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1. Előzmények

A Magyarország Helyi  Önkormányzatairól  szóló  2011.  évi  CLXXXIX. törvény 13.  §  15.
pontja, amely helyi közügyek, valamint a helyben biztosítható közfeladatok körében ellátandó
helyi  önkormányzati  feladatokról  rendelkezik,  a  sporttal  és  az  ifjúsággal  kapcsolatos
feladatokat  az  önkormányzat  feladat-  és  hatáskörébe  utalja.  Az  Önkormányzat  kiemelt
feladatának tekinti mind a diáksport, mind a tömegsport, illetve az egyéb kiemelt sportágak
eszmei és anyagi támogatását, illetve kiemelt figyelmet fordít az önkormányzati tulajdonban
lévő sportlétesítmények fenntartására,  azok fejlesztésére.  A cél a lakosság minél  szélesebb
körű bevonása a sport-  és mozgáskultúrát  építő  tevékenységekbe tekintet  nélkül  nemre és
életkorra. A városi sportélet alapját a közoktatási intézményekben zajló rendszeres testnevelés
oktatás, a városban lévő egyesületek, valamint az önkormányzati tulajdonban lévő Félegyházi
Térségi Sportiskola Nonporfit Kft. tevékenysége adja. 

2. Jogszabályi környezet

2.1. A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény

46. § (3) b) pont szerint a gyermeknek és a tanulónak joga, hogy nevelési, illetőleg a nevelési-
oktatási  intézményben  biztonságos  és  egészséges  környezetben  neveljék  és  oktassák:  a
szabadidő,  a  testmozgás  beépítésével,  sportolási  lehetőség  biztosításával  életkorának  és
fejlettségének megfelelően alakítsák ki iskolai tanulmányi rendjét.  A törvény 52. – 53. §-a
előírja  a  kötelezően  ellátandó  intézményi  feladatok  között  a  tanórán  kívüli  foglalkozások
tervezésénél, az iskolai sportkör kötelezőségét és a mindennapos testedzés biztosítását.

2.2. A sportról szóló 2004. évi I. törvény

55. §-a a sport hosszú távú fejlesztési koncepciójára való figyelemmel határozza meg a helyi
önkormányzatok feladatait: 

− meghatározza  a  helyi  sportfejlesztési  koncepciót  és  gondoskodik  annak
megvalósításáról;

− a  sportkoncepció  célkitűzéseivel  összhangban  együttműködik  a  helyi
sportszervezetekkel és a sportszövetségekkel;

− fenntartja és működteti a tulajdonát képező sportlétesítményeket;
− megteremti  az  önkormányzati  iskolai  testnevelés  és  sporttevékenység

gyakorlásának feltételeit;
− a  helyi  önkormányzat  biztosítja  az  önkormányzati  iskolai  sportkörök

működéséhez szükséges feltételeket.

2.3. egyéb jogszabályok

− 1996. évi LXV. Törvény az egyes sportcélú ingatlanok tulajdoni helyzetének
rendezéséről;
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− 215/2004.  (VII.  13.)  Kormányrendelet  a  sportorvoslás  szabályairól  és  a
sportegészségügyi hálózatáról;

− 166/2004. (V. 21.) Kormányrendelet az állami sportinformációs rendszerről;
− 157/2004.  (V.  18.)  Kormányrendelet  a  sport  területén  képesítéshez  kötött

tevékenységek gyakorlásához szükséges képesítések jegyzékéről;
− 54/2004. (III. 18.) Kormányrendelet a sportrendezvények biztonságáról;
− 16/2004. (V. 18.) OM-GYISM együttes rendelet az iskolai sporttevékenységről;
− Kiskunfélegyháza  Város  Önkormányzat  Képviselő-testületének  57/2004.

(VII.01.) rendelete, a rendelet felülvizsgálatra szorul;

2. Bevezetés

A 2011. évi Alaptörvény alkotmányos jogként fogalmazza meg az ország területén élőknek a
lehető  legmagasabb  szintű  testi  és  lelki  egészséghez  való  jogát,  kiemelt  tekintettel  a
gyermekekre.  Ennek  a  jognak  az  érvényesülését  szolgálja  -  többek  közt  -  a  rendszeres
testedzés  biztosításának  lehetősége.  A  testkultúra  az  egyetemes  kultúra  része,  az
egészségvédelem (a megelőzés és rekreáció) fontos eszköze.

A  Magyarország  helyi  önkormányzatairól  szóló  törvény  a  települési  önkormányzat
feladataként határozza meg a helyi közügyek körében a sport és ifjúsági ügyeket. A céltudatos
gondoskodás,  a  helyi  sportolás  lehetőségeinek  biztosításával  segíti  az  egészséges  életmód
kialakítását.

A testnevelés és a sport részterületei - az óvodai testneveléstől a versenysportig - egymással
összefüggő és kölcsönhatásban álló egészet képeznek. Bármelyik részterület fejlesztése, vagy
elhanyagolása jelentősen kihat a testkultúra egészére.

A testnevelés  és a sport  jelentős szerepet tölt  be az ifjúság erkölcsi-fizikai  nevelésében, a
személyiségformálásban. 

Ellentmondást jelent, hogy míg a versenysport, az élsport területén kimagasló eredményeket
és nemzetközi sikereket érnek el sportolóink, addig a lakosság döntő többségének rossz az
egészségi, edzettségi állapota. Az átalakulás folyamata a mai napig nem zárult  le, ezért az
országos  és  helyi  szinten  egyaránt  átmeneti  időszakát  éli  a  sport,  ami  országunk Európai
Unióhoz történő csatlakozásával újabb változásokon ment keresztül.

3. Alapelvek

A sport, a testkultúra, a testnevelés összetett fogalomkör. Részterületei (testnevelés, gyermek-
ifjúsági-  és  diáksport,  utánpótlás  nevelés,  szabadidősport,  versenysport,  turizmus,
sportegészségügy,  szakemberképzés  és  továbbképzés)  összefüggő,  egymással
kölcsönhatásban álló egészet alkotnak:

− Iskolai  testnevelés  és  diáksport  egy  szilárd  alapot  jelent,  amelyre  a  sport  más
ágazatai is épülhetnek. Fő funkciója a sport, műveltségtartalmainak átadása, és az
egészségre,  rendszeres  és  kiegyensúlyozott  életvitelre  nevelés.  Jelentős  szerepet
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játszik a sport és a testi nevelés személyiségfejlesztő hatása, amely elengedhetetlen
a felnőtté válás, a szocializáció, és az egészséges érett személyiség kialakulásának
folyamatában.  A  sport  ezen  ágazata  –  eltérően  a  többi  ágazattól  –  nem
önkéntességen alapul, hiszen kötelező iskolai tantárgyról van szó. Ebből adódóan
sok tekintetben más elbírálás alá esik a testnevelés, mint az önkéntesen végzett
sporttevékenység, vagy üzleti sport.

− A  szabadidősport  és  a  rekreáció  a  munkaképesség  megtartásának,  és
újratermelésének  természetes  eszköze,  amely  életkortól  és  nemtől  függetlenül
űzhető.  A szabadidősport  alkalmas a jó közérzet kialakításra,  a szociális  emberi
kapcsolatok  ápolására  és  annak  megtartására,  és  a  sportpiac  egészének  egyre
jelentősebb hasznot termelő ágazata.

− Verseny-,  és  élsport  a  testnevelés  és  a  sport  csúcsteljesítményekben  kifejeződő
területe, ösztönző minta a rendszeres testedzéshez, és teljesítményfokozáshoz. A
versenysport  jelentős  szerepet  játszik  a  hazafias  érzelmek,  valamint  a  nemzeti
hovatartozás  erősítésében  is.  Táplálja  az  olimpiai  eszmét,  és  a  nemzetek  közti
békés  versengés  lehetőségét,  ma  már  jelentős  piaci  tényezőt  jelent  sok  ország
gazdaságában. Egyfajta természetes igényként jelenik meg a sportot kedvelők, de
azt aktívan nem űzők számára.

− A sport önszerveződésre épülő autonóm tevékenység, a kultúra része, szervesen
kapcsolódik a társadalom kulturális, gazdasági jelenségéhez.

− A város sportja – a külterületeken élőket is beleértve - meg kell, hogy feleljen az
Európai  Unióban  megszabott  elvárásoknak,  valamint  a  környezetvédelmi  és  a
területfejlesztési kötelezettségeknek.

4. Célok

4.1. Általános célok

−  az egészségmegőrzés, a betegség-megelőzés;
− az ifjúság erkölcsi nevelése, a személyiségformálás;
− a mozgásműveltség és a cselekvésbiztonság fejlesztése;
− a közösségi együttélés és a társadalmi mobilitás segítése;
− a szórakozás és szórakoztatás;
− gazdasági vállalkozás;
− a sport-turizmus elősegítése;

4.2. Az önkormányzat sportcéljai

Kiskunfélegyháza  Város  Önkormányzata  a  városban  működő  alapfokú  közoktatási
intézményekben, és a nem általa finanszírozott egyéb közoktatási intézményekben az illetékes
Minisztériummal és a Klebelsberg Intézményfenntartó Központtal együttműködve, valamint
az  általa  támogatott  kiskunfélegyházi  sportszervezetekben,  illetve  a  Félegyházi  Térségi
Sportiskola  Nonprofit  Kft.-vel  az  egészségmegőrzés  érdekében,  hosszú  távon  a
sporttevékenységek központjába a gyermek és ifjúsági sportot kívánja helyezni. Ezen belül a
teljesítőképes tudást adó, mérhető, ellenőrizhető, jól szervezett, megfelelően motivált tanórai
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és  tanórán  kívüli  testnevelést,  a  mindennapos  testedzést,  a  szabadidősport  megvalósítását,
valamint az eredményes egyesületi  munkát és a céltudatos utánpótlás-nevelést támogatja a
sportolási feltételek megteremtésével és fokozatos javításával és finanszírozási rendszerével.

Fontos cél, hogy valósuljon meg az alulról építkezés, tehát hogy az általános iskolás tanulók
az iskolai testnevelés során ismerkedjenek meg a sportolási alapokkal (atlétika, labdajátékok:
kiemelten  kosárlabda,  kézilabda,  labdarúgás,  tenisz,  úszás).  Így  valósulhat  meg  a  valódi
kiválasztás lehetősége a városi sportegyesületek részére.

A  város  kiemelten  kívánja  támogatni  a  város  sporthagyományait  figyelembe  vevő,
eredményesen működő egyesületeket, szakosztályokat, utánpótlás nevelő műhelyeket.

Az önkormányzat, amennyiben az ehhez szükséges pénzügyi fedezet az éves költségvetésben
biztosítható, pályázati alapot hoz létre. Az ehhez szükséges összeget a tervezhető bevételek és
kiadások  függvényében  a  Képviselő-testület  -  évenként  -  a  költségvetési  rendeletében
határozza  meg.  Ennek  az  összegnek  a  finanszírozási  keretekben  történő  felosztását  pedig
átruházott hatáskörben a városi Művelődési és Szociális Bizottság végzi el.

Ennek keretében:

− Az  Önkormányzat  együttműködik  a  sporttal  foglalkozó  helyi,  és  külterületi
szervezetekkel. 

− Az Önkormányzat a tulajdonát képező sportlétesítményeket fenntartja, működteti. A
város  költségvetési  lehetőségeitől,  valamint  egyéb  támogatási  forrásaitól  függően
törekedni  kell  az  önkormányzati  sportlétesítmények,  sportpályák  fejlesztésére,  újak
építésére.

− Az Önkormányzat anyagi lehetőségei függvényében támogatja a városi, és külterületi
sporttevékenységeket.

− A  lakosság  egészségmegőrzése  érdekében  a  sporttevékenységek  középpontjába
elsősorban az iskolai testnevelést, mint kötelezően ellátandó sportfeladatot, valamint a
szabadidősportot kell állítani.

− Meg  kell  teremteni  az  iskolai  testnevelés  és  sporttevékenység  gyakorlásának  a
feltételeit.

− A  szabadidősport  fejlesztésével  a  lakosság  széles  rétegeit  kell  ösztönözni  az
egészséges életforma kialakítására.

−  Figyelemmel  az  esélyegyenlőségre  segíteni  kell  a  fogyatékosok  és  a  hátrányos
helyzetű társadalmi csoportok sporttevékenységeit. 

− A  sportegyesületen  belüli  utánpótlás-nevelési  tevékenység  támogatása  a
kulcsfontosságú  feladatok  közé  kell,  hogy  tartozzon.  Ezt  a  sporttörvény  is  a
támogatásra javasolt területek közé sorolja, sőt az Európa Tanács által kiadott Európai
Sport Charta is javasolja.

− Városunk  társadalmi,  gazdasági  életének  további  fejlesztése  érdekében  az
önkormányzatnak törekednie kell a járási települések, valamint más városokkal való
sportkapcsolat  kialakítására,  nemzetközi  sportkapcsolatokban  való  részvételre,  a
testvérvárosi kapcsolatok adta lehetőségek minél jobb kihasználására.
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6. Diáksport, testnevelés

6.1. Kiskunfélegyházi Napköziotthonos Óvoda

6.1.1. Dózsa György utcai óvoda

Udvari sportolás, illetve a terem átrendezésével érhető el olyan fedett és fűtött terület, amely
évszaktól függetlenül alkalmas mozgásra.

6.1.2. Bercsényi utcai óvoda

Udvari sportolás, illetve a terem átrendezésével érhető el olyan fedett és fűtött terület, amely
évszaktól függetlenül alkalmas mozgásra.

   6.1.3. Móravárosi óvoda  

Megfelelő kialakítású tornaszobával és felszereléssel rendelkezik.

6.1.4. Móra utcai óvoda

Udvari sportolás, illetve a terem átrendezésével érhető el olyan fedett és fűtött terület, amely
évszaktól függetlenül alkalmas mozgásra.

6.1.5. Szegedi úti óvoda

Udvari sportolás, illetve a terem átrendezésével érhető el olyan fedett és fűtött terület, amely
évszaktól függetlenül alkalmas mozgásra.

6.1.6. Kossuthvárosi óvoda

Udvari sportolás, illetve a terem átrendezésével érhető el olyan fedett és fűtött terület, amely
évszaktól függetlenül alkalmas mozgásra.

6.1.7. Nagyszőlő úti óvoda

Udvari sportolás, illetve a terem átrendezésével érhető el olyan fedett és fűtött terület, amely
évszaktól függetlenül alkalmas mozgásra.

6.1.8. Százszorszép óvoda

Az aulában kialakításra került egy tornázó helyiség.

6.1.9. Bankfalui óvoda

Udvari sportolás, illetve a terem átrendezésével érhető el olyan fedett és fűtött terület, amely
évszaktól függetlenül alkalmas mozgásra.

6.1.10. Összefoglaló

Az  Óvodai  Alapprogram  előírásának  megfelelően  minden  tagintézményben  naponta
szervezett mozgástevékenység folyik legalább 15 perces időtartamban. Heti egy alkalommal
ún. „mozgás” foglalkozás folyik fél óra időtartamban intézményenként. 
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Igény lenne minden óvodai nevelést ellátó épületben tornaszoba kialakítására, ami rossz idő
esetén is megoldaná a gyors mozgáslehetőség biztosítását a gyerekek számára. Jó idő esetén
minden intézményben biztosított a szabadtéri mozgás lehetősége.

6.2. Általános Iskolák

6.2.1. Darvas József Általános Iskola és Egységes Pedagógiai Szakszolgálat

A tornaterem nagysága 592 m2 (két részre osztható).
Tornaszoba alapterülete (konditerem) 38 m2.
Sportudvar:  salakpálya  924  m2,  kézilabdapálya  1.008  m2,  futópálya  915  m2,  zöldterület
1778m2 alapterületű.
A sportudvar és a sportszerek mennyisége és állapota jelenleg kielégítő.

6.2.2. Kiskunfélegyházi József Attila Általános Iskola

Tornaterem nagysága 451 m2, tornaszobája 132 m2, sportudvara 1.510 m2 területű.
Platán  Utcai  Általános  Iskola  Tagintézmény  tornaterme  300  m2  ,  sportudvara  968  m2

alapterületű.  Az  elhasználódott  eszközök  cseréje  illetve  az  öltözők  felújítása  nagyon
szükséges lenne

   6.2.3. Kiskunfélegyházi Dózsa György Általános Iskola  

Tornaterme 157 m2, sportudvara 968 m2 alapterületű.
Az iskola felszereltsége a minimumnak megfelelő. 

6.2.4. Kiskunfélegyházi József Attila Általános Iskola Platán Utcai Tagintézménye

A mindennapos testnevelés bevezetésével a testnevelés órák az iskola tornatermében illetve a
táncteremben kerülnek megtartásra. A táncterem nagysága nem megfelelő. Jó idő esetén az
iskolához  közeli  Honvéd  pálya  kerül  igénybevételre,  valamint  az  iskolai  térbeton  és  a
salakpálya  használható.  A  kötelező  úszásoktatás  a  Constantinum  uszodájában  került
megvalósításra.

6.2.5. Kiskunfélegyházi Batthyány Lajos Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola

Tornaterem: 210 m2, sportudvar 2.660 m2 alapterületű, műanyag borítású kézilabdapályával
rendelkezik.

6.2.6. Göllesz Viktor Általános Iskola, Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény

A tornaterem 162 m2 alapterületű, sportudvar mérete hiányos, de kézilabda pálya, távolugró
gödör, kosárlabda palánkok és magasugró hely megtalálható rajta. Az udvaron található egy
salakos sportpálya, azonban az eszközei cserére szorulnak.
Az intézmény felszereltsége a sporteszközöket tekintve alapvetően megfelel.

6.2.7. Constantinum Móra Ferenc Katolikus Általános Iskola

Tornaszoba 250 m2, sportudvar 300 m2 alapterületű.
Constantinum Sportcentrum 40x20 m2  kézilabdapályával valamint 2 tanmedencés uszodával
rendelkezik.
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6.3. Középiskolák:

6.3.1. Móra Ferenc Gimnázium

A tornaterem  368  m2 területű  melynek  állapota  kritikán  aluli.  Állandóak  a  beázások,  a
fűtésrendszere  (plafonról  lefelé)  különleges,  a  tornaterem mérete  nem praktikus,  semelyik
pályához nem szabvány méret.  A sportfelszerelésekben is  hiányt  szenvednek.  Az udvaron
kosárlabdázásra és röplabdázásra van lehetőség.

6.3.2.  Kiskunfélegyházi  Szakképző  Intézmény  és  Kollégium  Kossuth  Lajos
Szakközépiskolája

Tornaterem 510 m2 alapterületű, felszereltsége megfelelő, a szerek jó állapotúak.
Tornaszoba 24 m2 alapterületű, a benne lévő kondicionáló gépek elavultak.
Sportudvar mérte kicsi, keveset használt.

6.3.3. Kiskunfélegyházi Szakképző Intézmény és Kollégium Közgazdasági Szakközépiskolája

Tornaszoba  182  m2 alapterületű,  mely  egy  szabványos  kosárlabda  pályát  tartalamaz.
Minimális  igényt  képes  kielégíteni  a  testnevelés-oktatásához.  Statikai  és  épületszerkezeti
problémák miatt több sportszert nem lehet rögzíteni. 
Az udvaron található betonos kézilabda pályát próbálják minél többet kihasználni. Az udvaron
található a kézilabda pályán túl egy salakos zsinórlabda pálya, salakos 170 m-es futópálya,
illetve az iskolához tartozik egy 30 m2 tornaterem. 

6.3.4. Mezőgazdasági és Élelmiszeripari Szakközépiskola és Kollégium

Tornaterem 600 m2 alapterületű,  sportudvar  40x20 méter,  mely  közös  használatú  a  6.2.3.
pontban említett Közgazdasági Szakközépiskola tagintézménnyel.
A  tornaterem  felszereltsége  megfelelő  valamennyi  labdajáték  tanítására.  Az  eszközök
minősége megfelelő.

6.3.5.Constantinum Katolikus Gimmnázium, Szakközépiskola, Kollégium

Tornaszoba 250 m2, sportudvar 300 m2 alapterületű.
Constantinum Sportcentrum része egy 40x20 m2 kézilabdapálya és egy 2 tanmedencés uszoda.

6.3.6.  Szent  Benedek  Gimnázium,  Szakképző  Iskola  és  Kollégium  Petőfi  Sándor
Tagintézménye

Tornaterem 200 m2, sportudvar 300 m2 alapterületű, rendelkezik 3 db 60 méteres futósávval,
valamint egy súlylökő hellyel. Az iskolához tartozik egy kondicionálóterem.
A felszereltség és a létesítmény állaga a közepes szintnek felel meg.

6.4. Félegyházi Térségi Sportiskola Nonprofit Kft.

Kiskunfélegyháza Város Önkormányzatának Képviselőtestülete 2011 augusztus 25.-i ülésén
létrehozta a Félegyházi Térségi Sportiskola Nonprofit Kft-t.( továbbiakban FTSI ). A döntés
célja,  hogy  a  városi  szinten  egyre  csökkenő  sportfinanszírozási  lehetőségek  mellett,  a
látványsportok támogatására kialakított új TAO támogatási lehetőséget az utánpótlás nevelés
céljaira a sportiskola igénybe vegye. 
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Jelenleg  hét  utánpótlás  labdarúgó,  két  utánpótlás  futsal  csapattal  és  három  kosárlabda
utánpótlás csapattal vesz részt a sportági szövetségek által szervezett bajnokságokban, illetve
programokban.  Valamennyi  csapat  felkészítése,  ill.  versenyeztetése  szakképzett  edzők
irányításával történik. 

2015 júliusától jelentős létszám, illetve csapatszám növekedés várható, hiszen a városban a
Sportiskola veszi át mind a kosárlabda, mind a labdarúgás sportágban az utánpótlás nevelési
feladatokat.  A 2015-2016  szezontól  várhatóan  10  kosárlabda,  15  labdarúgó,  és  4  futsal
utánpótláscsapat felkészítését és versenyeztetése kerül elvégzésre az FTSI által. 

Az  utánpótlás  nevelési  feladatok  ellátását  nagyban  segíti  a  2011-ben  életbelépő  új
sporttámogatási rendszer. Ennek keretében a sportolással, versenyzéssel kapcsolatos költségek
(bér,  utazás,  stb.)  90%  -át  un.  „TAO”-os  forrásokból  fedezett.  A  10%  önrészt  az
Önkormányzat  biztosítja.  Szintén  e  sporttámogatási  rendszeren  keresztül  lehetséges
infrastruktúra fejlesztésére is pályázni. Ennek 30%-os önrészét ugyancsak a Város biztosítja.

A  Sportiskola  2012  májusától  a  Kiskunfélegyházi  Honvéd  Sporttelep  üzemeltetését  is
felvállalta. 2013 januárjától pedig a KÉSZ Aréna Városi Sportcsarnok üzemeltetési feladatait
is  az  FTSI  végezi  el.  Ezek  a  sportlétesítmények  nagyban  segítik  az  utánpótlás  nevelési
feladatok magas színvonalú ellátását.

Az FTSI munkáját négy tevékenység köré lehet csoportosítani:

1. Az utánpótlás korú sportolók nevelése, edzési, versenyzési lehetőség biztosítása. 
2. Honvéd Sporttelep üzemeltetése.
3. KÉSZ ARÉNA Városi Sportcsarnok üzemeltetése.
4. Jégpálya használat biztosítása.

6.4.1. Az utánpótlás korú sportolók nevelése, edzési, versenyzési lehetőség biztosítása 

A Sportiskola célja  a  megalakulása  óta  az,  hogy az utánpótlás  korosztályú  fiatalok  minél
szélesebb  körének  sportolási  lehetőséget  biztosítson.  Ez  jelenleg  két  sportágban  kerül
elvégzésre. Tudomásul szükséges venni, hogy aki sportol, az nyerni szeretne és a győzelem is
fontos, de sokkal fontosabb az,  hogy minél több gyerek mozogjon, minél többen váljanak
egészséges  igazi  „sportemberré”.  Hitvallása  az  intézménynek  az,  hogy  a  sport  megtanít
„szerényen győzni”, „méltósággal veszíteni”, megtanít a becsületes, a fegyelmezett, a kitartó,
az elhívatott munkavégzésre. Azaz megtanít mindarra, ami nemcsak a sportban, hanem az élet
minden területén  fontos.  Ezért  fontos,  hogy minél  több fiatal  számára biztosított  legyen a
rendszeres sportolás lehetősége, így olyanoknak is, akiből sosem lesz „bajnok”. Ez mondható
egy kisvárosi sportszervezet igazi feladatának.

6.4.2. Honvéd Sporttelep üzemeltetése 2012. május 1-től napjainkig

A Sportiskola 2012 év májusa óta megkapta az önkormányzati tulajdonú Honvéd sporttelep
működtetésének  feladatait  is.  A feladatot  1  fő  gondnok,  (2014  júniusa  óta  TÁMOP-os
pályázat keretében 2 fő takarítónő, 2 fő pályamunkás) és az ügyvezető látja el. A sporttelep
átvételével FTSI-ben sportoló labdarúgók otthonra leltek, s közösen használják a létesítményt
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Honvéd sportegyesület  labdarúgóival.  A pályák igénybevétele  jelentősen emelkedett.  Mára
már a két sportszervezetben 13 korosztályos és 2 felnőtt csapat edz és versenyez rendszeresen
a meglévő két pályán.  

A sportiskola saját bevételeiből nyár folyamán kicserélésére került egy szivattyú, megtörtént
az  öltözők  tisztasági  festése,  és  egy  kisebb  fűnyíró  traktor  is  beszerzésre  került.  Az
Önkormányzat  jóvoltából  megtörtént  a  csatornarendszerbe  történő  bekötés  is.  A  pályát
körülvevő korlátok felújítása is megkezdődött.

2015 évi megépítéssel az Önkormányzat pályázott egy 60x40 méteres műfüves pályára. Ez
hatalmas segítséget jelent majd elsősorban az edzések vonatkozásában. 

Az FTSI a TAO pályázat keretében pályázott és nyert az önrésszel együtt 10 millió forintot a
Honvéd pályán egy WC blokk kialakítására. Sajnos az MLSZ által biztosított támogatás csak
az év végén érkezett meg így a munkálatok 2015 májusában fejeződtek be.

6.4.3. KÉSZ ARÉNA Városi Sportcsarnok üzemeltetése

2013. január 1-től az FTSI üzemeltetője lett a KÉSZ ARÉNA városi sportcsarnoknak is. Az
üzemeltetési feladatot a KÉSZ Ingatlan Kft megbízásából, a velük kötött szerződés alapján
kerül elvégzésre.  Az üzemeltetést  4 fő állandó alkalmazottal,  valamint  vállalkozók (őrzés-
védelem, munka- és tűzvédelem, stb.) segítségével megoldott. Két év eltelte után elmondható,
hogy a csarnok üzemeltetése a megbízó megelégedésére történik.  A szolgáltatási  díjakat  a
megbízó rendszeresen és időben megfizeti. Az FTSI-nek, mint üzemeltetőnek tartozása nincs. 

6.4.4. Jégpálya biztosítása

A FTSI  az  Önkormányzattal  egyetértésben  kiemelt  feladatának  tekinti  a  téli  sportolási
lehetőségek biztosítását is, így 6 évre biztosított a téli hónapokra a korcsolyázási lehetőség a
város központjában vállalkozó bevonásával. Az így felállított jégpálya kedvező áron, tanítási
napokon délelőtt a diákok számára ingyenesen áll rendelkezésre. 

7. Egyéb sportlétesítmények

7.1. KÉSZ Aréna Kiskunfélegyházi Városi Sportcsarnok

Műszaki és sportszakmai jellemzők
Követel-
mények,
ajánlások1

Projekt-
tervezet

Nyertes
ajánlat-
tétel

Megvalósult
projekt

az intézmény tájolása megfelel  az előírásoknak
(É-D-i irány ± 20º) [jelölés: I/N]

követelmény Igen Igen Igen

a  gyalogos  forgalmi  kapcsolat  megoldott
[jelölés: I/N]

követelmény Igen Igen Igen

a  gépjármű  forgalmi  kapcsolat  megoldott
[jelölés: I/N]

követelmény Igen Igen Igen

a  tömegközlekedési  forgalmi  kapcsolat
megoldott [jelölés: I/N]

követelmény Igen Igen Igen
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személygépkocsi parkolóhelyek száma [db]: - 299 299 299

autóbusz parkolóhelyek száma [db]: - 3 3 3

elkülönített parkoló rész közvetítésekhez [m2] : 200 50 50 50

a sportlétesítmény hasznos alapterülete [m2] : - 5025 5025 5025

a sportlétesítmény beépített alapterülete [m2]: - 4045 4035 4035

a sportlétesítmény beépített térfogata [m3] : - 44100 44100 44100

belmagasság [m]: - 9,9-14,2 9,9-14,2 9,9-14,2
hasznosítás  csak  iskolai  testnevelésre  [jelölés:
I/N]

választható N N N

hasznosítás  iskolai  testnevelésre  és
versenysportra egyaránt [jelölés: I/N]

választható Igen Igen Igen

hasznosítás  többcélú  térként  (sport,  közösségi,
művelő-dési, szabadidő…stb.) [jelölés: I/N]

választható Igen Igen Igen

a küzdőtér befoglaló méretei [m]: - 53,6x32,3 53,6x32,2 53,6x32,3

a küzdőtér alapterülete [m2]: - 1743 1743 1743

a leválasztható térrészek száma [db]: - 3 3 3

a rögzített lelátók férőhelyszáma [fő]: - 937 937 937

a mobil lelátó férőhelyszáma [fő]: - 555 555 555

az állóhelyek száma [fő]: -    

az öltözőegységek száma [db]: - 10 10 10

az öltözőegységek összes alapterülete [m2]: - 307 307 307

a szertárak száma [db]: - 3 3 3

a szertárak összes alapterülete [m2]: - 145 145 145

az orvosi (elsősegély) szobák száma [db]: - 1 1 1
az orvosi (elsősegély) szobák összes alapterülete
[m2]:

- 20,88 20,88 20,88

küzdőtéri WC-k száma [db]: - 15 15 15

előcsarnok alapterülete [m2]: - 238 238 238

1  -  pályázati  kiírás,  MSZ-04-209/1-79  számú  szabvány,  építésügyi,  illetve  közoktatási  ágazati
jogszabályok

a  szünetközi  tartózkodásra  alkalmas  tér
alapterülete [m2]:

- 238 238 238

közlekedők alapterülete [m2]: - 1159 1159 1159
egyéb, sporttal kapcsolatos helyiségek, egységek
(pl.:  játékvezetői  öltöző,  rendezői  helyiség,
versenyiroda,  klubhelyiség  stb.)  alapterülete
[m2]:

- 206 206 206

egyéb  kiszolgáló  helyiségek,  egységek  (pl.:
ruhatár, BÜFÉ, pénztár, WC-k a nézők számára,
gépészeti  helyiségek,  stúdió,  műhely  stb.)

- 230 230 230
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alapterülete [m2]:
az  alapfunkcióhoz  szorosan  nem  kötődő
helyiségek,  egységek  (pl.:  szauna,  szolárium,
masszázs,  fodrászat,  kozmetika,  klub  stb.)
alapterülete [m2]:

- 0 0 0

a  a  sporttechnológiai  tervet  meghaladó
felszerelések (pl.: mozgatható színpad, hang- és
fénytechnikai eszközök stb.) értéke [eFt]:

- 0 0 0

a számított éves szolgáltatási díj ÁFA-val növelt
összege az üzemeltetés első évében [eFt]:

-    

ebből  az  ÖM által  fizetendő  szolgáltatási
díj rész [eFt]:

-    

ebből  az  önkormányzat  által  fizetendő
szolgáltatási díj rész [eFt]:

-    

7.2. Kiskunfélegyházi Városi Strand és Uszoda

A fürdő  családias  hangulatú,  füvesített,  örökzöld  és  lombhullató  fákkal  teli  környezetben,
mintegy 25.000 m  2   területen   négy kültéri és három beltéri medencével várja vendégeit. Az ide
látogatók  jólétéről  a  vendéglátás,  salakos  teniszpálya,  strandröplabda-pálya  és  éjszakai
fürdőzési lehetőség gondoskodik egész évben.

Az 1.560 méter mélyről feltörő alkáli-hidrogénkarbonátos termálvíz a környéken egyedülálló
gyógyító  hatású.  Jelentős  metakovasav  tartalma  miatt  mozgásszervi  panaszok,
gerincbántalmak, reumás megbetegedések kezelésére javallott.

A közelmúltban felújított  fedett részlegnek köszönhetően a téli hónapokban ismét lehetőség
nyílik a strandolásra. A fűtött csarnokban négypályás, 25 méteres uszoda, valamint 2 további
melegvizes medence,  szauna és gőzfürdő teszi felejthetetlenné a családi  kikapcsolódást.  A
város  szívében  található  szabadtéri  és  fedett  medencéinkben  a  vízi  kikapcsolódás  színes
skáláját  kínáljuk:  a  gyógymedencétől a  pancsolón és  csúszdán át  a  többpályás  uszodáig
mindenki  megtalálja  a  neki  megfelelő  szórakozást.  A  fedett  épületben,  az  uszoda
szomszédságában  télen-nyáron  finn  szauna és  gőzfürdő üzemel,  hidegvizes  bemerülővel
felszerelve, hőmérséklete 12 Celsius fok. Hétköznap 15 órától, hétvégén egész nap várja a
felfrissülni vágyókat.

Sportolási lehetőség a nyári időszakban: 
- Salakos teniszpálya  , mely korlátozott feltételekkel, külön díjszabásért vehető igénybe

a fürdő látogatói számára.
- Strandröplabda pálya  , hálóval felszerelve a nyári hónapokban korlátlanul használható.
- Csocsó  , amely a zárt épület előcsarnokában, egész évben rendelkezésre áll.
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A fedett épületben, az uszoda szomszédságában télen-nyáron finn szauna és gőzfürdő üzemel,
12 Celsius fokos hideg vizes bemerülővel felszerelve.

7.3. Honvéd sporttelep

(Kiskunfélegyháza, Jókai utca)
A sporttelep  kihasználtsága  bizonyítja  a  városlakók igényét  a  testmozgásra.  A létesítmény
ingyenesen  használható,  egész  évben  nyitott,  elsősorban  atlétikai  sportok  gyakorlására
alkalmas. Tanítási időben délelőttönként testnevelési órák kerülnek megtartásra. Időszakosan
versenyek rendezésének is otthont ad a terület. 

Rendszeres  edzéseket  tart  a  létesítményben  KHTK  (Kiskunfélegyházi  Honvéd  Testedzők
Köre) és az FTSI (Félegyházi Térségi Sportiskola Nonprofit Kft.). 

A város  lakossága  részéről  igény  jelentkezik  kosárlabda  pálya  valamint  extrém  sportok
űzésére alkalmas infrastruktúra kiépítésére. Ezen létesítmények számára megfelelő helyszínt
biztosíthatna a Honvéd Sporttelep.

− Teljes terület: 61.428 m2
− 1 db 110*60 m labdarúgópálya
− 400 m futópálya
− 1 távolugrógödör
− 1 magasugró pálya
− 1 súlylökő pálya
− 1 db 110*120 m salakos pálya (kislabda, súly és gerely)
− 1 db 110*140 m füves terület, mely tartalmazza 4 db bulls labdarugó pályát
−  5 db teniszpályák
− 1 ökölvívóterem
− 1 medence (használaton kívüli)
− Irodák, öltözők.
− 1 db klubszoba

7.4. Városi ifjúsági sporttelep

(Kiskunfélegyháza, Liget utca)
A  sportterület  jelenlegi  állapotában  használhatatlan,  javasolt  a  telep  mielőbbi  teljes
rekonstrukciója. 

− Terület: 50.119 m2

− 1 db 110*60 m labdarúgópálya
− 1 db 110*60 m labdarúgópálya világítással
− 1 db 400 m-es futópálya
− 1 db távolugró gödör
− 1 db 10*20 m salakos kosárlabdapálya
− 1 db 20*30 m-es röplabdapálya
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− Iroda, öltözők.

7.5. Városi repülőtér

A reptér üzemeltetését az AERO Klub Sportegyesület látja el, alapvetően sárkányrepülőkkel
és  kisebb  repülőgépekkel  végeznek  repülést,  de  lehetőség  van  hőlégballonos,  vitorlázó
repülésre  valamint  ejtőernyős  ugrásra  is.  A létesítmény  fejlesztésre  szorul.  A kifutópálya
jelenleg füvesített, célszerű lenne szilárd burkolattal ellátni, valamint a repülőtért kiszolgáló
épületeket is érdemes lenne fejleszteni, mint a hangárok és egyéb célú épületek.

7.6. Sportlétesítmények kapcsolatos törekvések

- önkormányzati  tulajdonban  lévő  sportlétesítmények  üzemeltetésére,  fenntartására,
felújítására;

- a játszóterek, köztéri sportlétesítmények folyamatos karbantartására;
- divatos szabadidősportok gyakorlási lehetőségeinek biztosítására;
- a  feltételek  megteremtéséhez  és  fenntartásához  szükséges  forrásokat  igyekezni  kell

pályázati lehetőségek kihasználásával biztosítani;
- a sportlétesítmények minél nagyobb kihasználtságára;

8.  A sport  egyes  területeinek  jelenlegi  helyzete,  lehetséges  fejlesztési
módjai

8.1. Óvodai testnevelés:

Az  óvodai  testnevelés  során  a  kisgyermek  először  találkozik  megtervezett,  egységes
intézményi rendszerben végzett testneveléssel. A különböző szakirodalmak alapján az ember
3  –  12  éves  kora  között  gyűjti  a  legtöbb  tapasztalatot,  a  legmaradandóbb  élményeket
mozgáskultúrájának  kialakításához.  Az óvodai  mozgásfejlesztés  nagyon fontos  az  életkori
sajátosságoknak megfelelő motoros képességek kialakítása szempontjából. Az óvodáknak a
szervezett  testnevelési  foglalkozásokon  túl  megfelelő  színvonalon  biztosítaniuk  kell  a
kisgyermekek  számára  a  kötetlen,  mozgásos  tevékenységek  lehetőségét,  és  az  ahhoz
szükséges tárgyi, valamint személyi feltételeket.

Az  óvodáknak  nagy  jelentőségük  van  a  következő  nemzedékek  egészségre  nevelésében,
valamint  a  sportnak és  a  rendes  testmozgásnak az  emberek életmódjának szerves  részévé
válásában, ezért a jövőben kiemelt feladatként kell kezelni e terület megfelelő szakmai szinten
alapuló  támogatását.  Újra  be kell  vezetni  az óvodák közötti  versenyeket  („mini  olimpia”)
sokkal több hangsúlyt kell fektetni az óvodai foglalkozások során a testmozgásra, a játékos
ügyességi feladatokra.  Felül kell  vizsgálni az óvodai tornaszobák állapotát,  felszereltségét,
valamint bővíteni kell korszerű sporteszközökkel eszköztárukat.

Az  Óvodai  Alapprogram  előírásának  megfelelően  minden  tagintézményben  naponta
szervezett mozgástevékenység folyik legalább 15 perces időtartamban. Heti egy alkalommal
ún. „mozgás” foglalkozás folyik fél óra időtartamban intézményenként. 
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8.2. Iskolai testnevelés, diáksport, nevelési-, oktatási intézmények

A  városi  oktatási  intézmények  fenntartását  az  Önkormányzat,  a  Klebersberg
Intézményfenntartó  Központ,  az  illetékes  Minisztériumok,  illetve  az adott  egyház  látja  el.
Ezen fenntartási  struktúra szükségessé teszi  a fenntartó  szervek szoros  együttműködését  a
városi sportélet szervezése terén. Biztosítani és kezdeményezni kell, hogy az Önkormányzat
tulajdonában  lévő  sportlétesítményeket  minden  diák  heti  rendszerességgel  szervezett
körülmények között tudja használni.

A gyerekek számára az iskolai sporttevékenység az egész életre szóló szokások kialakításának
egyszeri, megismételhetetlen lehetősége. A testnevelés nem egyszerűen tantárgy, hanem olyan
terület, amely egyensúlyt teremt a szellemi és fizikai képzés között, ami az egyén harmonikus
fejlődését és életmódját is formálja. Olyan nevelési lehetőségeket tartalmaz, mint a nemzeti
öntudat erősítése, a közösséghez való tartozás érzése, reális értékrend kialakítása, munka és
teljesítmény összefüggése, a konfliktus, a siker és a kudarc kezelése, a fair play szabályainak
betartása stb. Az iskolai testnevelés széleskörű sportpedagógiai kihasználása kiemelt cél és
feladat. A napi rendszerességgel megtartott testnevelés órák nagyban hozzájárulnak a fiatalok
egészséges életmódjához.

Kiskunfélegyháza város oktatási intézményeiben - többen is - emelt szintű testnevelés oktatás
folyik. Ez azt jelenti, hogy ezek az intézmények magasabb óraszámban oktatják a testnevelést.
A magasabb óraszámok által  eredményesebb az osztályban folyó munka. Alsó tagozaton a
komplex atletikus képességek, a támasz- és függésgyakorlatok, labdás ügyességi gyakorlatok,
egyensúly  gyakorlatok,  reakció  és  cselekvés  gyorsaságfejlesztő  gyakorlatok,  tartásjavítás,
úszás,  téli  foglalkozások  folynak.  Felső  tagozaton  az  atlétika,  labdajátékok  (kosárlabda,
kézilabda, labdarúgás, tenisz), úszás, küzdősport, a sportági alapok lerakása történik ezzel is
segítve a versenysport utánpótlását. 

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.

Az iskolai, tanórai és tanórán kívüli testnevelés rendszeressége és minősége csak az iskola
igazgatóján kérhető számon, ezért az iskola igazgatója egy személyben felelős az alábbiak
megvalósításáért:

− a megfelelő számú, és a városi koncepcióban kiemelten kezelt célok iránt elkötelezett
szakemberek alkalmazásáért;

− a testnevelő tanárok továbbképzéseken történő részvételének elrendeléséért;
− a  testnevelési  órák  szakszerű,  pontos  megtartásáért,  az  alapsportágak  tantervbe

történő beépítéséért (atlétika, labdajátékok, torna, úszás);
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− a gyógytestnevelés intézményi megszervezéséért, szakképzett tanár biztosításáért;
− a  mindennapos  testmozgás  lehetőségeinek  megteremtése  megvalósult  a  napi

testnevelés órák által, azonban szükséges a tanórán kívüli tömegsport foglalkozások
keretében  házibajnokságok  és  iskolák  közti  városi  bajnokságok,  sportnapok
megrendezése;

− az Iskolai Sportkör működtetéséért;
− a tanuszodában biztosított időkeret szakszerű kihasználásáért és az úszásoktatásért;
− a diákolimpia felmenő rendszerű versenyein való intézményi részvételért;
− a városi egyesületekkel való együttműködésért;
− a tehetséges tanulóknak egyesületekbe, szakosztályokba történő irányításáért;
− a sportcélokra kapott támogatás célzott felhasználásáért;
− a pályázati lehetőségek figyelemmel kiséréséért, pályázatok benyújtásáért.

A 2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről előírja, hogy azokban az osztályokban,
ahol közismereti oktatás folyik, azokon a tanítási napokon, melyen ilyen órák vannak, köteles
az intézmény megszervezni a mindennapos testnevelést.

Kiemelten törekedni kell:

- A  felmenő  rendszerű  diáksport  versenyek  lebonyolítása  elsősorban  a
sportegyesületek segítségével történjen. Törekedni kell az egynapos rendezvényeken
túl a többnapos rendezvények szervezésére is.

-  A diáksportra szánt összeg növelése a sportszervezeteknek, valamint a területi-, és
országos szinten jól szereplő iskolák részére. 

-  A  létesítményhelyzetnek  megfelelően  megyei-  és  országos  diákolimpiai  döntő
megrendezésére 

- Városi  atlétikai  és  úszó  és  egyéb  sportversenyeken,  illetve  a  játékos
sportversenyeken az épek és a  fogyatékkal  élők külön futamokban történő együtt
versenyeztetése.

8.3. Sajátos nevelési igényű tanulók és fogyatékkal élők sportja

Speciális  helyzetüket  figyelembe  véve  egészségük  megőrzése,  életminőségük  javítása
érdekében fontos feladat a sajátos nevelési igényű fiatalok és a fogyatékkal élők sportolási
lehetőségeinek megteremtése, segítése

Ennek érdekében:

− a  szabadidős-pályázat  keretén  belül  pályázati  lehetőséget  biztosít  a  speciális
versenyeken való  részvételhez,  versenyek rendezéséhez,  eszközvásárlási  támogatást
nyújt a sportfoglalkozásaikhoz,

− fontos  feladatként  fogalmazódik  meg  a  tornatermek,  sportudvarok,  egyéb
sportlétesítmények fokozatos akadálymentesítése.
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8.4. Szabadidősport

A  szabadidősport  nem  eredményorientált  tevékenység,  főként  kikapcsolódásként
egészségmegőrzés  céljából,  a  szabadidő  hasznos  eltöltéséért,  folyamatosan  végzett
sporttevékenység, testedzés. Az egészségmegőrzésben kiemelt  szerepe van, ahogy azt több
kutatás  is  bizonyította,  mely  a  munkaképesség  megtartásán  és  javításán  kívül  az
önmegvalósítás, a szórakozás, a közösségi tevékenység egyik fontos eszköze. Ezért a lakosság
széles  rétege  számára  kell  biztosítani  az  alapvető  sportolási  és  rekreációs  lehetőségeket.
Összességében  Kiskunfélegyháza  széleskörű  lehetőséggel  bír  szabadidősport  tekintetében,
azonban a lakosság szűk köre veszi azt csak igénybe. 

Így törekedni kell:

- a szabadidősport, a különböző programok, lehetőségek népszerűsítésére;
- szükséges megfelelő infrastruktúra, környezet biztosítására;
- sűrűn lakott területek lehetőséggel történő ellátására;
- a városi sportlétesítmények nyitva tásának optimális kialakítására, különös tekintettel a

munkaidőn túli nyitva tartásra;
- a téli sportolási lehetőségek bővítésére;
- hétvégi szabadidősport tevékenységek szervezésére, pormotálására. 

8.5. Egyesületek, alapítványok

- Kiskunsági Sporthorgász Egyesület
- Kiskunfélegyházi Vízilabda Sport Egyesület
- Kiskunfélegyházi Vasas Testedzők Köre
- Kiskunfélegyházi Városi Tenisz Klub
- Kiskunfélegyházi Úszó Egyesület
- Kiskunfélegyházi Szabadidő és Tömegsport Egyesület
- Kiskunfélegyházi Repülő – és Ejtőernyős Klub
- Kiskunfélegyházi Motorsport Egyesület
- Kiskunfélegyházi Modellező Sport Egyesület
- Kiskunfélegyházi Kosárlabdázók Clubja
- Kiskunfélegyházi Íjász Egyesület
- Kiskunfélegyházi Honvéd Testedzők Köre
- Kiskunfélegyházi Harcművészeti Sportegyesület
- Kiskunfélegyházi Blue Sky Repülő Klub
- Kiskunfélegyházi Batthyány Lajos Kötélugró Egyesület
- Kiskunfélegyházi AERO Klub Sportegyesület
- Kiskun Természetbarát Sportegyesület
- Jövő Bajnokai Diákjaiért Alapítvány
- Jogging Plus Szuperinfó Futóklub
- HIROTORI Harcos Sportegyesület
- Gyermekek Úszni Tudásáért Alapítvány
- FOREST GUMP Sportegyesület Kiskunfélegyháza
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- Félegyházi Tűzoltók Közhasznú Sportegyesület
- Félegyházi Asztalitenisz Sportiskola
- Félegyházi Labdarúgásért Alapítvány
- Együtt Kiskunfélegyháza Labdarúgásáért Alapítvány
- Darvas Szabadidő és Diáksport Egyesület
- Csúcsrajárók Alapítvány a Vízilabda Utánpótlásért
- Bulls Szabadidő Sportegyesület
- Bucka Hegymászó Egyesület
- Achilles Track Testedzők Sportegyesület
- Kiskunfélegyházi Mazsorett Egyesület
- Aréna Póker Klub Egyesület
- Padkaporos Táncegyüttes Közhasznú Egyesület
- Vasutas Sportklub
- Zalay Géza Bérkilövő Sportvadász Vadásztársaság

A kiskunfélegyházi egyéni sportolók és csapatok hazai és nemzetközi sikerei jó hírét keltik a
városnak, megjelenésükkel, magatartásukkal, eredményeikkel jelentős vonzerőt gyakorolnak
a kiskunfélegyházi gyerekek, fiatalok sportolási szándékára.

9. Sporttevékenységek finanszírozása

Az  önkormányzat  sporttevékenységek  finanszírozásához  a  költségvetésében  biztosít
forrásokat  a  település  teherbíró  képességének  megfelelő  mértékben.  A  költségvetési
koncepció elfogadása előtt a sportban illetékes bizottság általi megtárgyalása megtörténik. A
támogatások összegéről az önkormányzat az éves költségvetésében dönt. 
A források pályázat  útján  kerülnek  kiosztásra.  A kiosztásra  a  sportban  illetékes  bizottság
jogosult. A pályázáshoz minimálisan 10% önrész szükséges. A támogatás formája vissza nem
térítendő támogatás. 

10. A koncepció időtartalmára vonatkozó célok, fejlesztési szükségletek
összefoglalása

− Városi  Uszoda  kültéri  nagymedencéjének  lefedése,  az  öltöző  és  a  kiszolgáló
helyiségek bővítése, fejlesztése, felújítása;

− Ifjúsági  Sporttelepen  a  szabadidő sportágak  lehetőségének  megteremtése,  pályázati
lehetőségek  kihasználásával  a  lovassportok  számára  megfelelő  infrastruktúra
kialakítása;

− Honvéd Sporttelepen szabadidős célokat szolgáló kosárlabda pálya építése, az extrém
sportágak  számára  (BMX,  gördeszka)  megfelelő  eszközök  beszerzése  és  pálya
kialakítása;

− Honvéd Sporttelepen a labdarúgópályán öntöző, locsoló rendszer kiépítése;
− 60x40 méteres műfüves labdarugó pálya kiépítése a Honvéd Sporttelepen;
− Honvéd  sporttelep  kihasználtságának  fokozása  érdekében  az  esti  villanyfényes

sportoláshoz szükséges lehetőségek megteremtése;
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− repülőtér pályájának és kiszolgáló épületeinek fejlesztése, valamint sárkányrepüléshez
szükséges egyéb fejlesztés, nyári tábor rendezéséhez szükséges fejlesztések pályázati
forrásból;

− utcai futóversenyek, egyéb sportrendezvények megvalósítása;
− KÉSZ Arénában a teremsportokat űző szakosztályok minél szélesebb körű támogatása

az  Aréna  minél  magasabb  fokú  kihasználása  érdekében,  mind  versenysport
sportrendezvények, mind amatőr sportrendezvények esetén;

− Kiskunfélegyházi  Vasas  TK  birkózó  szakosztálya  részére  edzés  és  versenyzési
lehetőségekhez szakági szövetségi támogatással megfelelő edzéshely kialakítása;

− Félegyházi  Asztalitenisz  Sportiskola  részére  edzéshely  és  versenyzési  lehetőség
hosszú távú biztosítása;

11. Összegzés

Kiskunfélegyháza Város Önkormányzata mindent megtesz annak érdekében, hogy a városi
sportélet, különös tekintettel a lakosok sportolási lehetőségei fejlődést mutassanak, azonban a
jelenlegi gazdasági környezet nem kedvez a törekvéseknek. Az Önkormányzat szűkös anyagi
forrásokkal  rendelkezik  a  sporttevékenységek  támogatására,  így  szükséges  a  helyi
egyesületekkel,  oktatási  intézményekkel  szorosan  együttműködni  annak  érdekében,  hogy
minél magasabb színvonalon kielégítésre kerüljenek az igények. Továbbá törekedni kell a 21.
századi  igényeknek  megfelelő  sportrendezvények  szervezésére,  ezzel  növelve  a  lakosság
motivációját, így járulván hozzá az általános egészségügyi állapot javulásához.

Kiskunfélegyháza, 2015. június 4. 

Csányi József 
polgármester

A Sportfejlesztési Koncepció Kiskunfélegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének
163/2015. (VI.04.)  számú határozatával elfogadásra került.

Kiskunfélegyháza, 2015. június 5.
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