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 1. BEVEZETŐ 
Kiskunhalas Város Képviselő-testülete 2007. május 31-ei ülésén fogadta el a 160/2007. Kth. 
számú határozatával  Kiskunhalas Város Sportkoncepcióját a 2007-2013 közötti időszakra. 
A sportkoncepció mostani újragondolását egyrészt a magyar sportéletben az eltelt időszakban 
végbement változások, az értékrendek átalakulása, a bekövetkezett jogszabályi változások 
indokolják.  
Az elmúlt 4-6 év városunkban a sportélet tekintetében nagy előrelépést nem hozott. A válság 
következtében csökkent az önkormányzat sporttal kapcsolatos szerepvállalása. A 2007-2013-
as időszakokra megfogalmazott koncepcionális elképzelések nem vagy csak kis mértlékben 
teljesültek. Éppen ezért a jelenlegi sportkoncepcióban igyekeztünk átvenni minden olyan 
elképzelést, amely az elmúlt időszakban nem valósult meg és amely egyezik a jelenlegi 
koncepcionális elképzelésekkel. 
Az Önkormányzat a város sportéletének jövőjét meghatározó középtávú sportkoncepció 
megalkotása során figyelembe vette az elmúlt időszak tapasztalatait, valamint a lehetőségeket 
szem előtt tartva, sportéletünk egyes területeinek, a város sportszerető polgárainak javaslatait, 
jogos igényeit. 
Az önkormányzati célkitűzés a sport területén nem lehet más, mint az, hogy minél több fiatal 
és felnőtt számára biztosítsa a sportolási lehetőséget, hozzájárulva ezzel az egészségtudatos 
életmód elterjesztéséhez. Ebből következően az egyik fő cél a lakosság minél szélesebb 
rétegei számára biztosítani a sportolás lehetőségét, beleértve ebbe a sportolás népszerűsítését 
is. A másik fő cél az, hogy a gyermekek és a fiatalok minél nagyobb része számára váljon 
elérhetővé és szükségletté a sportolás, mint az egészséges életmód egyik fő feltétele és mint a 
szabadidő egyik leghasznosabb eltöltési lehetősége.  
Az Önkormányzat sporttámogatásának ezeket a célokat kell elsősorban szolgálnia. 
Városunk lakosságának egészsége, közérzete kiemelten fontos önkormányzatunknak. 
Támogatni szeretnénk minden olyan elképzelést, kezdeményezést, amelyek a fent említett 
célok elérését szolgálják, és tovább öregbítik városunk jó hírnevét sportolóink 
eredményességével, kimagasló teljesítményeivel. Szeretnénk, ha az ország sportolóinkon 
keresztül is megismerné Kiskunhalast, városunk nevéhez minél több eredményes 
sportesemény, eredmény és információ kapcsolódhasson.  
Kiskunhalason adjunk nagyobb jelentőséget a sportnak, a sportos életmódnak abból a célból, 
hogy gyermekeink a sporttal nőjenek fel, felnőttként pedig a sporttal kiegészítve munkájukat 
egészségesebb, jobb közérzetű, hatékonyabb munkavégzésre képesebb emberként éljék 
életüket. 
A sportkoncepció elkészítése a következő dokumentumok, jogszabályok alapján, azokkal 
teljes összhangban történt: 
- Magyarország Alaptörvénye, 
- a sportról szóló 2004. évi I. törvény, 
- a Sport XXI. Nemzeti Sportstratégiáról szóló 65/2007. (VI. 27.) OGY határozat 
- Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény, 
- a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC törvény, 

 

 2. A sportkoncepció alapelvei 

2.1. Az országos sportpolitika általános alapelvei 

Magyarország Alaptörvénye Szabadság és felelősség részének XX. cikke rögzíti: 
„Mindenkinek joga van a testi és lelki egészséghez.„ Ezt az alkotmányos jogot a (2.) bekezdés 
szerint „A Magyarország …a sportolás és a rendszeres testedzés támogatásával, … segíti elő.” 
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Ezeket a sportról szóló 2004. évi I. törvény a következők szerint határozza meg: 

- Magyarország Országgyűlése kinyilvánítja, hogy a nemzet közössége a test művelését, a 
sportot, a nemzet alapértékének, kívánatos célnak tekinti. A nemzet értékei között tartja 
számon a sport által elért eredményeket, és elismeri a sport egyént és közösséget erősítő 
értékeit 

- Magyarország sportnemzet, amely e törvénnyel is tiszteleg azon tagjai előtt, akik 
tevékenységükkel dicsőséget, elismerést és megbecsülést szereztek hazánknak. Az e 
törvényben meghatározott célok megvalósítása biztosítja továbbá azt, hogy Magyarország 
sportoló nemzetté is váljék 

-  A sport legelőbb is a lelki egészség alapja, amely hozzátartozik az egészséges nemzet, az 
egészségét megőrizni akaró polgár értékrendjéhez. 
A sport a közjó része. Erősíti a közösség tagjainak egymáshoz tartozását, miként az egyén 
testi és lelki egészségét. 

- Az állam erősíti a sport egyes területein a piaci viszonyok kialakulását, a sporttal összefüggő 
üzleti vállalkozásokat, biztosítja a testkultúra fejlesztését szolgáló képzés 
feltételrendszerét. 

- A sport magába foglalja a nemzet által vallott értékeket, az összetartozás és a versenyzés 
szellemét, a részvételt és a győzelmet, a teljesítmény elismerését, vagyis a munka 
becsületét, az önfegyelem és az öngondoskodás fontosságát, az egyén közösségért viselt 
felelősségét. 

- Magyarország Országgyűlése kinyilvánítja, hogy minden embernek alapvető joga van a 
sporthoz, és e jogát az állam biztosítja, függetlenül attól, hogy versenysportról, a 
szabadidő eltöltéséről, a diák-, főiskolai-egyetemi sportról, a fogyatékkal élők sportjáról 
vagy az egészség megőrzéséről van szó. 

 

2.2. A helyi önkormányzatok sporttal kapcsolatos feladatai 

(Kivonat a sportról szóló 2004. évi I. törvényből) 

55.§ (1) A települési önkormányzat – figyelemmel a sport hosszú távú fejlesztési 
koncepciójára: 

a.) meghatározza a helyi sportfejlesztési koncepciót, és gondoskodik annak megvalósításáról, 
b.) az a.) pontban foglalt célkitűzéseivel összhangban együttműködik a helyi 

sportszervezetekkel, sportszövetségekkel 
c.) fenntartja és működteti a tulajdonát képező sportlétesítményeket, 
d.) megteremti az önkormányzati iskolai testnevelés és sporttevékenység gyakorlásának 

feltételeit. 

(2). A települési önkormányzat az (1) bekezdésben foglaltakon kívül – a köznevelésről szóló 
törvényben meghatározottak szerint – biztosítja az önkormányzati iskolai sportkörök 
működéséhez, vagy az ezek feladatait ellátó diáksport-egyesületek feladatainak zavartalan 
ellátásához szükséges feltételeket. 

(5) A helyi önkormányzatok – figyelemmel a 49. §d pontjában foglaltakra is – a sporttal 
kapcsolatos feladataik ellátásához a költségvetési törvényben és más, a sport állami 
támogatásáról rendelkező jogszabályok szerinti támogatásokban részesülnek. 

(6) Az e törvényben meghatározott feladatai alapján a tízezernél több lakosú helyi 
önkormányzatok rendeletben állapítják meg a helyi adottságoknak megfelelően a sporttal 
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kapcsolatos részletes feladatokat és kötelezettségeket, valamint a költségvetésükből a sportra 
fordítandó összeget 

 3. A sportkoncepció fő stratégiai céljai 

3.1 Az Önkormányzat sporttámogatásának alapvető célja a kiskunhalasi utánpótlás 
nevelés és szabadidősport feltételeinek javítása, ezáltal a tehetségek 
kiválasztásának és gondozásának biztosítása. 

3.2. Az Önkormányzat kiemelt feladatának tekinti a városban meglévő sportinfrastruktúra 
(2.sz. mellékelt) folyamatos fejlesztését. Az önkormányzati tulajdonú sportlétesítmények 
működőképességének és kihasználtságának biztosítását, új létesítmények építését, a 
régiek felújítását, állaguk megőrzését. Ezen a területen fő feladat a Kiskunhalasi 
Lovasbázis, a Kiskunhalasi Városi Sportpálya és a Kiskunhalasi Thermál Fürdő 
fejlesztése. 

3.3. Az elosztási alapelvek és a támogatási feltételek meghatározásával olyan 
sportfinanszírozási rendszert kell kidolgozni, amely révén egyrészt behatárolhatóvá, 
másrészt a következő időszakra vonatkozóan mindenki számára kiszámíthatóvá, 
tervezhetővé válik a városi sporttámogatás mértéke. 

3.4. A fogyatékkal élők és az egészségkárosultak sportjának fokozott figyelemmel kísérése, 
szervezeteik működtetéséhez, rendezvényeik lebonyolításához támogatási lehetőségek 
biztosítása. 

3.5. A városi diáksport ezen keresztül a tanulóifjúság egészséges fejlődését, betegség 
megelőzését szolgáló programok, tevékenységek támogatása. 

3.6. A szabadidősport területén szemléletformáló, propaganda az egészséges életmód 
népszerűsítése érdekében, a kínálat bővítése mellett az egészségmegőrzéssel, 
rekreációval foglalkozó kisközösségek, klubok, sportszervezetek programjainak, 
tevékenységének támogatása. 

3.7. Az eddig elért sportértékeink megőrzése és az értékvesztő folyamatok kialakulásának 
megakadályozása. 

3.8. A város kistérségi központi szerepének megfelelően, térségi sportfeladatok ellátása. 

3.9. A hazai és nemzetközi sportkapcsolatok ápolása, bővítése, a testvérvárosi kapcsolatokon 
belül a sport szerepének további szélesítése. 

3.10. Kiemelkedő nemzetközi és országos sportrendezvények lebonyolítása városunkban, 
célirányos fejlesztéssel és marketing munkával a sportturizmus növekedésének 
elősegítése. 

 

 4. A város sportéletének területei, fejlesztési irányok, feladatok 

4.1. Diáksport 

Az elmúlt időszakhoz képest a testnevelés órák száma jelentős változáson ment keresztül. 
A mindennapos testmozgás bevezetésével 1-12. évfolyamig minden közoktatási intézményben 
legalább 4 testnevelés óra van hetente. (Az ötödiket általában tánc, néptánc és 
közösségfejlesztő mozgásos órák egészítik ki.) Városunkban –egy-egy intézmény kivételével- 
nagy nehézséget okoz a teremkihasználtság a megnövekedett óraszám miatt. Szinte 
mindegyik iskola él a termálfürdő adta úszásoktatási lehetőséggel. A nemzeti alaptanterv 
egyébként is a 2., 4., 6. és 8. évfolyamosoknak előírja azt.  
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A megnövekedett óraszám a testnevelő tanárra is jelentős terheket ró. Konkrétan a 
kötelező tanórák után már nem jut ideje a délutáni sportfoglalkozások megtartására. Illetve 
jut, de az sokszor a szabadidőből megy el. A mindennapos testmozgás bevezetésével 
mindenki gyerek többet mozog. Ellenben a délutáni szabadidősportra, diáksportra, 
tehetségekkel való foglalkozásra a pedagógusnak kevesebb ideje jut. Sok kolléga 
„másodállásban” egyesületi keretek között dolgozik.  

A város majdnem minden iskolájában működik Diáksport Egyesület (DSE) vagy 
Diáksport Kör (DSK). Az adott intézmény profiljának megfelelő sportágakban igazán 
nagyszerű eredményességgel. (torna, kézilabda, labdarúgás, atlétika) A testnevelő tanárok, 
edzői feladatot ellátó kollégák nagy szakmai felkészültséggel és odaadással végzik dolgukat. 
Hazai és nemzetközi eseményeken érnek el kimagasló eredményeket, viszik a város hírnevét. 

 

4.1.2. Célok és feladatok 

A diáksport célja a tanórán kívüli, intézményi kereteken belül, megfelelő szakmai irányítással 
szervezett, rendszeres testmozgás lehetőségének megteremtése az iskola tanulói részére. 
Ennek érdekében szerveződnek a különböző iskolai sportcsoportok, ahol a tanulók nemcsak 
az érdeklődésüknek megfelelő sportolási lehetőséghez jutnak, de felkészülhetnek a 
diákolimpiai versenyeken való eredményes szereplésre is. 
Tehát a diáksport kettős célt szolgál: az eredményességet és a tömegsport megfelelő 
működtetését. 
Ezek megvalósításához az alábbi feltételek szükségesek: 
 

• A létesítmények, tornatermek, sportpályák rekonstrukciója, karbantartása, újak 
kialakítása. 

• Több verseny létrehozása a diákok számára. Városi verseny rendszer (több 
sportágban, tömegsport jelleggel.) szervezett keretek közötti megvalósítása.  

• Iskolai szabadtéri sportudvarok jobb kihasználása lakosság részére. 

• Szoros együttműködés az egyesületek, iskolák és óvodák között. A sport szellem 
fejlesztése a gyerekek és fiatalok körében. Tehetségek irányítása a városban működő 
szakosztályokba. 

• Az egészséges szemlélet kialakítása az ifjúság körében. 

• Az eddig elért eredményeinket tovább fejlesztése. 

• Diákolimpiai versenyek rendezése (megyei, országos elődöntő, döntő). 

• Médiával való kapcsolat kialakítása. 

• A mindennapos testmozgás lehetőségeinek megteremtése, tanórán kívüli tömegsport 
foglalkozások keretében házibajnokságok és iskolák közti városi bajnokságok, 
sportnapok megrendezése, 

• Az Iskolai Sportkörök és Egyesületek működésének támogatása 
• Az uszodában időkeret biztosítása és szakszerű kihasználása, 
• A diákolimpia felmenő rendszerű versenyein való intézményi részvétel, 
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• A városi egyesületekkel való együttműködés, 
• A tehetséges tanulóknak egyesületekbe, szakosztályokba történő irányítása, 
• A sportcélokra kapott támogatás célzott felhasználása, 
• A pályázati lehetőségek figyelemmel kisérése, pályázatok benyújtása, 

4.2. Szabadidősport 

A fejlett piacgazdasággal rendelkező országokban 1980-as évek közepétől érzékelhető 
látványos változás a lakosság szabadidősportja terén. E változások alapja a fejlett 
országokban megnövekedett szabadidő és az a tény, hogy széles körben váltak magas fokon 
kielégítetté az alapszükségletek. A fizetőképes kereslet erőteljesen fordult a szabadidős 
sportszolgáltatások felé, amely igen kedvező volt az amúgy is népszerű sport számára. A 
sportszféra versenyképességét erősítette, hogy a jóléti társadalmak szembekerültek a 
fejlettségből származó egészségügyi gondokkal. (pl.: az elhízás, esztétikai és 
egészségkárosodás problémáival Kiskunhalason tapasztalható a lakosság egy bizonyos 
részének fokozatosan növekvő érdeklődése a testedzés egyes divatos formáinak 
szolgáltatásszerű igénybevételére. Ugyanakkor még elég gyakran tetten érhető az a torz 
szemlélet is, amely alulértékeli a testedzés fontosságát.  
Az utóbbi években megfigyelhető az a tendencia, hogy önszerveződő sport/szabadidősport 
egyesületek létesülnek, ahol a lakosság egyre növekvő számban tölti szabadidejét 
sportolással. 
Kiskunhalason viszonylag kevés szabadidősport-rendezvény valósult meg az elmúlt években. 
Ennek egyik oka, hogy kevés olyan sportegyesület működik Kiskunhalason, amely 
szabadidősportos rendezvényeket szervez, illetve kevés olyan városi szintű sportesemény 
szerveződik, amely a hétköznapokon nem sportoló lakosságot célozza meg. A lakosságot 
bevonni szándékozó sportrendezvények közül fontos a Halasi Hajtás Triatlon veresen, 
valamint a Szüreti Napok keretén megrendezett Kiss Roland utcai futóverseny. Fontos 
szempont ezeknek a rendezvényeknek a további fenntartása, bővítése, a nagyobb részvétel 
érdekében. A felsorolt gondok és problémák mellett előrelépést jelenthet, hogy a társadalmi 
változásokat követve működnek önálló, esetenként önfenntartó csoportok, amelyek alapját 
jelenthetik egy új, alulról építkező szabadidősport struktúra és rekreációs tevékenység 
kialakulásának. 

4.2.1. Célok és feladatok 

Az alkalmi rendezvények mellett törekedni kell a rendszeres sportolási, testmozgási alkalmat 
nyújtó tevékenyégi formák népszerűsítésére. Az egészséges életmód tömeges elterjesztése, a 
rekreáció és sportolás ösztönzése az egyik legfőbb feladat. Lehetővé kell tenni valamennyi 
életszakaszban a sportolást. A lehetőségekhez mérten támogatni kell a civil szervezetek 
szabadidősporttal kapcsolatos kezdeményezéseit. A szabadidősporttal kapcsolatos pályázati 
lehetőségek nagyobb kihasználtságára kell törekedni. Ösztönözni kell a különféle 
divatsportok, önfenntartó szerveződések, a magántőkére épülő sportszolgáltatások 
elterjedését. Továbbra is támogatni szükséges az akció jellegű, de nagy tömegeket 
megmozgató és vonzó szabadidősport rendezvényeket.  

• Törekedni kell a sporttal kapcsolatos szemléletváltásra mind az ifjúság, valamint a 
felnőtt korú lakosság körében. Elengedhetetlenül szükséges egy olyan program 
kialakítása, amely több, városi rendezvényen keresztül – megcélozva az érintett 
korosztályt – a fent említett célok elérését hivatott biztosítani. A program 
kialakításakor nagyobb szerepet kell biztosítani a helyi írott és elektronikus 
médiáknak. 
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• Kezdeményezni és támogatni kell az újszerű sportolási, testedzési lehetőségek 
kialakítását. 

• Továbbra is támogatni kell a Sport az Esélyért Kiskunhalas Egyesület programjait, 
akik a fogyatékkal élők sportját szervezik és irányítják Kiskunhalason. Biztosítani kell 
az edzési és szükség esetén a versenyzési lehetőséget az egyesület tagjai számára. 

• Támogatni kell minden olyan sporteseményt, kezdeményezést, amely a kisebbség és a 
szociálisan hátrányos helyzetű gyerekek sportolási lehetőségét hivatott biztosítani. 
(roma gyerekek, fogyatékossággal élők, transzplantáltak) Ez fontos szerepet játszik a 
város bűnmegelőzési programjának megvalósításában is (a szabadidő értelmes és 
kulturált eltöltése) valamint Kiskunhalas Város is meg tud felelni az uniós 
jövőképnek, melynek értelmében a sportot és az egészséges életmód és szemlélet 
kialakítását minden lehetséges eszközzel támogatni kell. 

• Az önkormányzati tulajdonú, fedett és szabadtéri létesítmények kedvezményes 
használatát átgondoltabbá kell tenni. Támogatni kell a „nyitott pályák” programot, 
melynek értelmében a diákok az iskolák udvarának sportlétesítményeit sportolás 
céljából használhatják. A már meglévők mellett tovább kell bővíteni a lakosság széles 
rétegeit – különböző korosztályokat – bevonni szándékozó szabadidősport 
rendezvényeket. A Város Napjához kapcsolódóan szabadidősport, rekreációs 
rendezvénnyel ünnepeljük Kiskunhalas sportját, népszerűsítjük a sportot, az 
egészséges életmódot. 

• Szeretnénk tovább bővíteni a városi sportpálya létesítményeit, növelni kihasználtságát. 
Olyan szabadidős centrumot kívánunk létrehozni, amely egyaránt lehetőséget biztosít 
a szabadidő kulturált eltöltésére a sportoló ifjúság és a családok számára is. Meg 
szeretnénk teremteni annak a lehetőségét, hogy kialakuljon a Sportpályán az ifjúsági 
és a felnőtt klubélet, kialakítva ezzel a létesítmény szabadidő-centrum jellegét. 
Lehetőség szerint a létesítményt vállalkozások, cégek rendezvényeinek 
lebonyolítására is alkalmassá kell tenni. 

• A Kihívás Napja program jó irányban újra elindult, érdemes továbbfejleszteni, 
lebonyolításába a kiskunhalasi sportszervezetek szakosztályai, sportolói aktív 
részvétele mellett a lakosságot is egyre nagyobb mértékben be kell vonni. A HMK 
fogja össze a program szervezését, ezért célszerű lenne a feladatot a HMK-val kötött 
megállapodás keretei között rögzíteni.  

• Törekedni kell a szabadidősportban kimagasló kiskunhalasi sportolók és iskolák 
nagyobb elismerésére, támogatni kell egy olyan kirakat, tabló létrehozását a 
belvárosban amely bemutatja a város legkiemelkedőbb sportolóit, sportvezetőit, 
példaként állítva a lakosság elé. 
 

4.3. Versenysport 

A versenysport, ezen belül az élsport a jövőben is a sporttevékenység és ennek révén a 
testkultúra húzó ágazata marad. A sportról szóló törvényben a települési önkormányzatok 
számára kötelező feladatai között nem szerepel a versenysport tevékenység. E terület azonban 
a városmarketing, a szórakoztatás, a diák és szabadidősportra gyakorolt pozitív hatása miatt 
nagy jelentőségű. Ezért biztosít városunk bizonyos mértékű támogatást a közigazgatási 
területén működő sportegyesületei számára. A sporttörvény szerint a sportszervezetnek két 
típusa van: a sportegyesület és a sportvállalkozás. Nem minősül sportszervezetnek az 
alapítvány, az iskolai sportkör (az iskolai sportegyesület, DSE viszont igen), a költségvetési 
szerv, …stb. Ennek alapján sporttevékenységet szervezett formában sportegyesület, illetve 
sportvállalkozás keretében lehet folytatni.  
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Kiskunhalason jelenleg 30 sportszervezet működik. Ezeket az egyesületeket a 3. számú 
melléklet tartalmazza. Labdajátékokban az NB II- től a megyei bajnokságokig bezárólag 
egész évben eredményesen szerepeltek városunk felnőtt és utánpótlás csapatai, főleg a 
kézilabda és a labdarúgás sportágban. Az utánpótlás helyzete Kiskunhalason további 
fejlesztéseket, igényel. 
Ahogy az élsport a „nemzet dicsősége” ennek értelmében ifjú sportolóink, utánpótlás 
csapataink úgy viszik városunk jó hírnevét az országban növelve ezzel egyesületük, de 
Kiskunhalas reklám – és marketing értékét is. 
Egyéni és csapat sportágakban a legeredményesebb szakosztályaink országosan ismert és 
elismert eredményeket produkáltak, ezzel nemzetközi hírnevet szerezve Kiskunhalasnak. 
Kiskunhalas versenysport-élete az utóbbi 2-3 évben jelentős átalakuláson ment keresztül. 
Megszűnt a KNKSE és új sportágak kerültek előtérben az eredményesség szempontjából. 
Jelentős – nemzetközi – eredményeket ért el a Kiskunhalasi Úszó és Gyógyúszó Egyesület. 
Munkáját ifjúsági európa bajnoki cím, és több országos bajnoki cím fémjelzi. Nemzetközi 
szinten az utánpótlás területén ugyancsak jelentős eredményeket ér el a Centrum Squash 
Sportegyesület. Országos szinten szép eredményeket ér el a Halasi Boksz Club és a 
Kiskunhalasi Birkózó Club.  
Kimagasló eredményeket érnek el a Kiskunhalasi Veterán sporttolók is. Több világbajnoki és 
európa bajnoki címeket gyűjtöttek be. 
Labdajátékokban kézilabda és labdarúgás sportágakban a legeredményesebb a Kiskunhalasi 
UKSC, valamint az Kiskunhalasi Szilády RFC. 
A lovas sportág (díjugratás) területén az elmúlt években komoly előrelépések történtek. Az 
önkormányzat és a Kiskunhalasi Határőr Dózsa Sportegyesület szoros együttműködésének 
következtében a Lovasbázis egyre magasabb színvonalon ad teret mind a szabadidős 
lovaglásnak, mind pedig a versenylovaglásnak.. Kiskunhalas Város utánpótlása még további 
fejlesztésre, támogatásra szorul. Átgondoltabbá, hatékonyabbá szeretnénk tenni az utánpótlás 
támogatását, valamint az utánpótlás-nevelésben aktívan és eredményesen közreműködők 
elismerését. 
Fontos feladat, hogy az iskolákból a tehetséges fiatalok kiválogatásra kerüljenek.  
Kiskunhalas versenysportját fémjelző egyesületek országosan ismert és elismert 
eredményeket produkáltak. A legjobb sportolóink a nemzetközi válogatottak színeiben 
hazánkat képviselik a nemzetközi élvonalban.  
A Képviselő Testület döntése alapján a kiemelten támogatott sportágak a következők: 
 

• Úszás 
• Labdarúgás 
• Kézilabda 
• Lovassport 

A kiemelt sportággá válásnak legyenek a jövőben konkrétan értékelhető szempontjai, 
melyeket a Köznevelési, Kulturális, Sport és Humánpolitikai Bizottság évente vizsgáljon felül 
és ha szükséges, módosítsa: 

 

A kiemelt, egyéni sportágakban induló sportegyesületek, szakosztályok támogatási 
feltételei: (különös tekintettel utánpótlás-nevelő munkájukra) 

• Hivatalosan bejegyezett egyesület; 
• Az egyesület, szakosztály sportolói magyar bajnoki rendszerben szerepelnek; 
• A mindenkori támogatás mértékét a foglalkoztatott gyerekek, fiatalok, felnőttek 

létszáma és eredményessége határozza meg; 
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• Utánpótláskorú sportolók magas létszáma, kvalifikált szakembergárda megléte; 
• Országos szakszövetséggel (sportszövetséggel) rendelkező sportág; 
• A sportág hazai elismertsége, sportszervezet tradíciói, népszerűsége, Kiskunhalas 

hírnevének öregbítése; 
• Az egyesület (szakosztály) országos szintű elismertsége, az országos rangsorban 

elfoglalt helye, a szövetségi- és a nemzetközi versenyeken elért kiemelkedő 
eredmények; 

• A sportág költségigénye, alapsportág jellege, a szükséges edzésidő mértéke; 
• Évfolyamos utánpótlás-nevelő rendszerrel bír, mely a hosszú távú eredményesség 

biztosítéka; 
• Azon egyesületek szakosztályai kapjanak támogatást, amelyek a kiváló oktató- és 

nevelőmunka eredményeként példamutatóan működő utánpótlás nevelő műhelyeket 
alakítottak ki; 

A kiemelt csapatsport egyesületek, szakosztályok támogatási feltételei (különös 
tekintettel utánpótlás-nevelő munkájukra) 

• Hivatalosan bejegyezett egyesület; 
• A mindenkori támogatás mértékét a foglalkoztatott gyerekek, fiatalok, felnőttek 

létszáma és eredményessége határozza meg; 
• Utánpótláskorú sportolók magas létszáma, kvalifikált szakembergárda megléte; 
• A sportszervezet megfelelő minőségű és felkészültségű szakembergárdával 

rendelkezik; 
• Országos szakszövetséggel (sportszövetséggel) rendelkező sportág; 
• A sportág hazai elismertsége, sportszervezet tradíciói, népszerűsége; 
• Az egyesület (szakosztály) országos szintű elismertsége, az országos rangsorban 

elfoglalt helye, a szövetségi- és a nemzetközi versenyeken elért kiemelkedő 
eredmények; 

• Magas költség- és edzésigényű, országos bajnokságban szereplő csapat; 
• Városmarketing szempontjából a sportszervezet eredményes szereplése, népszerűsége, 

nézettsége, Kiskunhalas Város hírnevének öregbítése, terjesztése; 
• Rendszeres szórakozási, kikapcsolódási lehetőség a lakosok számára, ezáltal program 

a szabadidő hasznos eltöltésére; 
 

4.3.1. Célkitűzések, feladatok: 

A verseny- és élsport fontos szerepet tölt be a „városkép” kialakításában. Fontos, hogy az 
egyesületek eredményességének színvonala ne csökkenjen. Kiemelten kell azonban kezelni 
azokat a sportágakat, melyeknek jelentős hagyományai vannak városunkban. Ennek 
megfelelően nagyobb tömegbázis áll mögöttük, biztosított a megfelelő utánpótlás. Adottak a 
tárgyi feltételek (létesítmények) és megfelelő személyi feltételekkel (szakember gárdával) 
rendelkezik ahhoz, hogy a különböző korosztályokban eredményes munkát lehessen végezni. 
Az Önkormányzat a versenysport tekintetében az utánpótlás nevelést támogatja 
 

• Az Önkormányzat támogatja az utánpótlás nevelést a kiemelten támogatott 
sportágakban működő egyesületeknél; 

• Az Önkormányzat a látványsportok területén továbbra is együttműködik az 
egyesületekkel a TAO támogatás megszerzésében, kiemelt figyelemmel a sport 
infrastruktúra fejlesztésére; 
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• Az Önkormányzat új együttműködést kezdeményez az egyesületekkel a TAO 
támogatás koncentrált megszerzése és felhasználása érdekében Kiskunhalas Város 
Sportjáért Közalapítványon keresztül; 

• Lovassport: Az önkormányzattal kötött megállapodás alapján a lovasbázis hosszú távú 
komplex fejlesztésére létrehozott gazdasági társaság közreműködésével Kiskunhalas a 
lovassport országosan kiemelkedő centruma lehet; 

• Kiemelt feladatként kell kezelni a Kiskunhalasi Úszó és Gyógyúszó Egyesületben az 
utánpótlás folyamatos biztosítását, lehetőség szerint minden korosztályban. Célként 
kell kitűzni az ifjúsági versenyzők képzését, majd később versenyeztetését. A strand 
fejlesztésénél elengedhetetlenül szükséges az úszás utánpótlás nevelés infrastrukturális 
feltételeinek (egy fedett, legalább 25 méteres tanmedence megépítése) megteremtését 
megvalósító tervek elkészítése; 

• Figyelmet kell fordítani a veterán sportolók támogatására is. 

 

 5. A város sport támogatási rendszere 

Kiskunhalas Város önkormányzata 2015. júniusi ülésén a elfogadta Kiskunhalas Város 
Önkormányzata Képviselő-testületének 18/2015. (VI) Ktr. számú rendeletét a helyi 
sporttevékenységgel kapcsolatos feladatokról, kötelezettségekről, valamint a sport helyi 
pénzügyi támogatási rendszeréről.  
A 18/2015. (VI. 26.) Ktr. számú, a helyi sporttevékenységgel kapcsolatos feladatokról és 
kötelezettségekről, valamint a sport helyi pénzügyi támogatási rendszeréről szóló rendeletet a 
Képviselő-testület 20/2016 (IX. 30.) rendeletével módosította. A rendelet 4. §-ának 
módosításával kibővítésre kerültek a támogatási célok, mely így az alábbiakra módosult.  
Támogatás adható:  
a) Kiskunhalas Város Sportjáért Közalapítvány és Kiskunhalas Város Önkormányzatával 
megállapodást kötött sportszervezetek részére,  
b) a gyermek- és ifjúsági sport, az utánpótlás nevelés, a hátrányos helyzetű társadalmi 
csoportok és a fogyatékosok sportjának, illetve a nagy létszámú részvétellel zajló 
sportrendezvények lebonyolítására,  
c) nemzetközi sportkapcsolatok támogatására,  
d) sport- és diáksport szervezetek működési feltételeinek javítására,  
e) nemzetközi sportkapcsolatok lebonyolítására,  
f) sport-infrastrukturális fejlesztésekre és sportcélú beruházásokra. 
 
A rendelet a sport támogatások éves összegét a tervezett éves helyi adóbevételek minimum 
1,5%-ában határozza meg. 

 

5.1.. Támogatási formák 

A támogatások odaítélésénél szempontként figyelembe venni a kiemelt sportágakat, a 
sportegyesületek eredményeinek szintjét és rangját, a sportág értékét a város lakosságának 
szemében, valamint a sportegyesület marketingértékét város hírnevének erősítése 
szempontjából. 
A sportlétesítmények felújítását, ezek sorrendiségét, szakmai szempontok figyelembe 
vételével (műszaki állapot, felszereltség, kihasználtság) Köznevelési, Kulturális, Sport és 
Humánpolitikai Bizottság javaslata alapján a Képviselő-testület dönti el. 
Az önkormányzati tulajdonú Városi Sportpálya létesítményeinek, helységeinek használatáról,  
elkészült a szabályzat, mely tartalmazza a térítéssel, kedvezményes térítéssel és 
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térítésmenetesen igénybe vehető helységek létesítmények rendjét és az igénybe vevők körét. 

 

5.1.1. Közvetlen támogatás 

• működési alaptámogatás (félévenként, a Sport Közalapítvány) 
• rendezvény támogatás; 
• nemzetközi, testvérvárosi sportkapcsolatok támogatása.  
• önkormányzati tulajdonú sportlétesítmények térítésmentes, illetve kedvezményes 

használata; 

5.1.2. Közvetett támogatás 

• létesítmény fenntartás; 
• sportlétesítmények felújítása, fejlesztése; 
• önkormányzati tulajdonú sportlétesítmények közüzemi díjainak térítése; 
• kedvezményes utaztatási lehetőség; 
• sportrendezvények közvetett támogatása. 
• sportkitüntetések adományozása 

5.2.. Támogatásra vonatkozó alapelvek 

• az önkormányzat fő alapelve, hogy nem fenntartója, működtetője a városi 
sportszervezeteknek, hanem külső támogatóként segíti működésüket, tevékenységüket 
kiemelten az utánpótlás nevelést; 

• a Képviselő-testület a város költségvetésének elfogadása alkalmával határozza meg az 
éves sportcélú feladatokra fordítható főösszeget, az egyes tételek keretösszegeit, 
valamint az egyéb, közvetett sportkiadásokat (sportlétesítmények üzemeltetése, 
fejlesztése); 

• az esetleges év közbeni változások (egyesületi, eredményesség stb.) az önkormányzati 
támogatás mértékét is megváltoztathatja; 

5.3. Támogatási feltételek, szempontok 

Támogatásban csak olyan sportszervezetek részesülhetnek, amelyek az alábbi feltételeknek, 
szempontoknak megfelelnek. 

• szerepelnek a társadalmi szervezetek bírósági nyilvántartásában; 
• a szükséges dokumentumok alapján évente regisztrálásra kerülnek a városi 

sportszervezetek nyilvántartásában, adatbankjában; 
• nincs köztartásuk; 
• a város közigazgatási határán belül működnek; 
• önálló jogi személyiségű szervezetek; 
• az önkormányzati támogatás felhasználására vonatkozóan számukra meghatározott 

elszámolási, beszámolási kötelezettségüknek határidőre eleget tettek; 
• az egyesület szereplésével kapcsolatos botrányokozás, súlyos fegyelmi vétségek a 

támogatás azonnali visszavonásával jár.  
• a támogatott egyesületekkel megállapodás formájában az önkormányzat szerződést 

köt. 
• a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI törvény értelmében átlátható 

szervezetnek minősül 
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5.4. A kiemelten támogatott városi sportrendezvények: 

A képviselő-testület éves költségvetési rendeltében a sporttámogatási keret adta lehetőségek 
függvényében kiemelten támogat sport rendezvényeket: 

- amelyeket a sportkoncepcióban kiemelten támogatott sportágak rendeznek, 

- a fogyatékkal élők sportrendezvényeit 

- nemzetközi – testvérvárosi - sportrendezvényeket, 

- a lakosság, vagy annak rétegeit célzó szabadidős sport rendezvényeket, 

A támogatási kérelmeket a tárgyévet megelőző és november 30-áig kell beadni Kiskunhalas 
Város Polgármesterének. A kérelmek költségvetési támogatásáról a Köznevelési, Kulturális, 
Sport és Humánpolitikai Bizottság javaslata alapján a Képviselő-testület dönt költségvetési 
rendeletében.  

5.5. Sport kitüntetések: 

Kiskunhalas Város Önkormányzata a sport rangjának emelése, a sport erkölcsi értékének 
növelése, a sportolók példaképpé válásának elősegítése céljából sportkitüntetéseket alapít. 

Az önkormányzat sportkitüntetései: 

- Az év sportolója (férfi-női); 
- Az év csapata; 
- Az év utánpótlás sportolója (férfi-női); 
- Az év utánpótlás csapata 
- Az év „Esélyes” sportolója; 
- Az év edzője; 
- Az év sporttámogatója; 
- Kiskunhalas Város Polgármesterének Sport Különdíja; 

 

A 22/2014. (XII. 19.) a kitüntető díjak alapításáról és adományozásáról szóló rendeletet a 
Képviselő-testület a 32/2015. (XI. 27.) rendelettel módosította. Az 1. § kiegészült egy (5) 
bekezdéssel, mely Kiskunhalas Város sport díjait sorolja fel az alábbiak szerint:  

a) Az év sportolója (férfi-női)  

b) Az év csapata 

c) Az év utánpótlás sportolója (férfi-női) 

d) Az év utánpótlás csapata 

e) Az év „Esélyes” sportolója  

f) Az év edzője  

g) Az év sporttámogatója  

h) Kiskunhalas Város Polgármesterének Sport Különdíja.  

A rendelet szövegébe 10/A. §-al (1)-(11) bekezdéssel bekerültek a Kiskunhalas Város Sport 
díjainak részletszabályai többek között a javaslattétel módjáról, szabályairól, eljárásrendjéről, 
határidejéről, a javaslatot tevők személyéről, valamint a díjakról. 

A sport rangjának növelése, a sportolók elismerése, valamint az utókor számára példaképként 
való megörökítése céljából létre kell hozni a „Sporthírességek falát” 
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A „Sporthírességek falára” kerüljenek azok a halasi származású sportolók, akik sport 
teljesítményükkel, emberi tartásukkal országos vagy nemzetközi elismerést vívtak ki. 

A „Sporthírességek fala” építészeti tervét valamint a rajta szereplő hírességek kiválasztásának 
szabályait ki kell dolgozni.  

5.6. Az önkormányzat által támogatott sportcélú közalapítvány:  

Kiskunhalas Város Sportjáért Közalapítvány: A közalapítvány fogadja be azokat a 
támogatásokat, melyek a városi sportélet fejlesztéséhez járulnak hozzá. Emellett támogat 
maga is több sportrendezvényt, eseményt. 
Kiemelt feladat, hogy a lakosság körében erőteljesebben kell népszerűsíteni az alapítvány 
adta lehetőségeket. 

Célkitűzések: 

 Szükséges létrehozni olyan szervezetet, amely a sport területén lévő forrásokat 
koncentráltan tudja összegyűjteni, oly módon, hogy azokból nagyobb léptékű, tervezett 
fejlesztéseket meg lehessen valósítani. A Sport Közalapítványt úgy kell átalakítani, hogy 
alkalmas legyen a TAO pályázatra, és fogadni tudja a befolyó pénzeket. Ennek érdekében a 
Sportért Közalapítvány alapító okiratát úgy kell átalakítani, hogy a látvány csapatsportok 
területén utánpótlás szakosztályok indítási lehetősége legyen. A Kuratóriumban helyet kell 
adni az érintett sportegyesületek képviselőinek, a megfelelő együttműködési megállapodást a 
Sportért Közalapítvány és az érintett egyesületekkel ki kell dolgozni. 

 

 6. A város sportirányításának a rendszere 
Az elmúlt években fokozatosan leépült városunkban a sportigazgatással, az önkormányzat 
sporttal kapcsolatos feladatai ellátásával kapcsolatos tevékenységrendszer. A jelenlegi 
rendszerben szabályozott a döntési rendszer, azonban a döntés előkészítés a végrehajtás, 
valamint a visszacsatolás nem megoldott. 
A jelenlegi „irányítási” rendszer nem teszi lehetővé megfelelő objektív részletes és 
szakmailag megfelelően rendszerezett információk gyűjtését és felhasználását, a sport, a 
szabadidősport, a diáksport egyesületekkel való kapcsolattartást, koordinációt a 
sportegyesületek részére történő segítségnyújtást, a sporttal kapcsolatos infrastrukturális 
feltételek figyelemmel kísérését, azok tervezett fejlesztését, az erőforrások koordinálását, a 
sporttal kapcsolatos elképzelések koncepciók végrehajtását. 
Az önkormányzat számára a sporttörvényben előírt sportigazgatási feladatok ellátása jelenleg 
a Halasi Városgazda ZRT állományában dolgozó alkalmazott látja el. 
A sporttal kapcsolatos döntéseket legmagasabb szinten a Képviselő-testület hozza meg, illetve 
az önkormányzat SZMSZ-ében foglaltak szerint a Köznevelési, Kulturális, Sport és 
Humánpolitikai Bizottság lát el előkészítő, véleményező feladatokat. 
A Kiskunhalasi Közös Önkormányzati Hivatal sporttal kapcsolatosan két feladatkört lát el: 
- Elvégzi az állami sportinformációs rendszerrel kapcsolatos adatszolgáltatási kötelezettséggel 
összefüggő feladatokat. 
- Javaslatot tesz az önkormányzat diák-és szabadidősporttal kapcsolatos feladatainak 
ellátásához biztosított céltámogatás felhasználására. 
Az egyesületi sporttámogatások pályázat útján történő elosztását Kiskunhalas Város 
Sportjáért Közalapítvány kuratóriuma végzi. 
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6.1. Feladatok: 
 
A Kiskunhalasi Közös Önkormányzati Hivatalon belül létre kell hozni egy sporttal is 
foglalkozó munkakört, amelynek feladatai a következők: 
 

- Előkészíti a diák -, szabadidősport és versenysporttal kapcsolatos képviselő-testületi 
döntéseket, végrehajtását és ellenőrzését, 
- figyelemmel kíséri a kül- és belföldi sportrendezvényeket, 
- közreműködik a város középtávú sport, ifjúsági koncepciója elkészítésében, figyelemmel 
kíséri az abban foglaltak megvalósulását, 
- elősegíti az ifjúsági és gyermekkorosztály szabadidő eltöltési, sportolási lehetőségeinek 
fejlesztését, bővítését, 
- folyamatos kapcsolatot tart fenn a város sportegyesületeivel, együttműködik a sportot 
támogató gazdasági és civil szervezetekkel, intézményekkel, 
- figyelemmel kíséri, segíti Kiskunhalas Város Sportjáért Közalapítvány működését, 
tevékenységét; 
- segítséget nyújt az önkormányzati fenntartású oktatási intézmények sporttevékenységgel 
kapcsolatos tárgyi és személyi feltételek kialakításában, 
- figyelemmel kíséri a testnevelés, a diáksport, szabadidősport, a verseny és élsport, 
természetjárás feltételeinek biztosítását, 
- figyelemmel kíséri a testneveléssel, sporttal kapcsolatos feladatok ellátását, 
- elemzést készít és véleményezi a sporttal foglalkozó szervezet fejlesztését, támogatását, 
- évente legalább két alkalommal fórumot szervez a városi sportvezetőkkel 
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 7. Sportkoncepció intézkedési terv: 
(2015-2020) 

 
 
Sorszám: Az intézkedés leírása: Határidő: Felelős: 
1.  A sportinfrastruktúra 

prioritások mentén való 
fejlesztése.  

folyamatos Köznevelési, Kulturális, 
Sport és Humánpolitikai 
Bizottság  
szakmai koordinátor  

2. „Sporthírességek fala” 
megvalósítása – nyertes 
GINOP pályázat esetén 

2018. május 31.  Pénzügyi, Költségvetési és 
Gazdasági és 
Településfejlesztési 
Bizottság, Köznevelési, 
Kulturális, Sport és 
Humánpolitikai Bizottság  
szakmai koordinátor  

3. Diákok számára városi verseny 
rendszer kialakítása.(több 
sportágban, tömegsport 
jelleggel 

2018. május 31.  Köznevelési, Kulturális, 
Sport és Humánpolitikai 
Bizottság  
szakmai koordinátor  

4. Sportegyesületek  
adatfelmérések lefolytatása, 
elemzése, értékelése.  
sportegyesületi adatbázis 
frissítése 

folyamatos, 
minden év 
március 31.-ig 

Köznevelési, Kulturális, 
Sport és Humánpolitikai 
Bizottság  
szakmai koordinátor  

5. A Kihívás Napja folyamatos 
megrendezése érdekében a 
feladat áthelyezése a HMK 
feladatai közé 

2017. december 
31.  

HMK ügyvezető 
jegyző 
  

6. Iskolai diáksport egyesületek, 
városi diáksport bizottság 
helyzetének felmérése, 
segítése, diáksport egyesületi 
adatbázis frissítése  

folyamatosan, 
minden évben  

szakmai koordinátor  

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

minden évben 
folyamatosan 

HMK ügyvezető 
 

8. Sportkoncepció felülvizsgálata, 
intézkedési terv értékelése, 
javaslat a módosításra. 

folyamatos, 
minden év 
november 30-ig. 

Köznevelési, Kulturális, 
Sport és Humánpolitikai 
Bizottság  
 

9. Fórum szervezése a város 
sportegyesületei részére évente 

folyamatosan alpolgármester 
szakmai koordinátor  
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1. számú melléklet – Kiskunhalas sportlétesítményei 
 
A fent említett célok elengedhetetlen feltétele a sportlétesítmények megfelelő száma, valamint 
megfelelő állapota. Kiskunhalason – az iskolákat is beleszámítva – az alábbi pályákon 
sportolhatnak a sportolni vágyók:  
Városi Sportintézmény: (3 db. füves labdarúgó pálya, 2 db. aszfalt kézilabda pálya, 2 db. 
kosárlabda palánk, szabványos atlétika salakos futópálya, 3 db. súlylökő hely, 1 db. 
gerelyhajító hely, 2 db. diszkoszvető kör, 1 db. gördeszka pálya, 1 CrossFitt csarnok )  
 

A sportkoncepció alapján sportcélú létesítmények a következők:  

- Erzsébet-királyné téri teniszpálya: (6 d. salakos és 1 db. betonos pálya, 1 db. adogató 
fal)  

- UKSC Kondicionáló terem- Szent Imre u 2. földszint (az emeleten birkózó terem) 
- Esze Tamás lakótelep (bowling és squash pálya) 
- Halasi Boksz Club edzőterme, Kiskunhalas, Szentháromság tér 5. 
- Kiskunhalasi Szakképzési Centrum Humán Szakközépiskolája: (sportcsarnok, betonos 

kézilabda pálya) 
- Felsővárosi Általános Iskola: (tornaterem) 
- Szent József Katolikus Általános Iskola (tornaterem, betonos kézilabda pálya) 
- KRK Központi Általános Iskolája: (sportcsarnok, betonos kézilabda pálya, betonos) 
- Kertvárosi Általános Iskola (sportcsarnok, füves minifoci pálya, betonos kézilabda 

pálya) 
- Fazekas Mihály Általános Iskola (tornacsarnok, betonos kézilabda pálya, kis 

tornaterem 2 db.) 
- Kertvárosi Általános Iskola (sportcsarnok, füves mini focipálya, betonos kézilabda 

pálya) 
- II. Rákóczi Ferenc Mezőgazdasági Szakközépiskola (sportcsarnok, betonos kézilabda 

pálya, műfüves pálya) 
- Bibó István Gimnázium (sportcsarnok) 
- KRK Szilády Áron Gimnáziuma (tornacsarnok, műfüves pálya, betonos kézilabda 

pálya, futópálya) 
- Bernáth Lajos Kollégium: (betonos kézilabda pálya) 
- Halasi Fürdő: 50 x 20 m. szabadtéri medence, külső termál medence, pancsoló 

gyerekek részére, fedett tanmedence, fedett medence 25 m-es, fedett termál medence, 
szauna  

- Közterületi játszóterek 

- Radnóti utcai játszótér 
- Semmelweis téri játszótér 
- Hősök ligete játszótér 
- Esze Tamás lakótelepi játszótér 
- Erzsébet királyné téri játszótér 
- Kisfaludy utcai játszótér 
- Erdei téri játszótér 
- Cserény utcai játszótér 
- Bem utcai játszótér 
- Dr. Nagy Mór utcai játszótér (áthelyezése folyamatban).  
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2. . számú melléklet – Kiskunhalasi bejegyzett sportegyesületek 

1. Kiskunhalasi Határőr 
Dózsa Sportegyesület 

Tuska Pál 6400 
Kiskunhalas,  
Bajza u. 28.  

06/20 984-
0954 

pantuska@t-online.hu 
 

2. Kiskunhalasi Atlétika 
Club 

Flösser 
Tamás 

6400 
Kiskunhalas,  
Kossuth u. 14.. 

06/30371-
6964 

 

3. Halasi Box Club Szabó 
Lajos 

6400 
Kiskunhalas,  
Radnóti  u.3 2.  

06/30 965-
1301 

bacsgazdacoopkft@gm
ail.com 
 

4. Szilády RFC Horváth 
Anikó 

6400 
Kiskunhalas 

0670/ 451-
5002 

h.aniko@emitelnet.hu 
 

5.  Halas-Kart Egyesület 
(szünetel) 

Kovács 
László 

6400 
Kiskunhalas 
Damjanich u. 
25. 

0620/354-
5579 

 

6. Kiskunhalasi Birkózó 
Club 

Csapi 
Antal 

6411 Zsana, 
I. kőrze

t 1..  

0630/855-
0814 

elsoanti@freemail.hu 
 

7. Kiskunhalasi Football 
Club 

Faddi 
János 
Kuhn 
Róbert 

6400 
Kiskunhalas,  
Kertész u. 28/a.  

0630/299-
7112 
0630/983-
3295 

kuhnroby@emitelnet.hu 
 

8. KB Autoteam 
Sportegyesület 

Csősz 
Szilvia 

640 Kiskunhalas 
Keceli út 19-23. 

0670/386-
7860 

csszilvia79@gmail.com 
 

9. Kiskunhalasi 
Utánpótlásnevelő és 
Kézilabda Sport Club 

Demeter 
József 

6414 Pirtó 
Dózsa György u. 
25. 

0620/983-
2453 
0630/678-
1440 

demejo@pirtovill.hu 
 
 

10. Kiskunhalasi 
Spartacus 
Szövetkezeti 
Egyesület 

Várszegi 
Csaba 

6400 
Kiskunhalas,  
Esze T. ltp. 5. 
III/39.  

06/30 336-
9861 
 

varszegics@gmail.hu 

11. Kiskunhalasi Tenisz 
Club 

Francia 
Imre 

6400 
Kiskunhalas, 
Nagyszeder I. u. 
19. 

0630/218-
3736 

frimre@t-online.hu 
 

12. Kiskunhalasi Torna 
Club 
Jól Idősödők Klubja 

Paczolay 
Gyula 

6400 
Kiskunhalas, 
Városkert u. 1.  

06/30 559-
7295 
 

paczolay@hdsnet.hu 
 

13. Kiskunhalasi Úszó és 
Gyógyúszó 
Sportegyesület 

Dr. 
Horváth 
László 

6400 
Kiskunhalas, 
Fazekas Mihály 
u. 19. 

06/77 422-
554 

radaerzsi@gmail.com 
halasiuszo@gmail.com 
 

14. Kiskunhalasi 
Asztalitenisz 
Sportegyesület 

Kuti 
Sándor 

6400 
Kiskunhalas 
Bokányi D. u. 
13. 

0630/248-
0856 

muszak@halasi-
korhaz.hu 
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15. Centrum Squash 
Sport Egyesület 

ifj. Németh 
Miklós, 
Bor Péter 

6400 
Kiskunhalas, 
Esze Tamás ltp. 
10. 

0630/399-
7195 
0670/ 240-
2486 

borpeti@gmail.com 
 

16. KB AUTOTEAM 
Sportegyesület 
Szitakötők 
Gyorstollas 
Szakosztály 
 

Igás Andor 6400 
Kiskunhalas,  
Keceli u. 19-23.  

06/30 910-
6330 
06/77 422-
596 

kb.auto@fiatmo.hu 

17. Halas Hapkido 
Szakosztály 

Vass 
Roland 

6400 
Kiskunhalas, 
Alsóöregszőlők 
7943/3. 

0670/508-
8024 

shimeru@vindozlive.co
m 
 

18. Kiskunhalasi  Fitness 
Egyesület  

Tóth Péter 6400 
Kiskunhalas, 
Fazekas Mihály 
u. 1.  

0670/339-
9100 

tp1371@vipmail.hu 
 

19. Kiskunhalasi Lovas 
Tömegsport 
Egyesület 

Füzér 
Gábor 

6400 
Kiskunhalas, 
Alsóöregszőlők 
20/A.  

0630/985-
2358 

fgabor@gmail.com 
 

20. Kiskunhalasi Sakk 
Club 

Szécsényi 
Mihály 

6400 
Kiskunhalas, 
Vasút u. 6/A.  

0630/646-
4251 

mszecs@freemail.hu 

21. Hard Work 
Crosstraining Sport 
és Szabadidő 
Egyesület 

Suhajda 
László 

6400 
Kiskunhalas 
Petőfi u. 4. 

0670/397-
5342 

suhajdalaca@gmail.co
m 
 

22. Kiskunhalasi Küzdő 
Szabadidősport 
Egyesület 

Horváth A. 
Lajos 

6400 
Kiskunhalas, 
Bocskai u. 10. 

0670/339-
2302 

lui777@freemail.hu 
 

23. H-WSBK Kft. Motor 
team 

Győrfi 
Alen 

Budapest futó u. 
16. 

0670/294-
1475 

alengyorfi@gmail.com 
 

24. Sport az Esélyért 
Kiskunhalasi 
Egyesület 

Molnárné 
Gép Anikó 
 

6400 
Kiskunhalas 
Szilády u. 10. 

0670/425-
2533 

gep.aniko@freemail.hu 
 

25. Sóstó Sporthorgász 
Egyesület 
 

Jáger 
Szabolcs 

6400 
Kiskunhalas 
Állomás u. 4.  

0620/943-
0923 

sostoshe@gmail.com 
 

26. Stúdió 2000 
Kiskunhalas Tánc 
Sport Egyesület 
 

Gyöngyi 
Sándor, 
Juhász 
Ágnes 

6400 
Kiskunhalas 
Állomás u. 4. 

0630/995-
9101 

info@studio2000.hu; 
agí@studio2000.hu 
 

27. Halasi Bringabarát 
Klub 

Király 
Gábor 

6400 
Kiskunhalas, 
Sétáló u. 8. 

0670/385-
5231 

halasiking@gmail.com 
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28. Halasi Napsólyom 
Íjász Egyesület 

Törteli 
Imre 
Pásztor 
Tibor 

6400 
Kiskunhalas, 
Szélmalom u. 8. 

0630/677-
8109 

ptszita@gmail.com 
 

 
 
 
Kiskunhalas, 2017. 06. 19. 
 
 
 
 
        Fülöp Róbert 
        polgármester 
 


