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Bevezető 

Kiskunhalas Város Képviselő-testülete 2007. május 31-i ülésén fogadta el a 160/2007. 
Kth. számú határozatával Kiskunhalas Város Sportkoncepcióját a 2007-2013 közötti időszakra. 

A sportkoncepció első újragondolását egyrészt a magyar sportéletben az eltelt 
időszakban végbement változások, az értékrendek átalakulása, a bekövetkezett jogszabályi 
változások indokolták 2015-ben. A most papírra fektetett elképzelések és tervek az előző, 2015-
2020-as éveket átölelő intézkedési terv frissítésének eredményei. Azért vált szükségessé az 
előző időszakra vonatkozó Sportkoncepció dokumentumának teljes átfogó frissítése, mert 
számos eredményt fel tudunk már tüntetni a 2015-ben megalkotott Végrehajtási Tervet 
visszaigazolandó és egyéb intézményi, önkormányzati beruházásoknak köszönhetően.  

2015-ig városunkban a sportélet tekintetében nagy előrelépések nem történtek. A válság 
következtében csökkent az önkormányzat sporttal kapcsolatos szerepvállalása. A 2007-2013-as 
időszakokra megfogalmazott koncepcionális elképzelések nem vagy csak kis mértékben 
teljesültek. Éppen ezért az előző sportkoncepcióban igyekeztünk átvenni minden olyan 
elképzelést, amely az azt megelőző időszakban nem valósult meg és amely egyezett a 
koncepcionális elképzelésekkel. 

Az Önkormányzat a város sportéletének jövőjét meghatározó középtávú sportkoncepció 
megalkotása során figyelembe vette a megelőző időszakok tapasztalatait, valamint a 
lehetőségeket szem előtt tartva, sportéletünk egyes területeinek, a város intézményeinek és 
sportszerető polgárainak javaslatait, jogos igényeit. Utóbbit kérdőíves felmérés keretében, 
melyre 165 visszajelzés érkezett. 

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, 

 



 

 

A sportkoncepció alapelvei 

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.” 
 
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. 

 

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.) támogatja az iskolai testnevelés és sporttevékenység gyakorlása feltételeinek megteremtését. 

(2) A települési önkormányzat az (1) bekezdésben foglaltakon kívül támogatja az iskolai 
sportkörök működéséhez, vagy az ezek feladatait ellátó diáksport-egyesületek feladatainak 
zavartalan ellátásához szükséges feltételek megteremtését. 

(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 
kapcsolatos részletes feladatokat és kötelezettségeket, valamint a költségvetésükből a sportra 
fordítandó összeget. 

 

A sportkoncepció fő stratégiai céljai 

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

Az Önkormányzat kiemelt feladatának tekinti a városban meglévő sportinfrastruktúra 
folyamatos fejlesztését. Az önkormányzati tulajdonú sportlétesítmények 
működőképességének és kihasználtságának biztosítását, új létesítmények építését, a 
régiek felújítását, állaguk megőrzését. Ezen a területen fő feladat a Hirling József 
Lovaspark, a Bundzsák Dezső Városi Sportközpont és a Halasthermál Gyógyfürdő 
folyamatos fejlesztése. 

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. 

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

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

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

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

A város kistérségi központi szerepének megfelelően, térségi sportfeladatok ellátása. 

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

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

 

A város sportéletének területei, fejlesztési irányok, feladatok 

 
„A sport hozzájárul ahhoz, hogy szeressük az életet, megtanít az áldozathozatalra, egymás 
tiszteletére, a felelősségvállalásra, és az emberi lény kiteljesedésének eszköze.”  

Szent II. János Pál pápa 
 

 
 



 

 

Óvodai testnevelés 
 

Az egészséges életmódra nevelés, az egészséges életvitel igényének alakítása ebben az 
életkorban (melyet az erőteljes testi fejlődés is jellemez) kiemelt jelentőségű. 
Az óvodai nevelés országos alapprogramjáról szóló 363/2012. (XII.17.) Korm. rendelet az 
óvodai nevelés általános feladatai között jelöli meg az óvodáskorú gyermekek testi és lelki 
szükségleteinek kielégítését. 

Ezen belül különösen az egészséges életmód alakítását. 
Az egészséges életmódra nevelés, az egészséges életvitel igényének alakítása, a gyermek 
testi fejlődésének elősegítése ebben az életkorban kiemelt jelentőségű. Ezen belül az óvodai 
nevelés feladata: 
 a gyermek gondozása, testi szükségleteinek, mozgásigényének kielégítése; 
 a harmonikus, összerendezett mozgás fejlődésének elősegítése; 
 a gyermeki testi képességek fejlődésének segítése; 
 a gyermek egészségének védelme, edzése, óvása, megőrzése; 
 az egészséges életmód, a testápolás, a tisztálkodás, az étkezés, különösen a magas 

cukortartalmú ételek és italok, a magas só- és telítettzsír-tartalmú ételek fogyasztásának 
csökkentése, a zöldségek és gyümölcsök, illetve tejtermékek fogyasztásának ösztönzése, 
a fogmosás, az öltözködés, a pihenés, a betegségmegelőzés és az egészségmegőrzés 
szokásainak alakítása; 

 a gyermek fejlődéséhez és fejlesztéséhez szükséges egészséges és biztonságos környezet 
biztosítása; 

 a környezet védelméhez és megóvásához kapcsolódó szokások alakítása, a 
környezettudatos magatartás megalapozása; 

 megfelelő szakemberek bevonásával - a szülővel, az óvodapedagógussal együttműködve 
- speciális gondozó, prevenciós és korrekciós testi, lelki nevelési feladatok ellátása. 

 
A mozgás az óvodáskorú gyermek alapvető szükséglete, minden fejlesztés és 

fejleszthetőség alapja. Megbízható képet ad az idegrendszer fejlettségéről és kedvezően vissza 
is hat annak fejlődésére. 

A rendszeres egészségfejlesztő testmozgás, a gyermekek egyéni fejlettségi szintjéhez 
igazodó mozgásos játékok és feladatok, a pszichomotoros készségek és képességek 
kialakításának, formálásának és fejlesztésének eszközei. Fontos szerepe van a testi és lelki 
egészség megőrzésében, megóvásában. Felerősíti és kiegészíti a gondozás és egészséges 
életmódra nevelés hatását.  
 

Az óvodáskor a természetes hely-, helyzetváltoztató- és finommotoros mozgáskészségek 
tanulásának, valamint a mozgáskoordináció intenzív fejlődésének szakasza, amelyeket 
sokszínű, változatos és örömteli, érzelmi biztonságban zajló gyakorlási formákkal, játékokkal 
szükséges elősegíteni. Ezzel biztosítható a mozgás és az értelmi fejlődés kedvező egymásra 
hatása. 

A mozgásos játékok, tevékenységek, feladatok rendszeres alkalmazása kedvezően hatnak a 
kondicionális képességek közül különösen az erő és az állóképesség fejlődésére, amelyek 
befolyásolják a gyermeki szervezet teherbíró képességét, egészséges fejlődését. Fontos 
szerepük van a helyes testtartáshoz szükséges izomegyensúly kialakulásában. A mozgáskultúra 
fejlesztése mellett segítik a térben való tájékozódást, a helyzetfelismerést, a döntést és az 
alkalmazkodóképességet, valamint a személyiség akarati tényezőinek alakulását. A tornának, 
játékos mozgásoknak, 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 kell biztosítani.  
 

A spontán, a szabad játék kereteiben végzett mozgásos tevékenységeket kiegészítik az 
irányított mozgásos tevékenységek. A komplex testmozgások beépülnek az óvodai élet egyéb 
tevékenységeibe is, miközben együtt hatnak a gyermek személyiségének – a pozitív énkép, 
önkontroll, érzelemszabályozás, szabálykövető társas viselkedés, együttműködés, 
kommunikáció, problémamegoldó gondolkodás – fejlődésére. 

A spontán – a játékban, azon belül a szabad játékban – megjelenő mozgásos 
tevékenységeknek, az egészségfejlesztő testmozgásnak az óvodai nevelés minden napján, az 
egyéni szükségleteket és képességeket figyelembe véve, minden gyermek számára lehetőséget 
kell biztosítani.  
 

Intézményi feladatok: 

 Az intézmény pedagógiai programjának egészséges életmódra és mozgásra vonatkozó 
feladatai megjelennek az éves munkatervekben, és a feladatellátási helyek 
feltételrendszere adta lehetőségekhez képest maradéktalanul megvalósulnak. 

 Az életkori igények szerinti mozgáslehetőség biztosítása az óvodás gyermek számára, 
a tervezett-irányított mozgás mellett továbbra is jusson elegendő idő a spontán, szabad 
mozgásnak is a napirendben. 

 Törekedni kell a gyermekeket leginkább fejlesztő, kooperatív mozgásos játékok 
széleskörű alkalmazására, a szabad levegő kihasználására - mindennapos testnevelés 
szervezésére a szabadban.  

 A gyermekorvosi és ortopédiai szűrővizsgálatok eredményei alapján a rászorultak 
prevenciós, korrekciós és gyógytestnevelés keretében történő foglalkoztatása érdekében 
együttműködés kialakítása a szakmai szolgáltatóval. 

 Az egészségtudatosság megalapozása folyamatában kiemelt helyen kezeli valamennyi 
óvoda a mozgás szerepét és jelentőségét, fordítson nagy gondot a családok 
szemléletének formálására.  

 Az óvodák használják ki az önkormányzat tulajdonában lévő sportlétesítmények adta 
lehetőségeket, esetenként közösségi, családi sportprogramok szervezésével. 

 
Fenntartói feladatok: 

 A pályázati lehetőségek minél teljesebb kihasználása az óvodai testnevelés feltételeinek 
biztosításához szükséges tornaszobák, tornatermek és sportpályák megvalósításához. 

 Az óvodai játszóudvarok fejlesztése, a korosztály mozgásfejlődését segítő biztonságos, 
esztétikus játszóeszközökkel történő ellátása. 

 Családi sportprogramok szervezésével, színvonalas versenyek rendezésével, neves 
sportolók meghívásával az aktív életmód vonzóvá tétele a szülők és a gyermekek 
számára. 

 
Iskolai testnevelés 

 
Az elmúlt években az iskolai 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.  
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 minden 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. 

 

Intézményi és fenntartói 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. 

 Folyamatos versenyszervezés a diákok számára. Városi verseny rendszer (több 
sportágban, tömegsport jelleggel) szervezett keretek közötti fenntartása.  

 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, egyesületekbe. 

 Az egészséges szemlélet kialakítása az ifjúság körében. 

 Az eddig elért eredmények továbbfejlesztése. 

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

 Médiával való kapcsolat 

 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, 
 A városi egyesületekkel való együttműködés, 



 

 

 A sportcélokra kapott támogatás célzott felhasználása, 
 A pályázati lehetőségek figyelemmel kisérése, pályázatok benyújtása, 

 
Fogyatékkal élők sportolási lehetőségei 

 

	„A	fogyatékkal	élők	világában	a	sport	valóban	több	mint	sport,	hiszen	lehetőség	is	

egyben,	kivezető	utat	jelenthet,	mely	célokat	jelöl	ki,	mely	tartásra,	kitartásra	ösztönöz,	mely	

kapcsolódás	 lehet	 a	 környezethez,	 a	 külvilághoz,	 az	 embertársakhoz,	 barátokat,	 értékes	

ismeretségeket	nyerhetünk	általa.”	/FODISZ/ 

Városunk a fogyatékkal élők számára is biztosítja a sportolási lehetőséget. Célunk, hogy 
a fogyatékkal élő és ép emberek elfogadják és elismerjék egymást, a sport által kerüljenek 
közelebb egymáshoz. Feladatunk olyan további fejlesztések megvalósítása, melyek 
eredményeképp akár egyéni, akár közösségi szinten tudnak még több sportolási, mozgással 
kapcsolatos kikapcsolódási lehetőséget találni a fogyatékkal élők. 

 

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 egyre többen élnek a szabadidősport lehetőségeivel. Ezek főként egyéni, 

családi megmozdulások vagy egyesületi, közösségi, intézményi szervezésű programok. Fontos 
szempont ezeknek a rendezvényeknek a további fenntartása, bővítése, a nagyobb részvétel 
érdekében. Az ilyen események szervezésekor felmerülő 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. 



 

 

 

 Városunkban számos lehetőséget találnak a sportot kedvelő polgárok, legyen szó akár 
közösségi tevékenységről, akár egyéni sportolásról.  
 



 

 

 

A halasiak elsősorban a Rákóczi, Szilády, a Fazekas, a Köszi, a Dékáni és a Bibó kupa, 
a Kettlebell, a labdarúgó és kézilabda mérkőzések, a Bozsik program, a Halas Kupa birkózó 
verseny, lovasversenyek, a szüreti futás, a Kihívás Napja programjai, a gyorstollas, a Rex-Terra 
kupák, táncgálák, atlétikai, squash és fitness versenyek, mezei futó és triatlon versenyek, 
Kiskunhalas-Szabadka kerékpártúrák, Taekwon-dó, Kiokushinkay, gyalogtúrák, horgász és 
sakkversenyek résztvevői vagy szurkolói.  

 

Célok és feladatok 

Az alkalmi rendezvények mellett törekedni kell a rendszeres sportolási, testmozgási 
alkalmat nyújtó tevékenyégi formák további 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 ösztönözni, törekedni. Ösztönözni kell a 
különféle divatsportok, önfenntartó szerveződések, a magántőkére épülő sportszolgáltatások 
elterjedését. Továbbra is fel kell karolni 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. Szükségessé válhat a közösségi és kulturális programok 
naptára mellett egy sportnaptár kialakítása, amely helyszín és időpont megjelölésével 
segíti a sportolásra vágyók egyéni programszervezését 

 Továbbra is támogatni kell az újszerű sportolási, testedzési lehetőségek kialakítását. 
 Támogatni kell minden olyan sporteseményt, kezdeményezést, amely a kisebbség és a 

szociálisan hátrányos helyzetű gyerekek sportolási lehetőségét hivatott biztosítani 
(hátrányos helyzetű gyerekek, fogyatékkal 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, sportolásra alkalmas 
vagy alkalmassá tehető területek kedvezményes használatát valóban át kell gondolni, 
mert egyéni és egyesületi igény is mutatkozik erre. 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 nagyobb városi eseményekhez kapcsolódóan 
szabadidősport, rekreációs rendezvénnyel ünnepeljük Kiskunhalas sportját, 
népszerűsítjük a sportot, az egészséges életmódot. 

 
 Szeretnénk folyamatosan tovább fejleszteni és 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 nagyobb városi eseményekhez kapcsolódó sportesemények programszervezése jó 
irányban újra elindult, érdemes továbbfejleszteni, lebonyolításába a kiskunhalasi 
sportszervezetek szakosztályai, sportolói aktív részvétele mellett a lakosságot is egyre 
nagyobb mértékben be kell vonni.  

 Törekedni kell a szabadidősportban kimagasló kiskunhalasi sportolók és iskolák 
nagyobb elismerésére, sajtófelületeken való további folyamatos megjelenésük húzóerő 
lehet és jó példa a követésre nyitottak számára.  
 

Versenysport 

„A sport… védelmezi a gyengét, és nem tesz senkivel sem kivételt… a fiatalokat kiemeli az 
apátia és a közöny csapdájából, és feléleszti bennük az egészséges, építő versenyszellemet.” 

Szent II. János Pál pápa 

 

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 sportegyesületek 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.  

Kiskunhalason számos sportszervezet működik. Ezek folyamatosan frissülő listája a 
város honlapján a Koncepciók menüpont alatt érhető el. Labdajátékokban az NB II- től a 
megyei bajnokságokig bezárólag folyamatosan eredményesen szerepelnek városunk felnőtt és 
utánpótlás csapatai, főleg a kézilabda és a labdarúgás sportágban. Az utánpótlás helyzete 
Kiskunhalason még 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. 
Jelentős eredményeket érnek el az úszók, atlétikások, a fitness és táncversenyeken induló 
fiatalok, de folyamatosan szereznek elismerésre méltó helyezéseket a bokszolók és birkózók is 
a veterán sportolókkal párhuzamosan. 

A lovas sportág területén az elmúlt években komoly előrelépések történtek. A 
Lovasbázis egyre magasabb színvonalon ad teret mind a szabadidős lovaglásnak, mind pedig a 
versenylovaglásnak, melyhez közösségi és kulturális események szervezése vonz szurkolókat, 
nézőket. 

Továbbra is átgondolt, hatékony utánpótlás támogatásra van szükség, valamint az 
utánpótlás-nevelésben aktívan és eredményesen közreműködők elismerése is fontos azzal 
együtt, 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 2015. évi döntése alapján a kiemelten támogatott sportágak a 
következők: 
 

 Vizes sportok 
 Labdarúgás 
 Kézilabda 
 Lovassport 
 Atlétika 

 
A kiemelt sportággá válásnak konkrétan értékelhető szempontjai vannak, melyeket a 

Köznevelési, Kulturális, Sport és Humánpolitikai Bizottság vizsgálhat felül és szükség esetén 
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 határozhatja meg; 
 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; 
 

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; 

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



 

 

 A strand fejlesztése elengedhetetlenül szükséges, lehetőség szerint figyelembe kell 
venni az úszásoktatás igényeit; 

 Figyelmet kell fordítani a veterán sportolók támogatására is. 

 

A város sport támogatási rendszere 

Kiskunhalas Város önkormányzata 2015. júniusi ülésén elfogadta Kiskunhalas Város 
Önkormányzata Képviselő-testületének 18/2015. (VI.26.) önkormányzati rendeletét a helyi 
sporttevékenységgel kapcsolatos feladatokról, kötelezettségekről, valamint a sport helyi 
pénzügyi támogatási rendszeréről.  
 

A rendelet a sport támogatások éves összegét a tervezett éves helyi adóbevételek 
minimum 1,5%-ában határozza meg. 

 

 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 
térítésmenetesen igénybe vehető helységek létesítmények rendjét és az igénybe vevők körét. 

 

Közvetlen támogatás 

 működési támogatás 
 rendezvény támogatás; 
 nemzetközi, testvérvárosi sportkapcsolatok támogatása.  
 önkormányzati tulajdonú sportlétesítmények térítésmentes, illetve kedvezményes 

használata; 

Közvetett támogatás 

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

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; 

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, adótartozásuk, fennálló tartozásuk az önkormányzat, annak 

intézményrendszere vagy önkormányzati tulajdonú cégek felé; 
 a város közigazgatási határán belül működnek; 
 önálló jogi személyiségű szervezetek; 
 amennyiben erre egyébként jogosultak lehetnek, szerepelnek az SZJA 1 %-ot gyűjthető 

szervezetek NAV által közzétett aktuális listáján 
 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 és visszafizetési kötelezettségével jár.  
 a támogatott egyesületekkel megállapodás formájában az önkormányzat szerződést köt. 
 a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI törvény értelmében átlátható szervezetnek 

minősül. 

 

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 az aktuális felhívások alapján kell benyújtani. A kérelmek 
költségvetési támogatásáról a szakbizottságok javaslata alapján a Képviselő-testület dönt.  

 

Sport kitüntetések: 

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

 

A város sportirányításának rendszere 
 

Az elmúlt években fokozatosan fejlődött városunkban a sportigazgatással, az 



 

 

önkormányzat sporttal kapcsolatos feladatai ellátásával kapcsolatos tevékenységrendszer.  
Folyamatosan fejleszteni kell az 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 és 
koncepciók végrehajtását. 

Az önkormányzat számára a sporttörvényben előírt sportigazgatási feladatok ellátása 
jelenleg a Halasi Városgazda Zrt. feladataihoz tartozik. 

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. 
 

A Kiskunhalasi Közös Önkormányzati Hivatal 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, 
- segítséget nyújt az önkormányzati fenntartású köznevelési 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, 
- szükség szerint fórumot szervez a városi sportvezetőkkel 



 

 

Sportkoncepció intézkedési terv: 
(2022-2027) 

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

prioritások mentén való 
fejlesztése.  

folyamatos Köznevelési, Kulturális, 
Sport és Humánpolitikai 
Bizottság  
szakmai koordinátor  

Kiskunhalas Város Önkormányzata 14/2016. Kt. sz. határozatával a sportinfrastruktúra 
felmérését elvégezte, megfogalmazásra kerültek a célok és prioritások. Szükséges lehet a 
határozat frissítése. Ezzel a Képviselő-testület egyben felhatalmazza a Polgármestert, hogy a 
sportkoncepció jelenlegi időtávján belül az elfogadott határozat sorrendjében a 
költségvetésben biztosítson anyagi fedezetet a feladatok végrehajtására. 

Számos fejlesztés valósult meg sportinfrastruktúra területén összességében több milliárdos 
nagyságrendben. Ezzel a helyi sportrendeletben vállalt támogatási, ráfordítási minimum 
biztosításra került, valamint az önkormányzat a költségvetésben külön soron több millió 
forintot biztosított sport területén működő szervezetek számára az előző koncepció 
időtávjában. 
2. Diákok számára városi 

versenyek (több sportágban, 
tömegsport jelleggel 

folyamatosan  Köznevelési, Kulturális, 
Sport és Humánpolitikai 
Bizottság  
szakmai koordinátor  

A szervezett események folyamatosak. 

3. Sportegyesületi  
adatfelmérések lefolytatása, 
elemzése, értékelése, 
sportegyesületi adatbázis 
frissítése 

folyamatos Köznevelési, Kulturális, 
Sport és Humánpolitikai 
Bizottság  
szakmai koordinátor  

A hivatalos adatok egy részét – a szabályoknak megfelelően működő szervezetek esetén – le 
tudjuk kérni (www.birosag.hu). A csak a szervezeteknél fellelhető adatok lekérdezését – az 
adatbázis folyamatos frissen tartására – folyamatosan le kell kérdeznünk. Cél, hogy a 
sportegyesületek változásainak nyomon követése évi rendszerességgel kerüljön lekérdezésre, 
frissítésre. Fontos elérni, hogy változás esetén automatikusan jelezzenek. Ez az adatbázis 
frissítés ezen koncepció tárgyalásával párhuzamosan történik meg. Az adatbázis ezen 
koncepciónak már nem melléklete, hiszen annak módosítása esetén mindig testületi döntésre 
lenne szükség. Az adatbázis elérhetővé válik a www.kiskunhalas.hu oldalon. 
 
4. Sportegyesületek pályázat 

útján történő támogatása 
költségvetés 
függvényében 

Köznevelési, Kulturális, 
Sport és Humánpolitikai 
Bizottság  
szakmai koordinátor 

5. Kiemelkedő 
sportteljesítmények elismerése 

kitüntetésekről 
szóló rendelet 
értelmében 

Köznevelési, Kulturális, 
Sport és Humánpolitikai 
Bizottság  
szakmai munkacsoport 



 

 

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

folyamatosan, 
minden évben  

szakmai koordinátor  

7. A lakosság széles rétegeit 
megmozgató tömegsport 
rendezvény szervezése  

folyamatosan HMK ügyvezető 
 

Kerékpártúrák, testvérvárosi sportesemények. 

A HMK a dokumentum tárgyalásakor is épp szervezi a városi sportnapot, melyen számos 
színvonalas és érdekes lehetőség tárul a bekapcsolódni vágyók elé. A HMK bevonta a helyi 
sportszervezeteket és számos közösséget, amelynek köszönhetően sokféle, sokszínű 
programot tudtak összeállítani. 
 
8. Sportkoncepció 

felülvizsgálata, intézkedési 
terv értékelése, javaslat a 
módosításra. 

folyamatos, 
szükség szerint 
minden év 
november 30-
ig. 

Köznevelési, Kulturális, 
Sport és Humánpolitikai 
Bizottság  
 

9. Sportrendelet felülvizsgálata folyamatos, 
szükség szerint 
minden év 
november 30-
ig. 

Köznevelési, Kulturális, 
Sport és Humánpolitikai 
Bizottság  
 

10. Fórum szervezése a város 
sportegyesületei részére 
évente 

folyamatosan szakmai koordinátor  

Az érdeklődő sportegyesületek folyamatos tájékoztatást kapnak 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. 

 
 


