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E L Ő T E R J E S Z T É S 

 

Kiskunhalas Város Képviselő-testülete  

2017. november 30-i ülésére 

 

 

Tárgy: Kiskunhalas Város Sportkoncepciója 2015-2020 és Intézkedési terv módosítása 

 

Az előterjesztést készítette:  Huber Helga szakmai koordinátor 

 

Előadó: Fülöp Róbert polgármester 

 

Bizottsági felülvizsgálatra megkapta:  Köznevelési, Kulturális, Sport és 

Humánpolitikai Bizottság 

 

 

Elfogadásához egyszerű szavazattöbbség szükséges. 

 

 

 

 

Törvényességi felülvizsgálatra megkapta: 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        Komlósné dr. Fekete Anikó s.k. 

        jegyző   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kiskunhalas, 2017. november 22. 
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Kiskunhalas Város Polgármesterének      ÚJ VÁLTOZATBAN! 

 

E L Ő T E R J E S Z T É S E 

a Képviselő-testület 2017. november 30-i ülésére  

 

Kiskunhalas Város Sportkoncepciója 2015-2020 és Intézkedési terv módosítása tárgyában  

 

Kiskunhalas Város Önkormányzat Képviselő-testülete 222/2015. Kth. határozatával elfogadta 

Kiskunhalas Város Sportkoncepcióját a 2015-2020 közötti időszakra. Egyben megbízta a 

Köznevelési, Kulturális, Sport és Humánpolitikai Bizottságot a koncepció évenkénti 

felülvizsgálatával és a módosító javaslatok testület elé történő beterjesztésével.  

 

Határozati javaslat:  

Kiskunhalas Város Önkormányzat Képviselő-testülete jóváhagyja Kiskunhalas Város 

Sportkoncepciója 2015-2020 és Intézkedési terve felülvizsgálatát és elfogadja a megállapított 

eredményeket.  

 

Határidő:    azonnal  

Felelős:    Fülöp Róbert polgármester  

Végrehajtásért felelős:  Huber Helga szakmai koordinátor  

Értesül:    Farkas Dániel alpolgármester  

    Szűcs Csaba alpolgármester  

    Komlósné dr. Fekete Anikó jegyző 

Pénzügyi, Költségvetési, Gazdasági és Településfejlesztési Bizottság 

Köznevelési, Kulturális, Sport és Humánpolitikai Bizottság  

Halasi Média és Kultúra Np. Kft.  

Huber Helga szakmai koordinátor  

 

Kiskunhalas, 2017. 11.29.  

 

 

 

 

         Fülöp Róbert s.k. 

                    polgármester   
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Az elmúlt időszak tapasztalatai, intézkedési terv teljesülése 

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.  

Az idén a következő fejlesztések valósultak meg sportinfrastruktúra területén:  

- UKSC edzőterem kialakítása a Kiskunhalasi Bibó István Gimnázium területén – 

Kiskunhalas Város Önkormányzata 30 000 000 Ft-al támogatta,  

- Kiskunhalasi Szakképzési Centrum Kossuth utcai városi sportcsarnokának felújításához 

kapcsolódóan a teljes projektértékhez Kiskunhalas Város Önkormányzata 15 %-al, 

14 934 053 Ft-al járult hozzá.  

- 3 db ovifoci pálya kialakítása. A Felsővárosi Óvodában és Kuruc Vitézek Téri Óvodában 

már megvalósult. A Szilády Áron Utcai Óvoda esetében pedig képviselő-testületi döntés 

született a projekt önerejének biztosításáról.  – Pályázati támogatással, Kiskunhalas Város 

Önkormányzata 7 965 000 Ft-al (teljes projektköltség 30 %-a ) járult és járul hozzá a 

beruházásokhoz.  

- rekortán pálya kialakítása a városi sportpályán – Kiskunhalas Város Önkormányzata 

11 377 000 Ft-os önrésszel járult hozzá.  

- műfüves pálya kialakítása a városi sportpályán – Kiskunhalas Város Önkormányzata 

42 836 000 Ft-os önrésszel járult hozzá.  

 

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 sporthírességek fala a GINOP pályázat támogatásával valósul meg.  A falat a sportpályára 

álmodták meg, 5 db 1 x 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 a 2016/2017-es tanévben kidolgozta és beindította az általános 

iskolák részvételével a sport dzembori című sportrendezvény sorozatot. A versenysorozat alapelve 

az volt, hogy az egészséges versengés mellett az iskolák közötti kapcsolatok is erősödjenek, 

barátságok alakuljanak ki, ösztönözze a program az ifjúságot a sportra. A fordulók elsősorban 

évfolyam szinten zajlottak, olyan feladatokkal, ami jellemző volt az adott korosztályra. Kivétel volt 

ez alól a Kegyeleti váltófutás október 6-án, amiben az iskoláknak a 3. évfolyamtól a 8. évfolyamig 

kellett 13-13 fős csapatokat összeállítani. A sport dzembori az idei tanévben is elindult, a Kegyeleti 

váltófutás lezajlott.  
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A középiskolák számára 2016/2017-es tanévben ÖTLABDA elnevezéssel került megrendezésre egy 

verseny. A labdajátékok között a röplabda, a focilabda, a kézilabda, a kosárlabda és a bowling 

szerepelt. A 2017/2018-as tanévben ezt váltja a sokkal színesebb, izgalmasabb „Diadal Kupa”, 

amelynek keretében szárazföldi-jeges és vizes játékos versenyelemeken vesznek részt a 

középiskolák tanulói, s mérik össze ügyességüket.  

 

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.      

 

5. A Kihívás Napja folyamatos megrendezése  

A HMK megszervezte a Kihívás Napjához kapcsolódó sportprogramot, melyen sportbemutatók, 

Kiskunhalas-Pirtó közötti kerékpárváltó várta a város lakosságát. A résztvevők kipróbálhatták a 

pingpongozást, a gyorstollasozást, a sakkot, de még az ökölvívást is. A HMK bevonta a helyi 

sportszervezeteket, amelynek köszönhetően sokféle, sokszínű programot tudtak összeállítani. A 

feladat ez év végével átkerül a HMK feladatkörébe.  

 

6. Iskolai diáksport egyesületek, városi diáksport bizottság helyzetének felmérése, segítése  

A diáksport egyesületek körében nem történt változás az előző beszámolóban részletezettek óta. 

Szükség lenne azonban a diáksport egyesületek olyan típusú felmérésére, amellyel pontosabban 

lehetne azonosítani szükségleteiket, helyzetüket, igényeiket, s ezekre adekvát választ lehetne adni a 

Városi Diáksport Bizottság éves tevékenységével.  

A Városi Diáksport Bizottság működésének hivatalossá tétele elmaradt, azonban a Városi Diáksport 

Bizottság megújuló lendülettel és ötletekkel végzi tevékenységét.  

 

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

rendezvény szervezése  

A Város Napjához kapcsolódóan többféle sportágban szervezett tömegsport jellegű kiegészítő 

elemet a HMK. Tekintettel arra, hogy e programelem a HMK szervezésében kerül lebonyolításra, 

szükséges lenne a feladat áthelyezése a HMK-val között megállapodás keretei közé.  

 

8. Fórum szervezése a város sportegyesületei részére évente 

A sportegyesületek folyamatos tájékoztatást kaptak a Kiskunhalas Város Sportjáért 

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

megismerhették a hatályos rendeleteket, az előterjesztéseket, a sportiroda vezetőjétől pedig a 

Budzsák Dezső Városi Sportközpont használatával, beosztási rendjével kapcsolatos kérdésekre 

kaptak választ. Kiskunhalas Város Sportjáért Közalapítvány szervezett fórumot a 

sportegyesületeknek kiírt pályázat témában.  
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