
 

KUNHEGYES VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISEL ŐTESTÜLETÉNEK 

 a 10/2009. (IV.24.) és a 17/2009. (IX.16.)  rendelettel módosított 42/2003. (XII. 16.)  

r e n d e l e t e  

a város sporttevékenységének támogatásáról  

( egységes szerkezetben) 

Kunhegyes Város Önkormányzati Képviselőtestülete a sportról szóló 2000. évi CXLV. 
törvény 61. § (4) bekezdésében kapott jogkörében az alábbi rendeletet alkotja: 
 
1. § Kunhegyes Város Önkormányzati Képviselőtestületének középtávú sportkoncepcióját és 
feladat-meghatározását, valamint kötelezettségvállalását az 1. számú melléklet tartalmazza. 
 
2. § A Képviselőtestület a város sporttevékenységének támogatására minden évben az 
önkormányzat költségvetésének elfogadásával egyidejűleg fedezetet biztosít. 
 
3. § A támogatottak a részükre megállapított támogatási összeget évente kétrészletben kapják 
meg, amelynek átutalásáról a Gazdasági Osztály gondoskodik: 
a) június 30-ig a támogatási összeg időarányos részét, 
b) október 31- ig a támogatási összeg fennmaradó részét. 
 
4. § (1)A sport támogatására elkülönített költségvetési összeg felosztásáról a Képviselőtestület 
dönt pályázat útján minden év március 15-ig.  
Egyidejűleg értékeli az elmúlt évi városi sporttevékenységet, melyet a pályázatok 
elbírálásánál figyelembe vesz. 
(2) A pályázati feltételeket a rendelet 2. számú melléklete tartalmazza, melynek összeállítása 
és a pályázattal kapcsolatos előkészítés a jegyző feladata. 
(3) A Kunhegyes város sporttevékenységének támogatására készített pályázati kiírást a 
rendelet hatályba lépését követően két alkalommal kell megjelentetni a "Kunhegyesi Híradó" 
helyi újságban, az első alkalomnak a kihirdetést követő 15. napon belül kell esnie. 
(4) A pályázati felhívás további egy példányát a hirdetéssel egyidőben a Polgármesteri 
Hivatal fali hirdetőtábláján kell kifüggeszteni a pályázat benyújtására nyitva álló határidő 
végéig. 
 
5. § Jelen rendelet kihirdetése napján lép életbe, ezzel egyidejűleg hatályát veszti a város 
sporttevékenységének finanszírozásáról szóló 11/2001. (IV. 11.) önkormányzati rendelet, 
valamint a módosításáról szóló 1/2002. (I. 23.) és 5/2003. (II. 14.) önkormányzati rendelet. 

6.§1 E rendelet a belső piaci szolgáltatásokról szóló 2006/123/EK. irányelvbe ütköző 
rendelkezést nem tartalmaz. 

Kelt: Kunhegyesen  2003. év december hó 15. napján 

 Rentzné dr.Bezdán Edit jegyző 

                                                 
1 A rendeletet a 6. §-al kiegészítette a 17/2009.(IX.16.) Ör. rendelet 3.§-a  2009. szeptember 16-i hatállyal.  
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 helyettesítésével megbízott 
 
 
 
K o n t r a   József B a r t a     Ferenc 
polgármester aljegyző 
 

1. számú melléklet a 10/2009. (IV.24.) rendelethez2 
 

Kunhegyes Város Középtávú Testnevelési és Sportfejlesztési Koncepciója és feladat-
meghatározása a sportról szóló 2004. évi I. Törvény alapján 

 
 
Kunhegyes Város Középtávú Testnevelési és Sportfejlesztési Koncepciójának célja, hogy az 
abban rögzített irányelvekkel orientálja a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. 
törvény, valamint a sportról szóló 2004. évi I. Törvényben rögzítettek szerint az 
önkormányzat, az oktatási intézmények, az egyesületek és egyéb sportszervezetek egymást 
kiegészítő tevékenységét. 
 
A koncepció tartalmazza azokat a célkitűzéseket és a célkitűzésekhez tartozó azon 
feladatokat, amelyeket az Önkormányzat – mindenkori költségvetése adta lehetőségének 
függvényében – döntéseiben a testnevelés és a sport területén iránymutatónak tekint. 
 
A koncepció egyik kiemelt célja, hogy a testnevelés és a sport területén működő szervezetek, 
egyesületek számára tervezhető környezet teremtődjön városunkban. 
 
A koncepció elismeri, hogy a testkultúra az egyetemes kultúra része, az egészségvédelem, a 
rekreáció fontos eszköze, a szabadidő eltöltésének társadalmilag is hasznos módja. A sport 
jelentős szerepet tölt be az ifjúság erkölcsi nevelésében, fizikai fejlesztésében, a jellem és 
személyiség formálásában. 
 

Helyzetértékelés 
 

Ma minden társadalmi fórum elismeri a testnevelés és a sport fontosságát, az ifjúság 
egészségmegőrzésében és nevelésében betöltött szerepét, azonban minderre egyre szűkülő 
anyagi források állnak rendelkezésre, az ágazat valamennyi szereplője, így az Önkormányzat 
számára is. 
 
A gyermekek edzettségi, egészségi állapota az utóbbi időben tovább romlott, a rendszeresen 
sportoló fiatalok száma, az iskolai testnevelés presztízsével együtt csökkent, míg a 
mozgásszegény életmódot folytatók száma jelentős növekedést mutat. 
 
A lakosság szabadidősportjában, a rekreációs tevékenység keretében rendszeres testedzést 
folytatók köre elsősorban gazdasági és társadalmi okokból szűkült, ugyanakkor megjelent egy 
viszonylag szűk réteg, amely felismerve a rendszeres sportolás jelentőségét, beépítette azt 
mindennapi programjába és anyagilag is kész áldozni rá. 

                                                 
2 A rendelet mellékletét a 10/2009. (IV.24.) önkormányzati rendelet 1. §-a 2009. április 24-i hatállyal 
módosította. 
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A testedzést, az egészséges életmód megvalósítását kiszolgáló városi sportlétesítmények, 
sportpályák, játszóterek, parkok száma valamelyest növekedett, de a korábbi létesítmények 
állapota tovább romlott.  
 
Kunhegyes Város Önkormányzata rendelkezik a város sporttevékenységének 
finanszírozásáról szóló 42/2003. (XII.16.) önkormányzati rendelettel, amelynek célja, hogy 
megalapozza és létrehozza Kunhegyes Város Önkormányzata sport-koncepciójának 
megvalósításához szükséges feltételrendszert. A rendelet meghatározza a testnevelés, a 
szabadidő- és versenysport átfogó rendszerében érintett helyi lakosság különböző 
korosztályai, valamint a sporttevékenység folytatása célkitűzésével működő helyi szervezetek 
igényeire figyelemmel az ellátandó sportfeladatokat, ezen feladatok finanszírozásához 
kapcsolódó támogatás igénybevételének lehetőségeit. 
 
Településünkön a testnevelés és a sport leépülésének értékvesztésének tendenciája 
tapasztalható, melynek egyik legfontosabb oka a gazdasági, pénzügyi, foglalkoztatási 
feltételek romlása. Két középiskolánkból létrejött egységes intézményből csak a gimnáziumi 
oktatási színtér rendelkezik tornateremmel, a városnak remélhetőleg 2010-re többfunkciós 
tornaterme épül. 
 
Kunhegyes Város Önkormányzat tulajdonát képező sportcélú ingatlanok: 
 
 - Rákóczi sporttelep Hrsz: 2171 Terület: 2,427 ha – sportpálya területe: 1,4427 ha 
 - Kunhegyesi Általános Iskola intézményeinek sportcélú területei: 
  - Dózsa Úti Tagintézmény   Hrsz: 2277 Tornaterem mérete: 475 m2 
  - Kossuth Úti Tagintézmény  Hrsz: 1962 Tornaterem mérete: 130 m2 
 - Sporttelep (Sportcentrum) Hrsz: 3303/7 Terület: 1,7372 ha 
 
 
Az iskolai testnevelés és diáksport városi helyzete: 
 
Az egészséges, mozgásgazdag életmód kialakításában döntő jelentőséggel bíró terület. A 
tanuló fiatalok fittségi állapotát felmérő összegző jelentés nem áll rendelkezésünkre, ezért 
pontos értékelésre, elemzésre nem vállalkozhatunk. 
 
Összességében megállapítható, hogy az iskolai testnevelés színvonalát alapvetően a 
nevelőtestületek testkultúrával kapcsolatos szemlélete és gyakorlata döntő mértékben 
befolyásolja. 
 
A tenni akaró testnevelők, szakemberek a finanszírozás rendezetlensége miatt kedvüket 
vesztik, és passzívvá válnak, mely igen negatívan befolyásolja a diáksport további 
eredményességét. Ennek ellenére oktatási intézményeink évről-évre szép sikereket érnek el a 
különböző korosztályos diákolimpiai megmérettetéseken. A Dózsa Tagintézményben 
kiemelten labdarúgás, női kézilabda; a Kossuth Tagintézményben fiú röplabda, a Jász-
Nagykun-Szolnok Megyei Nagy László Szakképző Iskola, Gimnázium és Kollégium égisze 
alatt labdarúgás, röplabda, torna és floorball sportágak kapnak kiemelt szerepet.                           
A Kunhegyesi Röplabda DSE nem versenysport keretében működik, de tornákon részt vesz. 
 
Versenysport: 
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Városunk versenysportjára sportáganként hullámzó fejlődés és visszaesés egyaránt jellemző. 
A finanszírozás problémái ezen a területen a leglátványosabbak. Kunhegyesen egy labdarúgó 
csapat versenyez Megyei I. osztályban.  
 
A Dózsa Úti Általános Iskola égisze alatt működő női kézilabdázók sportcsarnok híján nem 
játszanak hazai mérkőzést. 
 
Saját utánpótlás bázisából táplálkozva működik a férfi röplabda csapat, váltakozó sikerrel az 
NB II-ben. A versenysport működéséhez szükséges anyagi feltételek biztosítása döntően 
önkormányzati támogatásból, kisebb részben a vállalkozói szféra támogatásából, valamint a 
sportesemények bevételeiből valósul meg. 
 
A költségek folyamatos emelkedése miatt a zavartalan működés további biztosítása érdekében 
a sportszervezetek és a város önkormányzatának eredményes együttműködése szükséges. 
Értékeinek megőrzése, megtartása fokozott figyelmet és szervezettséget igényel. 
 
Rekreációs sport: 
A város lakosságának egészségi állapotának helyzetéről elsősorban az orvosi statisztikák 
tudnak megfelelő információt nyújtani. A gazdasági életben jelenlévő negatív jelenségek 
hatása jelentős mértékben visszatükröződik a lakosság sporttevékenységében. 
 
A problémák alapvető okai: a szemléletbeli azonosulás hiánya, a rendelkezésre álló szabadidő 
és az egzisztenciális viszonyok szintjében keresendő. 
 
Az egészség értékének felismerése és megőrzése érdekében végzett sporttevékenység igen 
kezdeti stádiumnál tart. 
 
Fogyatékosok sportja: 
Szervezettségi szintje nem felel meg az elvárásoknak. A rendszeres együttmozgás szervezett 
formái nem alakultak ki. Néhány kezdeményezéstől eltekintve a fogyatékosok 
sporttevékenysége rendezetlen. 
 
Az önkormányzati sportpolitikai általános alapelvei: 
 
1) A testnevelés és a sport az egyetemes nemzeti kultúra szerves része, az egészségmegőrzés 
lényeges alkotó eleme. 
2) A sportoláshoz való jog az állampolgárok alkotmány által biztosított alanyi joga. 
3) Alapvető érdek, hogy a sport társadalmilag hasznos funkciói érvényesüljenek: 
- egészségmegőrzés, 
- nevelés, személyiségformálás, 
- nemzeti tudat és lokálpatriotizmus, 
- mozgásműveltség és cselekvésbiztonság,  
- közösségi együttélés és társadalmi mobilitás segítése, 
- szórakozás és szórakoztatás, 
- sportvállalkozások támogatása. 
4) A testnevelés és a sport egyes területei egymással kölcsönösen összefüggő és egymásra 
ható egészet képeznek. Harmonikus, arányos fejlesztésük egyaránt állami, önkormányzati és 
társadalmi feladat. 
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5) A sport céljait szolgáló területek, létesítmények rendeltetésszerű használatát, 
karbantartását, állagmegőrzését az anyagi források függvényében fejlesztését biztosítani 
szükséges. 
6) Az iskolai testnevelést és a diáksportot alapvetően állami, önkormányzati forrásokból 
szükséges működtetni. 
7) A lakosság folyamatosan romló egészségi állapotának javításában fokozottabb 
önkormányzati szerepvállalásra van szükség. 
8) A versenysport a sportkultúra húzó ágazata minta és motiváció a rendszeres testedzéshez. 
Az önkormányzat támogatja a versenysport szervezeteit, tájékoztatja az önkormányzati 
szerepvállalás elveiről, formáiról, a finanszírozás lehetséges mértékéről. 
9) A sport megítélésében a rendszeres sportfoglalkoztatásban városi szinten meghatározó 
szerepet játszó labdarúgó és röplabda sportágat megkülönböztetett módon szükséges kezelni. 
10) Fontos feladat az utánpótlás nevelés feltételeinek javítása. 
 
 
Kunhegyes Város Gazdasági programja további célkitűzéseket fogalmaz meg a Diák-, 
szabadidő és versenysport tekintetében az alábbiak szerint: 
 

- Az önkormányzat folyamatos feladatának tekinti, hogy a fiatalokban a mozgás-gazdag 
életmód iránti igényt felkeltse. Ennek érdekében továbbra is fokozott figyelmet kell 
fordítani az óvodai és az iskolai testnevelés, valamint sporttevékenység személyi, 
tárgyi és létesítményi feltételei megteremtésére és fejlesztésére. 

 
- A szabadidősport a gyermek és ifjúsági versenysport koordinálása, szervezése, 

valamint a város tulajdonában lévő sportlétesítmények és sportcélú ingatlanok 
működtetése és karbantartása az anyagi források tekintetében. 

 
- Az önkormányzat a városban működő, a város nevét viselő és a különböző sportágak 

országos szakszövetségei által kiírt nemzeti bajnokságaiban szereplő egyesületek, 
klubok működési feltételeit az önkormányzati sportlétesítmények térítésmentes 
használatba adásával kell hogy  támogassa. 

 
 

Kunhegyes Város Középtávú Testnevelési és Sportfejlesztési Koncepciója 
(2009-2013) 

 
1.) A sport- és a testnevelés területeinek támogatása 

 
Alapvető feladatként jelentkezik a sport- és testnevelés az alábbi területeinek Önkormányzat 
általi előnyben részesülése: 

- gyermek- és ifjúsági tömegsport,  
- szabadidősport, 
- fogyatékossággal élők sportja,  
- utánpótlás-nevelés, 
- a versenysport feltételeinek támogatása 

 
a) Gyermek- és ifjúsági tömegsport 
 
Az iskolai sport magában foglalja az oktatási és nevelési intézmények tanulóinak testnevelési 
és sporttevékenységét, a tanórai és a tanórán kívüli, iskolában végzett sporttevékenységet 
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éppúgy, mint az iskolán kívüli keretekben végzett testgyakorlást, testedzést és játékokat, 
túrákat, táborokat, mozgásos alkalmakat. Fontos a tanulók egészségének megőrzése, biológiai 
fejlődésük elősegítése, ennek részeként sportos életmódra, rendszeres fizikai aktivitásra 
nevelésük, továbbá a rendszeres sportolás és versenyzés iránti igényük felkeltése. 
 
b) Szabadidősport 
 
A szabadidősport területén gondoskodni kell a város lakossága egészséges életfeltételeinek 
biztosításáról, a közösségi tulajdon adta lehetőségek minél hatékonyabb kihasználásáról. 
Ehhez kapcsolódóan lehetővé kell tenni az önkormányzati tulajdonban lévő 
sportlétesítmények, iskolai tornatermek, sportudvarok lakosság számára történő hétvégi, 
tanítási szünidei minél szélesebb körben történő igénybevételét.  
 
 
c) Fogyatékossággal élők sportja  
 
Külön figyelmet kell fordítani a fogyatékosok sportprogramjainak, sporteseményeinek 
szervezésére. Az önkormányzat célul tűzte ki valamennyi sportlétesítmény akadály-
mentesítését. 
 
d) Utánpótlás-nevelés 
 
Az Önkormányzat felelőssége, hogy költségvetésében az utánpótlás korosztály 
sporttevékenységének támogatására az általa biztosított anyagiak valóban e területen 
kerüljenek felhasználásra. 
 
Az utánpótlás–nevelés szempontjai között kell szerepelnie annak a célkitűzésnek, hogy 
eszközrendszerével kiválassza a legtehetségesebbeket és eljuttassa őket az élsport, 
versenysport területére, a kevésbé tehetségeseknek pedig késztetést adjon az egész életen át 
tartó sportos, egészséges életmód folytatására. 
 
e) A versenysport feltételeinek biztosítása 
 
A versenysport területén az önkormányzat kiemelt fontosságúnak tartja a következő 
társaságok, szervezetek feladatellátását: 
- Kunhegyesi Egységes Sportegyesület 
- Dózsa DSE - női kézilabda 
- R-04 Postagalambsport Egyesület 
- Sporthorgász Egyesület 
 
2) Sportvagyon 
 
Az Önkormányzat felelős a tulajdonában lévő sportvagyon működtetéséért, fejlesztéséért. 
Korszerű létesítményháttér nélkül ma nem lehetséges sikeres versenysport, de nélküle az 
egészségmegőrzést biztosító szabadidősport sem éri el célját. 
 
Ennek érdekében elsődleges feladat egy Fedett úszómedence kialakítása, amely az iskolai 
úszás-oktatás és a lakossági igények kielégítésén túl jelentős sportturisztikai vonzerőt 
jelenthet városunknak.  
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3) Kapcsolatok 
 
A sport különböző területei közötti – úgy mint az iskolai testnevelés, diáksport, 
szabadidősport és a versenysport, illetve az e területen dolgozó sportvezetők – kapcsolatok 
javítása érdekében szükséges az illetékes szervezetek hatékonyabb bevonása, a feltételek 
javítása.  
 
Fel kell tárni és ki kell használni a testvér- és partnervárosi kapcsolatokban a sport területén 
rejlő lehetőségeket (csereprogramok, sportszakmai konzultációk, stb.). 
 
Elő kell segíteni az iskoláskorú sportolók városi sportszervezetekbe történő folyamatos 
irányítását, valamint a tehetséges vidéki sportolók városi sportegyesületekhez történő 
orientálását. 
 
4) Célok 
 
Az oktatási intézmények vezetőit ösztönözni kell a meglévő sportcélú kapacitások maximális 
kihasználására, különös tekintettel a pihenő- és munkaszüneti napok, valamint az iskolai 
szünidők tekintetében. 
 
Előnyben kell részesíteni:  

- az általános iskolások úszás-oktatását. El kell érni, hogy az általános iskola 4. 
évfolyamának elvégzéséig városunk valamennyi diákja tanuljon meg úszni, 
amelyhez ki kell alakítani a tantervi úszás-oktatást, 

- Többfunkciós tornaterem létesítését 
- a sportinfrastruktúra fejlesztését, 
- a sportélet színesítését, szabadidősport bővítését. 
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2. számú melléklet a 42/2003. (XII. 16.) számú rendelethez 

Pályázati kiírás Kunhegyes város sporttevékenységének támogatására 

A működési feltételek biztosítása érdekében a Képviselőtestület minden évben 
költségvetésének készítésekor fedezetet biztosít a sport céljaira. 2002. évtől a sport 
támogatására elkülönített összeg felosztásáról az Oktatási- Kulturális és Sport Bizottság 
pályázat útján dönt minden év március 15-ig. 
 
Pályázók köre: 
Azok a sportszervezetek, sportegyesületek, melyek Kunhegyes város illetékességi területén 
fejtik ki tevékenységüket. 
 
Támogatási területek: 
1) Versenysport 
- Létesítmény fenntartás, működtetés 
- Versenyrendszer: nevezési, utazási, étkezési, sporteszköz-vásárlási költségek, játékvezetői 
díjak, utánpótlás nevelés, szakemberek tiszteletdíja. 
2) Szabadidős sport, fogyatékosok sportja 

- Kunhegyes város kulturális és sportesemény naptárában elfogadott sportrendezvények 
költségeire. 

-  
A pályázatnak tartalmaznia kell: 
- a pályázó szervezet nevét, címét, telefonszámát, 
- a pályázó szervezet éves szakosztályokra lebontott részletes költségvetését, 
- a foglalkoztatott sportolók számát sportáganként és korcsoportonként (serdülő, ifjúsági, 
felnőtt), 
- a foglalkoztatott csapat, illetve csapatok osztályát (megyei, illetve nemzeti bajnokság), 
- a foglalkoztatott csapatok előző évi bajnokságban elért eredményét 
 
A pályázathoz csatolni kell: 
- a pályázó szervezet bírósági nyilvántartásba vételét igazoló dokumentum fénymásolatát, 
- számlavezető intézménye nevét, bankszámlaszámát. 
A pályázatokat Kunhegyes város jegyzőjének címezve kell beküldeni minden év február 28-
ig. 
Határidőn túl érkező, hiányos, illetve a kiírásnak nem megfelelő pályázatokat a bizottság 
elutasítja. 
 
 


