelembe véve - minden gyermek számára lehetőséget biztosít.  
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.  
 
 
A fejlesztés irányai és feladatai: 
 

- 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. 

- 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, stb…). 
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Iskolai testnevelés és diáksport, utánpótlás nevelés 
 
A Pásztó Városi Önkormányzat Általános Iskolája  

Székhelye: Pásztó, Nagymező út 36. 
 Tagintézmények: 
 Gárdonyi Géza Tagintézmény – Pásztó, Nagymező út 34. 

Dózsa György Tagintézmény – Pásztó, Nagymező út 36. 
Dózsa György „Kisdózsa”- Pásztó, Deák F. u. 14. 

 
Az iskolai testnevelés és a diáksport magában foglalja az oktatatási intézmények tanulóinak 
testnevelési és sporttevékenységét a tanórai, a tanórán kívüli, az iskolában végzett 
sporttevékenységet és az iskolán kívüli diáksport rendezvényeken történő mozgásos 
foglalkozásokat. A testnevelés órák és a diáksport események legfontosabb céljai: az ifjúság 
minél szélesebb köre részére biztosítani, megszervezni a rendszeres és módszeres 
testmozgást. 
A Pásztói Általános Iskola pedagógiai programja tartalmazza az iskolában folyó testnevelés, 
egészséges életmódra nevelés legfontosabb feladatait. Az általános iskola nevelő- oktató 
tevékenysége során a testnevelés, az egészséges életmódra nevelés nagyon fontos szerepet tölt 
be. 
A ’”Nagydózsa” tornateremének rendkívül nagy a kihasználtsága, emellett egy betonozott 
kézilabdapályával is rendelkezik. A Gárdonyi tagintézmény kicsi tornaterme miatt a Dózsa 
iskola tornatermét is használja, ezen felül egy kinti betonpálya és egy salakpálya (kézilabda 
kapukkal) áll a gyermekek rendelkezésére. 
A mindennapos testnevelés időkerete egyrészt a testnevelési órákra, másrészt a 
szabadidősportra kerül felhasználásra. A fennmaradó órákon a tanulók sportági versenyeken 
és bajnokságokon vehetnek részt, valamint az öntevékeny sportolásra, egészség-megőrzésre 
teremt alkalmat. 
Verseny-és tömegsportot tekintve a diákok részt vesznek: diákolimpia, kézilabda szövetség, 
Adidas bajnokság, meghívásos versenyek, továbbá az intézmény berkein belül háziversenyek, 
futóverseny, túrák. 
Heti 2-3 alkalommal tartanak edzéseket, melyeknek elég széles a palettája, pl.:atlétika, torna, 
tollaslabda, kézilabda. 
Az elmúlt évek alatt visszaesés következett be a diáksport életében, amely elsősorban annak 
köszönhető, hogy a környező települési és megyei iskolák többségében teljesen visszaesett a 
diáksport mozgalom. Kevés a versenyző, ezáltal kevesebb a verseny is, melyek színvonala 
egyre alacsonyabb. Az iskola diákjai rendszerint helyt állnak, és kimagasló eredményeket 
érnek el. 
Az általános iskola sporteszközei nagyon régiek, teljesen elavultak. Az iskolának azonban 
nincsen fedezete, hogy biztosítsa a megfelelő sporteszközöket. 
Központi támogatás szükséges a diáksport működtetésére, sportprogramok szervezéséhez. 

 
A Mikszáth Kálmán Gimnázium, Postaforgalmi Szakközépiskola és Kollégium  
Székhelye: Pásztó, Rákóczi út 1. 
 
A középiskola tornateremmel, konditeremmel, és egy salakpályával (kézilabda kapuval) 
rendelkezik. A kollégiumban kettő konditerem működik. 
A tornateremmel kapcsolatban elmondható, hogy a nagy létszámú osztályok túlnőttek a 
kisméretű tornatermen, így nem tudják biztosítani megfelelő hatékonysággal a tanulók 
testedzését. 
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Heti egy-három alkalommal tartanak edzést kosárlabda, röplabda, illetve atlétika 
sportágakból.  
A középiskolások amatőr röplabdában évek óta részt vesznek a diákolimpián, ahol nagyon 
szép eredményeket érnek el. Emellett atlétika és kosárlabda versenyeken, tornákon is 
rendszeresen eredményesen szerepelnek. 
Azonban a versenyeztetés évről-évre nehezebb. Egyre kevesebb iskola vesz részt a 
diákolimpián. 
Problémát jelent a diákok versenyre utaztatása, az intézmény már nem tudja finanszírozni a 
tanulók útiköltségeit. Költségvetési források nem állnak rendelkezésre, ezért a sportkör 
pályázati lehetőségeket használ ki az intézménnyel együtt, ezen felül kevés felajánlás is 
érkezik számukra, de a sportkör működését egyik sem segíti. 
A nehezedő feltételek ellenére a versenyeken nyújtott teljesítmény egyelőre még nem romlott. 
 
 
A fejlesztés irányai és feladatai: 
 

- az általános iskola és középiskola sportszertárának „megújítása”, az elavult, 
elhasználódott sporteszközök folyamatos cseréje, a megfelelő minőségű tárgyi 
eszközök biztosítása és korszerűsítése halaszthatatlan. 

- tornatermek felújítása, bővítése: ennek érdekében készíteni kell egy feladat- és 
pénzügyi tervet, mely a sürgősségi sorrendet figyelembe véve biztosítja a javítási, 
felújítási munkálatok kivitelezését és finanszírozását. 

- az általános iskola és a középiskola egymás köré szerveződését kihasználva egy olyan 
sportudvar//centrum létrehozása, melynek fontos részét képezné többek között két 
teniszpálya építése. Mind iskolai, mind városi sportolási igények kielégítését 
szolgálhatná. 

- A rendkívül nehéz anyagi helyzet miatt az önkormányzat ezek biztosítását nem tudja 
felvállalni, ezek megvalósítása csak pályázat útján lehetséges. 

- Az önkormányzat feladatának kell, hogy tekintse a továbbiakban is a felmenő 
rendszerű versenyeztetés városi szintig történő támogatását, illetve a legfelsőbb szintig 
eljutó egyéni és csapatsportágakban kiemelkedő eredményt elérők, és felkészítőik 
elismerését és támogatását. 

 
Az iskolai testnevelés szerepe az utánpótlás nevelésben: 
Az iskolai sportszervezetek a kötelező testnevelési órák mellett biztosítsák a tanulók egyéni 
igényeihez és képességeihez mérten mozgásigényükhöz a lehetőségeket. Fontos feladat, hogy 
az intézmények diáksportkörei létesítsenek kapcsolatot a város sportegyesületeivel, és 
lehetőleg olyan sportágak képzésével foglalkozzanak, melyeket tanulóink később városi 
sportegyesületekben tudnak űzni. 
Az iskolák, és az egyesületek kapcsolata alapot kell, hogy jelentsen a versenysport 
eredményességéhez. 
 
Gyógytestnevelés 
 
Az általános iskolai tanulók gyógytestnevelési ellátása biztosított. 
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Szabadidősport 
 
Elmondható, hogy a városban működő sportolási lehetőségek köre viszonylag tág. 
A társadalmi és gazdasági változásokkal szinkronban mind nagyobb számban működnek, 
illetve próbálnak működni önálló, önfenntartó egyesületek, amelyek alapját jelenthetik egy új, 
alulról építkező szabadidősport struktúrának.  
A lakosság egy szűkebb részében továbbra is fokozatosan növekvő fizetőképes érdeklődés 
nyilvánul meg a testedzés egyes divatos formáinak szolgáltatásszerű igénybevétele iránt. 
 
Sportszervezeteink: 
 

Gárdonyi Géza Diáksport Egyesület 
Herkules DSE 
Pásztói Kézilabda Club 
Pásztói Utánpótlás Labdarúgó Club 
HUFEZE Sport Klub 
Pásztói Shotokane Karate Klub 
Pásztói Asztalitenisz Club 
Pásztói Sakk Egyesület 
Pásztói Sport Klub 
Nyikom Hegyisport és Természetvédő Klub 
Mátrai Hegymászó Klub  
Mátrai Lovas Egylet  
Mikszáth Kálmán Gimn. Pf-i  Sz.isk.és Koll. Sportköre 
Öregfiúk Labdarúgó Csapat  
Pásztói Íjász Egyesület 
Pásztói Szabadidő Sportegyesület 
Pásztói Tájékozódási Futó és Szabadidősport Egyesület 
Postagalamb Sportegyesület  

 
 
(Az egyes szervezetek tevékenységének, elért eredményeinek, megoldásra váró ötleteinek, 
fejlesztési céljainak, nehézségeinek,  stb…  részletezése a tényleges koncepcióban) 
 
Az egyesületek működési költségeinek országos, regionális és helyi pályázati lehetőségei az 
elmúlt 5 évben folyamatosan leszűkült. 
 
 
Versenysport 
 
A versenysport helyzete és eredményei az elmúlt években jelentős mértékben romlottak.  
Ez a tény nem vezethető vissza csak az anyagi források szűkülésére, illetve annak részleges 
hiányára, hanem ezt erősíti még társadalmunk fiataljainak sport iránti passzivitása, valamint 
sok esetben az érdektelenség is. A tömegsport létszámának, illetve magasabb szintű 
versenyzési részének hátráltatója még a sportoláshoz szükséges infrastrukturális háttér 
szűkössége, illetve annak minőségi helyzete. 
A tömegsport elsősorban az általános iskolákban lelhető fel, különböző sportnapok, versenyek 
szervezésében és megvalósításában. A tömegsport eredményeit erősíti még néhány 
jelentősebb helyi sportegyesület (pl. Karate, Szabadidő SE) tagja, akik országos, európai 
szinten is kiemelkedő eredményeket érnek el, és ezáltal jelentős számú sportolót és érdeklődőt 
mozgósítanak. Ezen szervezeteknek igen jelentős a tömegsportvonzó szerepük, mivel az itt 
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sportoló gyermekek, fiatalok komoly példaképekkel rendelkeznek, például mesterük, edzőjük, 
vagy az edzésen részt vevő Euróba-bajok, magyar bajnok személyében. A tömegsportot 
erősíti a magasabb szinten versenyző kosárlabda szakosztály és az alacsonyabb szinten 
versenyző futball és kézilabda. 
Ez nem azt jelenti, hogy más kisebb-nagyobb létszámot versenyeztető egyesületek nem 
járulnak hozzá a város tömegsportjának emeléséhez. 
Városunkban kiemelkedő szervező és megvalósító tevékenységet a Pásztói Szabadidő 
Sportegyesület végez, melyet jó színvonalon a Nyikom Hegyisport Egyesület és a Pásztói 
Utánpótlás Labdarúgó Klub emel.  
Megemlítendő, hogy a Nyikomra érkező sportrepülők száma évről-évre emelkedik. 
A Pásztói Kézilabda Klub a versenysport oldalát erősíti női és férfi csapata működtetésével. 
Az infrastruktúrai háttér közepes, vagy annál rosszabb minőségű a városban. Az egyetlen, 
különböző mérkőzésekre alkalmas Dózsa iskola tornaterme rendkívül leterhelt. 
  
Az utánpótlást tekintve gondot jelent a játékosállomány folyamatos frissítése, megtartása.  
A közel 500 fős gimnáziumi tanuló létszámból alig akad, akit be lehet integrálni évente a 
csapatok munkájába, versenyzésébe. Meg kell említeni, hogy a labdajátékok iránti érdeklődés, 
igény jelentős mértékben csökkent.  
 
Koncentrálni kell a fiatalok- általános iskolások- aktivizálására, edzéseik bővítésére, annak 
érdekében, hogy megfelelő létszámú és minőségű játékosok kerülhessenek a felnőtt 
csapatokba. Ehhez az általános – és középiskolában dolgozó pedagógusokkal, 
szakemberekkel történő egyeztetésekre szükség van. 
Mindenek előtt a gyermekek motiváltságát kell fokozni, az infrastrukturális háttér megfelelő 
biztosításával. A gyermekek megfelelő motiváltságát segíthetné elő maga a szülő is, akinek 
szintén fel kell hívni a figyelmét a testnevelés fontosságára. 
 
 
A fejlesztés irányai és feladatai: 
 

- sportlétesítmények felújítása 
- megfelelő infrastrukturális háttér biztosítása 
- diákok mozgósítása, aktivizálása 
- közös családi sportesemények szervezése- szülők aktivizálása 
- Pásztó földrajzi adottságai kiváló lehetőséget biztosítanak a különböző szabadidős 

sportok űzésére, amely idegenforgalmi szempontból is nagy jelentőséggel bír. 
- kerékpárút lehetősége  
- szakemberek erkölcsi és anyagi elismerése 
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Határozati javaslat: 
 
Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete megismerte a Sportkoncepció 
felülvizsgálata, a verseny és tömegsport helyzete és fejlesztésének lehetőségeit taglaló 
munkaanyagot és azzal kapcsolatban az alábbiakat fogalmazza meg. 
 
A munkaanyagot meg kell ismertetni az érintett szervezetekkel, a város sportjában szerepet 
játszó személyekkel és azoktól további észrevételeket, javaslatokat kell kérni annak 
érdekében, hogy a városi sportkoncepció tartalmilag egy életszerű, megvalósítható, stabil 
alapokra helyezhető dokumentumként szolgálja a város sportéletének fejlődését. 
 
Felelős: Intézményirányítási Osztály Vezetője 
Határidő: - 8 napon belül a munkaanyag megküldésére 
     - a koncepciót a Képviselő- testület 2012. májusi ülésére elő kell terjeszteni. 
 
 

    Gömbiczné Kanyó Beatrix sk. 
            civil tanácsnok 

 
 
Határozati javaslat törvényes! 
 
Dr. Tasi Borbála 
címzetes főjegyző 


