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1. A sportinfrastruktúra prioritások mentén való fejlesztése 

 

 Kiskunhalas Város Önkormányzata 14/2016. Kth rendeletével a sportinfrastruktúra felmérését 

elvégezte, megfogalmazásra kerültek a célok és prioritások. A Képviselő-testület egyben felhatalmazta 

a Polgármestert, hogy a sportkoncepció időtávján belül az elfogadott határozat sorrendjében a 

költségvetésben biztosítson anyagi fedezetet a feladatok végrehajtására. 

 A beszámoló időszakát tekintve a következő előterjesztések születtek és lehetőségek valósultak 

meg sportinfrastruktúra területén, valamint az alábbi területeken várhatóak előrelépések mindamellett, 

hogy az önkormányzat a költségvetésben külön soron több millió forintot biztosít sport területén 

működő szervezetek számára. 

  

 Kiskunhalas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazta a Polgármestert, 

hogy a Magyar Kézilabda Szövetség által meghirdetett Országos Tornaterem Felújítási Programjához a 

Kossuth utca 23. szám 4802/2 hrsz. alatti ingatlanon álló tornacsarnok felújítását célzó pályázatot 

nyújtson be, a pályázat benyújtásához szükséges együttműködési megállapodásokat aláírja és a 

szükséges nyilatkozatokat megtegye, valamint a pályázat benyújtáshoz szükséges forrást a 

költségvetésben biztosítsa. Ennek eredményeképp 165 millió forintos beruházás valósult meg a Kossuth 

utcai Dékáni sportcsarnokban. Szigetelték a tetőt a beázások miatt, bent a csarnokban pedig új 

sportparkettát fektettek le. A felülvilágítókat pedig olyan fokozott szigeteléssel rendelkező rétegelt polikarbonát 

lapokkal cserélték, melyek felülete hővisszaverő. 

 Ez kiemelten fontos program, mert a város legnagyobb fedett helyszínéről van szó. A tetőn és a 

csarnokban folyó munkálatok értéke bruttó 165 millió forint. A Magyar Kézilabda Szövetség biztosította a forrás 

java részét, az önkormányzat a Kiskunhalasi Szakképzési Centrummal felerészben megosztva pedig a 30 %-os 

önerőt. 

  

 Kiskunhalas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 14 millió forint vissza nem 

térítendő támogatást nyújtott a Kiskunhalasi Szilády Református Futball Clubnak a Kiskunhalas, 

Kertész utca 28/a alatti Bundzsák Dezső Sportközpont területén épített öltözőépület megvalósításához. 

Október elején felavatták a Szilády RFC új öltözőépületét. Évek óta tervezte a klub, hogy a szépen 

felújított B-játéktér mellett közvetlenül legyen egy saját létesítmény, egy kis bázis. A megvalósítás két 

évvel ezelőtt kezdődött el, a helyi vállalkozók társasági adó felajánlásából, az önkormányzat 

segítségével és a klub saját forrásából készülhetett el az impozáns épület. 

  

 Kiskunhalas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete tulajdonosi hozzájárulást ad a 

Kiskőrösi Tankerületi Központ részére ahhoz, hogy a Kiskunhalasi Kertvárosi Általános Iskola EFOP-



 

 

4.1.2-17 azonosító számú felhívás alapján elnyert támogatásból a Kiskunhalas belterület 2896. hrsz. alatti 

területen sportcélú beruházást hajtson végre. A Képviselő-testület a támogatásból megvalósuló 

beruházáshoz szükséges területet legalább a fenntartási időszak végéig biztosítja. A létrejövő pálya 

közösségi használatának lehetőségét biztosítani kell. 

  

 A Magyar Kézilabda Szövetség „Rekortán pálya fejlesztési program” megnevezéssel kültéri 

kézilabdapályák építésére, a meglévő kézilabdapályák felújítására irányuló, új országos programot 

indított meg. A Fejlesztési Programot a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium támogatja, a támogatás 

intenzitása 100%. A Fejlesztési Programmal érintetett ingatlanok között a Nemzeti Fejlesztési 

Minisztérium az Önkormányzatunk tulajdonában és a Kiskőrösi Tankerületi Központ 

vagyonkezelésében lévő 2604/15 helyrajzi számon nyilvántartott, természetben 6400 Kiskunhalas, Szász 

Károly utca 21. szám alatt fekvő ingatlant is megjelölte. Így lehetőség nyílt arra, hogy a Bibó István 

Gimnázium udvarán, az aszfalt burkolatú pálya helyén műanyag burkolatú, kültéri kézilabdapálya 

létesüljön. 

 A beruházó a Kézilabda Szövetség, az elkészült pálya tulajdonjoga térítésmentesen az ingatlan 

tulajdonosának, jelen esetben Önkormányzatunknak a tulajdonába került, a pálya fenntartása a 

vagyonkezelő feladata lesz, tehát Önkormányzatunknak anyagi terhet sem a beruházás, sem a 

fenntartás nem jelent. 

 

 A Kormány a 1493/2018. (X.10.) számú határozatában egyetértett azzal, hogy a Belügyminiszter 

a ”Helyi önkormányzatok egyes beruházásainak támogatása” központi költségvetési cím terhére 

Kiskunhalas Város Önkormányzatának 503.200.000.- forint vissza nem térítendő támogatást nyújtson 

infrastrukturális fejlesztésekre. 

 A támogatást a Belügyminiszter Támogatói Okirat kibocsájtásával, előleg formájában nyújtja 

Önkormányzatunknak. A támogatásból egyrészt a Hirling József Lovaspark további fejlesztéseit, 

másrészt a fürdő biztonságos működéséhez szükséges további üzemi létesítmények, illetve a fürdő 

fejlesztésének tervdokumentációit kell elkészíteni. 

 A támogatás címzettje Kiskunhalas Város Önkormányzata, ezért a beruházások előkészítését, 

lebonyolítását hivatalunk végzi. 

 

 Kiskunhalas Város Önkormányzata a Magyar Birkózó Szövetség támogatásával birkózó 

csarnokot hozott létre a Bundzsák Dezső Sportközpontban. 



 

 

 Közel száz év után most először kapott önálló edzőhelyet a halasi birkózósport. A modern, jól 

felszerelt csarnok Dósa István testnevelő és edző nevét kapta. A létesítmény az edzések mellett 

edzőtáboroknak, de akár kisebb versenyeknek is otthont adhat. 

 Projekt összes költsége: 61 000 000,-Ft, támogatási intenzitás: 100%. 

 

 Komplex közlekedésfejlesztési intézkedések Kiskunhalason 

 A beruházás komplex, de abban olyan elemek jelennek meg, amely a biztonságos közlekedés 

mellett kerékpárút fejlesztéseket is tartalmaz, elősegítve azt, hogy a lakosság körében jobban elterjedjen 

a kerékpár, mint közlekedési eszköz használata. Ez városon belül nem feltétlenül jelent sportolási 

lehetőséget, de mindenképpen egészségesebb életmódhoz vezet és kialakíthatja a kerékpározás, mint 

egyfajta sportolási lehetőség megkedvelését. 

 

 

2. „Sporthírességek fala” megvalósítása 

 

 A sporthírességek fala egy olyan létesítmény, mely alkalmas arra, hogy megemlékezzen és 

egyben megörökítse a város olyan sportolóit, szervezeteit, akik településen túlmutató, országos és/vagy 

nemzetközi eredményeket értek el – ezzel öregbítve Kiskunhalas hírnevét. 

 A falat a sportpályára álmodták meg, 5 db 1×3 méteres blokkból és egy feliratos oszlopból, 

tetején zászlóval fog állni, összességében 6,1 méter hosszú lesz, esti megvilágítással. Megvalósítása a 

GINOP pályázat megvalósításával párhuzamosan várható. 

 

3. Diákok számára városi verseny rendszer kialakítása 

(több sportágban, tömegsport jelleggel) 

 

 A Városi Diáksport Bizottság által és közreműködésével szervezett események folyamatosak. 

Példaként harmadik alkalommal rendezte meg a Fazekas Mihály Általános Iskola a Sportdzsembori 

tornaversenyét 2019 tavaszán. Idén három csapat mérte össze tudását, három szeren, talajon, 

gimnasztikában és szekrényugrásban. Ezúttal is a házigazda volt a legjobb a megméretésen. 

  

  

4. Sportegyesületek adatfelmérő lapjának elkészítése, az adatfelmérések lefolytatása, 

elemezése, értékelése 

 



 

 

 A hivatalos adatok egy részét – hivatalosan működő szervezetek esetén – ki tudjuk nyerni 

különféle hivatalos honlapokról (www.birosag.hu). A csak a szervezeteknél fellelhető adatok 

lekérdezését – az adatbázis folyamatos frissen tartására – minden évben le kell kérdeznünk. Cél, hogy 

a sportegyesületek változásainak nyomon követése évi rendszerességgel kerüljön lekérdezésre, 

frissítésre. A sportegyesületek adatainak frissítését folyamatosan végezzük. Fontos elérni, hogy változás 

esetén automatikusan jelezzenek. 

 

5. A Kihívás Napja folyamatos megrendezése 

 

 A HMK szervezte meg a Kihívás Napjához kapcsolódó sportprogramot, melyen számos 

színvonalas és érdekes lehetőség tárult a bekapcsolódni vágyók elé. A HMK bevonta a helyi 

sportszervezeteket és számos közösséget, amelynek köszönhetően sokféle, sokszínű programot tudtak 

összeállítani. 

 

6. Iskolai diáksport egyesületek, városi diáksport bizottság helyzetének 

felmérése, segítése 

 

 Városi Diáksport Bizottság éves tevékenységével tudunk választ adni a diáksport egyesületek 

helyzetére számos kapcsolódási felületnek köszönhetően. A Városi Diáksport Bizottság megújuló 

lendülettel és ötletekkel végzi tevékenységét. Az intézményi szervezetek igényfelmérése folyamatos. 

 

7. A Város Napjához kapcsolódóan a lakosság széles rétegeit megmozgató tömegsport 

rendezvény szervezése 

 

 A Város Napjához (és emellett többek között a szüreti eseményekhez) kapcsolódóan szervezett 

tömegsport jellegű kiegészítő elemeket a HMK. 

 

 

 

 

8. Fórum szervezése a város sportegyesületei részére évente 

 

 Az érdeklődő sportegyesületek folyamatos tájékoztatást kapnak a Kiskunhalas Város Sportjáért 

Közalapítványtól, valamint a sportiroda vezetőjétől a helyben aktuális kérdésekről. A város honlapjáról 



 

 

megismerhetőek a hatályos rendeletek és előterjesztések; a sportiroda vezetőjétől pedig a Bundzsák 

Dezső Városi Sportközpont használatával, beosztási rendjével kapcsolatos kérdésekre kaphatnak 

választ. Kiskunhalas Város Sportjáért Közalapítvány minden évben megadja a tájékozódási lehetőséget 

a sportegyesületeknek kiírt pályázat kapcsán. 

 

 


