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I. Bevezetés 

Szekszárd város sporttörténete 

Tolna megyében a 19. század nyolcvanas éveiben alakultak az első jelentősebb sportegyletek. 

Közülük néhányan évtizedekig voltak összefogói és fenntartói egy-egy sportágnak. Majdnem 

minden településen alakultak vadásztársaságok és lövészegyletek a katonáskodás után is 

fegyvert forgatók kedvtelésére. Szekszárd két világháború közötti sportélete az 1840-1918 

között létrejött nyolc sportegylet hagyományain alapult, melyeket tovább gazdagított a 

következő huszonöt évben bejegyzett újabb nyolc egyesület. Közülük is kiemelkedett néhány: 

a Szekszárdi Sport Klub, a Szekszárdi Törekvés és a Szekszárdi Turul, majd az utóbbi kettő 

egyesülésével létrejött Tolnavármegyei Sport Egyesület, mindegyik kiemelkedő szerepet 

vállalt több sportág meghonosításában és népszerűsítésében.  

A Magyar Köztársaság Alkotmánya alapvető jogként fogalmazza meg, hogy minden magyar 

állampolgárnak joga van a legmagasabb szintű testi és lelki egészséghez. Ennek a jognak a 

gyakorlati érvényesülését a tisztességes játék jegyében kifejtett sporttevékenység lehetőségét, 

az olimpiai eszme, mozgás- gazdag életmód terjesztését, terjedését annak hagyománnyá 

válását a sportról szóló 2004. évi I. törvény előmozdítja. A testkultúra az egyetemes kultúra 

része, az egészségvédelem (a megelőzés és a rekreáció) fontos eszköze, szabadidő 

eltöltésének társadalmilag is hasznos módja. A testnevelés és a sport jelentős szerepet tölt be a 

társadalom minden tagjának erkölcsi- fizikai és személyiség formálásában. 

A testkultúra színvonala, az egészséges, sportos életmód a nemzet létének és fejlődésének 

egyik pillére, és a nemzet minden tagjának egyéni érdeke. Társadalmi célkitűzéseket csak 

testileg és lelkileg egészséges, edzett emberekkel valósíthatják meg. 

A helyi önkormányzatok feladata a fent említett alapfeladatokon túl, hogy meghatározza a 

helyi közszolgáltatások körében a sport szerepét, helyét, támogatottságát. 

A céltudatos gondoskodás, a sportolás lehetőségeinek biztosításával segíti az egészséges 

életmód kialakítását. 

Az elmúlt évtizedekben bekövetkező gazdasági- társadalmi változások új közeget teremtettek 

a sportnak. A multinacionális vállalatok, kis- és középvállalkozások nem mutatnak kellő 

hajlandóságot a testkultúra anyagi támogatására. Helyi szponzorok nagy része lefedett már és 

nem hajlandó erre a célra többet áldozni, újat találni - a mai gazdasági helyzetben - pedig 

nagyon nehéz. 

Mindezek következtében a sport az elmúlt években jelentős veszteséget szenvedett, és 

háttérbe szorult. 

Magyarországon és szekszárdi viszonylatban is nagy különbség mutatkozik a versenysport- 

élsport és a tömegsport között. Míg az élsport területén kimagasló eredményeket érünk el, 

addig a lakosság döntő többségének az egészségi- edzettségi állapota rossz. Ennek 

megváltoztatása érdekében több támogatást és megkülönböztetett figyelmet kell biztosítani a 

szabadidős sporttevékenységre. 

A 2011. évi LXXXII. törvény a látvány csapatsportokat kiemelten támogatja, mely az elmúlt 

időszakban a feltételeknek megfelelő sportszervezetek működését nagymértékben segítette. 
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A törvény elfogadásával a látvány-csapatsportot (labdarúgás, kézilabda, kosárlabda, vízilabda, 

jégkorong) támogató adózó az Ellenőrző Szervezet által kiállított támogatási igazolásban 

szereplő összegig társasági adókedvezményt, illetve illetékkedvezményt vehet igénybe. 

A látvány csapatsportok támogatásának részletes adókedvezményét az 1996. évi LXXXI. 

22/C § törvény szabályozza. 

Szekszárd Megyei Jogú Város sportkoncepciója 2016-ig szabályozza az önkormányzat 

legfontosabb tennivalóit, meghatározza a sportágazatban vállalt feladatainak kereteit, 

tájékoztatást ad a sportágazat szereplőinek az önkormányzat szerepvállalásának irányairól. 
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II. Alapelvek, értelmező rendelkezések, jogszabályi háttér 

 

1. Alapelvek, értelmező rendelkezések 

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. 

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. 

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 közösségéért viselt felelősséget. 

Magyarország Országgyűlése kinyilvánítja, hogy minden embernek alapvető joga van a 

sporthoz, és e jogát az állam biztosítja, függetlenül attól, hogy a versenysportról, a szabadidő 

eltöltéséről, a diák-, főiskolai-, egyetemi sportról, a fogyatékkal élők sportjáról vagy az 

egészség megőrzéséről van szó.
1
 

 

1.1 Általános elvek 

 

Sporttevékenység 

Sporttevékenységnek minősül a meghatározott szabályok szerint, a szabadidő eltöltéseként 

kötetlenül vagy szervezett formában, illetve versenyszerűen végzett testedzés vagy szellemi 

sportágban kifejtett tevékenység, amely a fizikai erőnlét és a szellemi teljesítőképesség 

megtartását, fejlesztését szolgálja.
2
 

a) Sportoló 

A sportoló az a természetes személy, aki sporttevékenységet végez.
3
 

b) Hivatásos sportoló 

Hivatásos sportoló az a versenyző, aki jövedelemszerzési céllal foglalkozásszerűen folytat 

sporttevékenységet. Minden más versenyző amatőr sportolónak minősül. 
4
 

                                                           
1
 2004. évi I. törvény a sportról 

2
 2004. évi I. Sporttörvény; I. Fejezet a Sportoló jogállása 1§ (2) 

3
 2004. évi I. Sporttörvény; I. Fejezet a Sportoló jogállása 1§ (1) 

4
 2004. évi I. Sporttörvény; I. Fejezet a Sportoló jogállása 1§ (4) 



 

 

 
 

-6- 

c) Amatőr sportoló 

Amatőr sportoló sportegyesület keretében tagként, illetve sportszerződés alapján, 

sportvállalkozás és az utánpótlás-nevelés fejlesztését végző alapítvány keretében pedig 

kizárólag sportszerződés alapján sportolhat.
5
 

d) Sportszervezetek  

- Sportegyesület 

A sportegyesület az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek 

működéséről és támogatásáról szóló törvény és a Polgári Törvénykönyv szabályai szerint 

működő olyan egyesület, amelynek az alaptevékenysége a sporttevékenység szervezése, 

valamint a sporttevékenység feltételeinek megteremtése. A sportegyesület a magyar sport 

hagyományos szervezeti alapegysége, a versenysport, a tehetséggondozás; az utánpótlás-

nevelés és a szabadidősport műhelye. 
6
 

- Sportvállalkozás 

Sportvállalkozásnak minősül az a gazdasági társaság, amelynek a cégnyilvántartásról, a 

cégnyilvánosságról és a bírósági cégeljárásról szóló törvény alapján a cégjegyzékbe 

bejegyzett főtevékenysége sporttevékenység, továbbá a gazdasági társaság célja 

sporttevékenység szervezése, valamint a sporttevékenység feltételeinek megteremtése egy 

vagy több sportágban.
7
 

e) Oktatási intézmények sportja (tanórai testnevelés, tanórán kívüli diáksport) 

Az iskolai és diáksport a tanulói jogviszonyban, iskolai keretek között, tanórán belül vagy 

azon kívül végzett, önálló versenyrendszerrel rendelkező terület.  Képességfejlesztő, a mozgás 

szeretetére nevelő tevékenység, amely a szabadidősporthoz áll közelebb. 

f) Versenysport, élsport 

A sportolók azon minősített csoportját, akik felkészültségüket rendszeresen összemérik, és 

ezzel rangsorolják magukat (bajnokságok, kupák) versenysportolóknak nevezzük. Három 

szint figyelhető meg a versenysporton belül: 

- rendszeresen versenyző, de az élvonalba nem kerülők; 

- a hazai élvonal versenyzői, akik nemzetközileg nem kvalifikáltak; 

- a nemzetközi élvonalba tartozók, akik képviselik a nagy 

világversenyeken hazánkat. 
8
 

 

 

 

                                                           
5
 2004. évi I. Sporttörvény; I. Fejezet a Sportoló jogállása 5§ (1) 

6
 2004. évi I. Sporttörvény; I. Fejezet a Sportoló jogállása 16§ (1),(2) 

7
 2004. évi I. Sporttörvény; I. Fejezet a Sportoló jogállása 18§ (1) 

8
 http://www.web-set.hu/WEBSET_DOWNLOADS/189/sport%20%C3%A9s%20szerv..pdf 
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g) Utánpótlás-nevelés 

A nem felnőtt korú sportolók rendszeres, szisztematikus felkészítése a versenysportra. 

Sportáganként szerveződik, életkor-specifikusan, szakemberek segítségével zajlik iskolákban 

vagy egyesületekben, esetleg utánpótlás-nevelésre szerveződött speciális intézményekben. 

h) Szabadidősport 

A szabadidősport az egészségmegőrzés, egészségvédelem, az egészséges mozgás gazdag 

életmód kialakítása céljából végzett sporttevékenység, mely az aktív pihenést, felfrissülést, 

felüdülést, örömélményt jelent az egyén számára.
9
  

A benne szereplők saját elhatározásukból, szabadidejük eltöltéseként végzett, általában 

felkészülést nem igénylő sporttevékenysége. Végezhető egyénileg vagy szervezett keretek 

között, ekkor általában a sportszolgáltatásért az egyén fizet, akár egyesület, akár 

sportvállalkozás biztosítja a feltételeket. 

 

2. Szekszárd város sportpolitikájának alapelvei 

Szekszárd város önkormányzatának alapvető érdeke, hogy a sport valamennyi társadalmilag 

hasznos funkciója érvényesüljön: 

- Az egészségmegőrzés, a betegség-megelőzés 

- Az ifjúság erkölcsi nevelése, a személyiség formálása 

- A mozgásműveltség és cselekvésbiztonság fejlesztése 

- A közösségi együttélés és a társadalmi mobilitás segítése 

- A szórakozás és szórakoztatás 

- A gazdasági vállalkozások 

- A sport-turizmus elősegítése 

Az Önkormányzat: 

- támogatja azokat a sportegyesületeket, melyek széles választékot kínálnak a 

szabadidősportban részt venni kívánók számára a testmozgás változatos lehetőségeinek 

biztosításával;  

- kiemelten támogatja az iskolai és diáksport szervezésére létrehozott Városi Diáksport 

Egyesületet, amely segíti a tanulók és a gyerekek egészséges életmódra nevelését és a 

rendszeres testmozgás megszerettetését; 

- nagy hangsúlyt fektet a városban folyó utánpótlás-nevelés támogatására; 

 

A szekszárdi székhelyű sportegyesületek eredményességükkel segítik a városmarketinget, 

valamint erősítik a lokálpatriotizmust. Az egyesületek a városi cégek támogatásának 

megnyerésével forrásokat vonnak be a város szervezett sportéletébe, az önmaguk 

fenntartásához és fejlődésükhöz szükséges finanszírozásába. 

 

                                                           
9
 http://www.tolnasport.hu/sportkoncepcio5/  
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3. Jogszabályi háttér  

Az önkormányzat kötelezően ellátandó feladatait a Sportról szóló 2004. I. törvény 55.§-a 

határozza meg: 

(1) A települési önkormányzat – figyelemmel a sport hosszú távú 

fejlesztési koncepciójára-: 

a) meghatározza a helyi sportfejlesztési koncepciót, és gondoskodik 

annak megvalósításáról, 

b) az a) pontban foglalt célkitűzéseivel összhangban együttműködik a 

helyi sportszervezetekkel, sportszövetségekkel, 

c) fenntartja és működteti a tulajdonát képező sportlétesítményeket, 

d) megteremti az önkormányzati iskolai testnevelés és 

sporttevékenység gyakorlásának feltételeit. 

(2) A települési önkormányzat az (1) bekezdésben foglaltakon kívül – 

köznevelésről szóló törvényben meghatározottak szerint- biztosítja az 

önkormányzati iskolai sportkörök működéséhez, vagy az ezek feladatait 

ellátó diáksport-egyesületek feladatainak zavartalan ellátásához szükséges 

feltételeket. 

(4) A megyei jogú városi önkormányzat illetékességi területén ellátja a 

meghatározott feladatokat: 

a) segíti a területén tevékenykedő sportszövetségek működésének 

alapvető feltételeit, 

b) közreműködik a sportszakemberek képzésében és 

továbbképzésében,  

c) segíti a sportági és iskolai területi versenyrendszerek kialakítását, 

illetve az e körbe tartozó sportrendezvények lebonyolítását. 

d) adottságainak megfelelően részt vesz a nemzetközi 

sportkapcsolatokban, 

e) ellátja a nemzeti sportinformációs adatszolgáltatással összefüggő 

területi feladatokat, 

f) közreműködik a sport népszerűsítésében, a mozgásgazdag 

életmóddal kapcsolatos sporttudományos felvilágosító tevékenység 

szervezésében, 

g) közreműködik a sportorvosi tevékenység feltételeinek 

biztosításában. 

(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.
10

 

                                                           
10

 2004. évi I. Sporttörvény; I. Fejezet a Sportoló jogállása 55§ (1)(2)(4)(5)(6) 
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Szekszárd város sportjáról szóló 15/2009. (IV.8.) rendeletének 4§-a az önkormányzat 

sportfeladat- ellátásnak struktúrájára vonatkozóan az alábbiakat tartalmazza: 

Az önkormányzat sporttal kapcsolatos feladatainak ellátásában közreműködnek: 

a) A Közgyűlés, illetve átruházott hatáskörben a Közgyűlés Humán Bizottsága 

ellátja a jelen rendeletben meghatározott sportigazgatással kapcsolatos 

feladatokat. 

b) A Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatában 

meghatározott szervezeti egység látja el az önkormányzat számára a 

sporttörvényben előírt feladatok, a városi sportkoncepcióban, valamint e 

rendeletben meghatározott feladatok koordinálását, igazgatási, szervezési 

feladatait, ellenőrzi a sportcélú támogatások felhasználását. 

c) Az oktatási intézmények, iskolai sportkörök, diáksport –egyesületek látják el 

az iskolai testneveléssel és diáksporttal kapcsolatos önkormányzati 

feladatokat.
11

  

                                                           
11

 Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 15/2009. (IV.8.) rendelete Szekszárd város 
sportjáról 
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III. A sport egyes területeinek helyzete, lehetséges fejlesztési módjai 

 

1. Nevelési - oktatási intézmények sportja 

 

1.1 Óvodai testnevelés 

Az óvoda a gyermek hároméves korától a tankötelezettség kezdetéig nevelő intézmény. A 

kisgyermekek harmonikus fejlődése, rendszeres, napi testneveléssel, sporttal biztosítható. 

Egységes intézményi rendszerben végzett testneveléssel először a gyerekek az óvodában 

találkoznak. 3-7 éves kor között gyűjtik a legtöbb tapasztalatot, élményt a mozgáskultúrájuk 

kialakításához. Az óvodai mozgásfejlesztésről elmondható, hogy nagyon fontos a motoros 

képességek kialakításának szempontjából. 

Szekszárdon jelenleg három önkormányzati, és öt nem önkormányzati fenntartású óvoda 

működik. A gyermekek részére biztosított a mindennapos testmozgás, ezenkívül számukra a 

Vízmű Kft. uszodájában van lehetőség az úszásra. Az óvodák mindegyike rendelkezik 

szabadtéri játékokkal felszerelt udvarral, így a tavasztól őszig tartó időszakban megoldhatók a 

friss levegőn vezetett foglalkozások. Az óvodák a szervezett testnevelési foglalkozásokon 

igyekeznek megfelelő színvonalon biztosítani a kisgyermekek számára a kötetlen mozgásos 

tevékenységek lehetőségét és az ahhoz szükséges tárgyi, valamint személyi feltételeket. A 12 

óvodából 8 intézmény rendelkezik kialakított tornaszobával, vagy tornateremmel. 

 

Városi fenntartású, illetve társulásban működő óvodák (2012) 

Ssz. Intézmény/cím Tornaszoba/terem Játék/sportudvar 

1. 
1. Számú Óvoda Kindergarten 

7100 Szekszárd, Kölcsey Ltp. 15. 
1 1 

 Wosinszky Ltp. 4. (feladat- ellátási 

hely német kisebbségi neveléssel) 
- 1 

 Bajcsy. Zsilinszky u. 6. ( feladat- 

ellátási hely) 
1 1 

 1. Számú Óvoda Szálkai Óvoda 

Kindergarten (tagintézmény német 

kisebbségi neveléssel) 7121 Szálka, 

Petőfi u. 3. 

1 1 

2.  

2. Számú Óvoda és Bölcsőde 

7100 Szekszárd, Mérey u. 37-39. 

 

1  1 



 

 

 
 

 
Kadarka u. 110. (feladat- ellátási hely, 

bölcsődei intézményegység is 
1 1 

 
7057 Medina, Petőfi S. u. 10. 

(tagintézmény) 
1 1 

3. 
Gyermeklánc Óvoda 

7100 Szekszárd, Perczel u. 2.  
1 1 

 
Kecskés F. u. 11. (feladat- ellátási 

hely) 
- 1 

 Óvoda u. 5. (feladat ellátási hely) - 1 

4. 

Garay János Általános Iskola, 

Alapfokú Művészetoktatási 

Intézmény Sióagárdi Óvodája 

(tagintézmény) 

7171 Sióagárd, Kossuth u. 57/a 

- 1 

5. 

I.Béla Gimnázium Szedresi Bezerédj 

István Amália Óvodája 

(tagintézmény, intézményegység) 

7056 Szedres, Széchenyi u. 44. 

1 1 

6. 
Wunderland Óvoda  

7100 Szekszárd, Wesselényi u. 19. 
1 1 

7. 
„Az én ovim” Óvoda és Bölcsőde 

7100 Szekszárd, Mérey u. 9. 
1 1 

8. 
PTE Illyés Gyula Gyakorlóóvoda  

7100 Szekszárd, Mátyás király u. 1. 
1 1 

9. 
Szent Rita Katolikus Óvoda 

7100 Szekszárd, Garay tér 9. 
1 1 

10. 
Szekszárdi Waldorf Óvoda 

7100 Szekszárd, Gróf P. u. 23. 
- 1 
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A városi fenntartású óvodák tárgyi feltételei jónak mondhatóak, de javításuk és 

korszerűsítésük folyamatos feladatot ró az intézményekre – fenntartóra. A tárgyi feltételek 

mellett nagyon fontos szempont az óvónők szakmai továbbképzése is. Folyamatosan 

figyelemmel kell követni a szakmai változásokat, amelyek a testedzés módszertanában 

szükségszerűen bekövetkeznek. Az óvodáknak nagy jelentőségük van a következő 

nemzedékek egészségre nevelésében, valamint a sportnak és a rendszeres testmozgásnak az 

emberek életmódjának szerves részévé válásában. 

Önkormányzatunknak ezért érdeke, hogy az általa fenntartott óvodákban dolgozó 

pedagógusok továbbképzését támogassa. Ezenkívül feladatunk az óvodák  épületének 

állagmegóvása, felújítása, illetve az óvodavezetők segítése pályázatok –óvodák 

korszerűsítését, sporteszközökkel való felszerelését célzó-  elkészítésében, benyújtásában. 

Az 1. Számú Óvoda Wosinszky Ltp. feladat-ellátási helyén szükségessé vált egy korszerű 

tornaszoba kialakítása. Az önkormányzat a DDOP.3.1.2.-12. Nevelési Intézmények 

fejlesztése pályázaton 120.000 eFt összegre pályázott 100% támogatási intenzitással egy 

torna-, csoport-, és egy orvosi szoba kerül kialakítására. A pályázatot befogadták, elbírálás 

alatt van. 

1.2 Iskolai testnevelés 

Az iskolai testnevelés és diáksport a pszichomotoros készségek és képességek tervszerű 

fejlesztése a mozgásműveltség s egyben az életmódszemlélet alakítását is jelenti 6-18 éves 

korig. A tananyag kiválasztása és átadásának pedagógiailag javasolt módja a tanulói 

személyiség egészének fejlesztését célozza. A tananyag-elrendezés más képzési területekkel, 

tantárgyakkal egymást erősítő, interdiszciplináris alapon működő kapcsolatokra, a közös 

órakereti tömbben tanítás lehetőségének biztosítására törekszik. Célja egy sajátos, egész 

életen át tartó, a nemiségnek megfelelő, életmódba beépülő testkulturális tevékenységprofil 

kialakítása és a kreativitásnak teret biztosító, pszichomotoros cselekvőképes tudás 

megalapozása. 

A testnevelés és a diáksport felkészít, az élet- és munkanehézségek elviselésére, a 

kapcsolatteremtő képesség fejlesztésére, a szolidaritás, a tolerancia és a fair play szellemének 

megismertetésére is. Célja a játék- és sportkultúrában való tájékozódás, használható tudás 

kialakítása a játék és sporttevékenység jellegzetes területein, az önálló testedzésre, 

sportolásra, mozgásos önkifejezésre való készség alakítása. 

Az iskolai testnevelés és diáksport aktívabb szerepvállalásra nevel, sajátos eszközein keresztül 

önkifejezésre, önmegvalósításra ad lehetőséget. Mindezek következtében az iskolai 

testnevelés és diáksport pedagógiai, nevelési hatásai jelentősen meghaladják a tananyag 

elsajátíttatásának és számonkérésének a szintjét. 
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a) Tanórai testnevelés 

Az Egészségügyi Világszervezet (WHO) 2010-es, az „Iskoláskorú Gyermekek 

Egészségmagatartása” elnevezésű, nemzetközi kutatása szerint a – 11, 13 és 15 éves – magyar 

fiatalok leginkább mozgásszegény életmódjukkal, televízió központúságukkal és 

testképzavaraikkal tűntek ki a felmérésben részt vevő 35 ország kortársaik közül. A kutatás 

kitér arra, hogy a gyerekek jelentős része küszködik súlyproblémával, nő a testtartási 

rendellenességek száma, csökken a terhelhetőségük . A sport, a mozgás azonban nem csupán 

népegészségügyi, hanem nevelési kérdés is, mivel jelentős mértékben hozzájárul a 

személyiségjegyek pozitív irányú változásához, kedvezően hat a tanulási képességekre. 

Ehhez kapcsolódóan az iskola a nappali rendszerű iskolai oktatásban azon osztályokban, ahol 

közismereti oktatás folyik, megszervezi a mindennapos testnevelést heti öt testnevelés óra 

keretében, amelyből legfeljebb heti két óra 

- a kerettanterv testnevelés tantárgyra vonatkozó rendelkezéseiben 

meghatározott oktatásszervezési formákkal, műveltségterületi 

oktatással, 

- iskolai sportkörben való sportolással, 

- versenyszerűen sporttevékenységet folytató igazolt, egyesületi 

tagsággal rendelkező vagy amatőr sportolói sportszerződés alapján 

sportoló tanuló kérelme alapján a tanévre érvényes 

versenyengedélye és a sportszervezete által kiállított igazolás 

birtokában a sportszervezet keretei között szervezett edzéssel 

váltható ki. 

Az iskola a kötelező tanórai foglalkozások keretében gondoskodik a könnyített testnevelés 

szervezéséről. 

A legalább négy évfolyammal működő iskola biztosítja az iskolai sportkör működését. Az 

iskolai sportkör feladatait- az iskolával kötött megállapodás alapján- az iskolában működő 

diáksport egyesület is elláthatja. Az iskolai sportköri foglalkozások megszervezéséhez – 

sportágak és tevékenységi formák szerint létrehozott iskolai csoportonként – hetente legalább 

kétszer negyvenöt perc biztosítható. A sportköri foglalkozásokat olyan szakedző vagy a sport 

területén képesítéshez kötött tevékenységek gyakorlásához szükséges képesítések jegyzékéről 

szóló külön jogszabályban meghatározott képesítéssel rendelkező szakember is vezetheti, aki 

a felsőoktatási intézmény által szervezett, legalább 120 órás pedagógiai továbbképzésben vett 

részt.
12

 

2012. szeptembertől az első, ötödik és kilencedik évfolyamokban elindult a heti öt testnevelés 

óra, melytől a gyermekek egészségi állapotának jelentős javulását várják. 2013-tól az 

általános és középiskolákban is felmenő rendszerben bevezetik a mindennapos testnevelést.  

 

                                                           
12

 2011. CXC. törvény 27.§ (11), (12), (13) 
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Az alsó tagozaton a kerettantervek a Nemzetközi Atlétikai Szövetség számos országában 

kötelezően bevezetett gyermek atlétikai programját használják fel a tananyag alapjául, 

melynek gyakorlati bevezetésére a kormány támogatásával 2011-től támogatott 

továbbképzések indultak pedagógusoknak. 

Az önkormányzat fenntartásában lévő általános és középiskolák 2013. januát 1-től a Kormány 

által létrehozott Klebelsberg Intézményfenntartó Központ (KIK) fenntartásába került át. 

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése a nemzeti köznevelésről szóló 

2011. évi CXC. törvény 97(§) (24) bekezdése szerinti feladatkörében eljárva az illetékességi 

területén lévő összes saját tulajdonában álló, az állami intézményfenntartó központ által 

fenntartott köznevelési intézmény feladatainak ellátását szolgáló ingó és ingatlan vagyon 

működtetéséről gondoskodik 

 

Továbbra is fontos az intézmények sportolással összefüggő létesítményeinek karbantartása, 

felújítása abból a célból, hogy a gyermekek testi fejlődését megfelelő körülmények között a 

mindennapos testnevelés szolgálja. 

Az önkormányzat célul tűzte ki, hogy az intézmények sportlétesítményeire vonatkozóan 

pályázati lehetőségeket kihasználva felújítja, korszerűsíti létesítményeit. 

Az önkormányzata a „4/2012 (III.1.) BM rendelet, az önkormányzatok és társulásaik európai 

uniós fejlesztési pályázatai saját forrás kiegészítése 2012. évi támogatása keretében” 

pályázaton nyert összeget a Baka István Általános Iskola tornatermének felújítására. A 

beruházás összköltsége 25.200 eFt, támogatás 20.000 eFt, önköltség 5.200 eFt. A munkálatok 

folyamatban vannak, a felújítására úgy kerül sor, hogy többféle sportág kihasználhassa a 

terem adottságait. 

A 8/2013. (III.29) BM rendelet, egyes önkormányzati feladatokhoz kapcsolódó fejlesztési 

támogatás igénybevételéhez kapcsolódóan az önkormányzat a Dienes Valéria Általános Iskola 

tornatermének felújítását, valamint az 1. Számú Óvoda Bajcsy-Zsilinszky u. feladat-ellátási 

hely energetikai korszerűsítését tervezi. A pályázat beadásra kerül. 

 

Városi által működtetett és más fenntartású iskolák (2013) 

Ssz Intézmény/cím Tornaterem/szoba Sportudvar 

1.  

Garay János Általános Iskola, 

Alapfokú Művészetoktatási 

Intézmény, Közoktatási Típusú 

Sportiskola, Óvoda és Pedagógiai- 

Szakmai Szolgáltató Intézmény 

7100 Szekszárd, Zrínyi u. 78. 

 

1 1 



 

 

 
 

2.  
Babits Mihály Általános Iskola 

7100 Szekszárd, Kadarka u. 17. 
1 1 

3. 

Dienes Valéria Általános Iskola 

Grundschule 

7100 Szekszárd, Kecskés F. u. 6. 

2 1 

4.  

Baka István Általános Iskola 

7100 Szekszárd, Béri Balogh Á. u. 

89. 

1 1 

 
7100 Szekszárd, Bezerédj u. 11-15- 

(gyógypedagógiai tagozat) 
1 1 

5.  
Garay János Gimnázium 

7100 Szekszárd, Szent István tér 7-9. 
1 1 

6.  

I. Béla Gimnázium, Informatikai 

Szakközépiskola, Kollégium, 

Általános Iskola és Óvoda 

7100 Szekszárd, Kadarka u. 25-27. 

1 terem 

2 szoba 
1 

 
7100 Szekszárd, Kadarka u. 29. 

(intézményegység: kollégium) 
2 - 

7. 

Pécsi Tudományegyetem Illyés 

Gyula Gyakorlóiskola, Alapfokú 

Művészeti Iskola és 

Gyakorlóóvoda 

7100 Szekszárd, Mátyás király u. 

5. 

1 1 

8. 
Szent József Iskolaközpont 

7100 Szekszárd, Garay tér 9. 
1 1 

9. 

Szekszárdi Waldorf Óvoda, 

Általános Iskola és Alapfokú 

Művészetoktatási Intézmény 

7100 Szekszárd, Zrínyi u. 78. 

 

- - 



 

 

 
 

10. 
Comenius Általános Iskola 

7100 Szekszárd, Kálvin tér 19-21. 
1 1 

11. 

Tolna Megyei Szent László 

Szakképző Iskola és Kollégium 

(TISZK) 

7100 Szekszárd, Széchenyi u. 2-

14. 

1 1 

 

Egészségügyi-Szociális 

Szakképző Tagintézmény 

7100 Szekszárd, Kecskés F. u. 8-

10. 

1 1 

 

Vendéglátó Szakképző 

Tagintézmény 

7100 Szekszárd, Hunyadi u. 7. 

- - 

 

Bezerédj István Szakképző 

Iskolai Tagintézmény 

7100 Szekszárd, Szent L. u. 8-12.  

1 1 

12. 
VM DASZK Szakképző Iskola 

7100 Szekszárd, Palánk 19. 
1 1 

13. 
Szekszárdi Kolping Iskola 

7100 Szekszárd, Pázmány tér 4. 
1 - 

  

A közoktatás területén el kell érni, hogy az egészségmegőrzés, a testnevelés és a diáksport 

szempontjai, célkitűzései, feladatai kellő mértékben és komolysággal érvényesüljenek a 

nevelő-oktató munkában. A mindennapos testnevelés bevezetése mellett törekedni kell annak 

fizikai, technikai feltételeiről és gondoskodni kell a megfelelő létszámú humán erőforrás 

biztosításáról. A sportegyesületek és nevelési-oktatási intézmények kapcsolatát szorosabbá 

kell fűzni. Ehhez szükséges, hogy az intézmények ismerjék az egyesületek által kínált 

lehetőségeket. A már hagyományossá vált Sportágválasztó rendezvények szervezése erre 

megfelelő alkalmat, lehetőséget nyújt. 
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Szekszárd Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala elkészítette az intézményeiről szóló 

helyiség bérbeadásának szabályzatát. 

Az önkormányzat célja, hogy a jövőben 2013. január 1-től ezen szabályzat alapján kerüljenek 

a város működtetésében lévő sportolásra alkalmas helyiségek bérbeadása. 

A szabályzat célja, hogy Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata által fenntartott 

önállóan működő intézmények, valamint az állami fenntartású, de az Önkormányzat által 

működtetett intézmények körében történő helyiség bérbeadás díjának meghatározásához 

kapcsolódóan részletesen szabályozza az alaptevékenység keretében elvégzett tevékenységek 

vagy nyújtott szolgáltatások tényleges közvetlen önköltségének meghatározására irányuló 

tevékenységet, továbbá alapul szolgáljon az önköltség számítás külső és belső ellenőrzéséhez. 

(1. számú melléklet, 40.oldal) 

b) Tanórán kívüli testnevelés, diáksport, Városi Diáksport Egyesület 

A diáksport szorosan kapcsolódik az iskola testnevelés anyagához, arra építi a 

foglalkozásokat és a diáksport versenyeket. A tanórán kívüli testnevelésnek alapvető célja a 

szabadidősport népszerűsítése és a mozgás örömének megismertetése. Ezen felül lehetőséget 

biztosít, hogy városi szintű - az iskolán belül és iskolák között - versenyrendszerben 

megmérettessék magukat a fiatalok adott korosztályban. Alapvetően a diáksport nem 

eredmény- és verseny centrikus szerveződés. Programjai között megtalálható a sportági 

foglalkozások és versenyek mellett az országjárás és kirándulások szervezése is. 

A diáksport foglalkozásokat az oktatási intézmények sportlétesítményeiben a délutáni órákban 

tartják meg a szakos pedagógusok. A Szekszárdi Sportközpont előzetes egyeztetés alapján 

termeit és szabadtéri pályáit is térítésmentesen biztosítja a diáksport rendezvényeknek. 

Szekszárd város általános iskoláinak diáksportját, diákolimpiai versenyrendszerét 2011. 

elejéig a Szekszárd Városi Diáksport Bizottság szervezete a Magyar Diáksport Szövetség és a 

Tolna Megyei Diáksport Tanács alszervezeteként. 2011. június 2-án a Tolna Megyei Bíróság 

bejegyezte a Szekszárd Városi Diáksport Egyesületet. A civil szervezet létrehozására szükség 

volt, mivel a pályázati lehetőségeket kizárólag bejegyzett civil szervezetként lehet igénybe 

venni. Az egyesületnek 12 alapító tagja van, 10 fő testnevelő pedagógus 5 szekszárdi 

székhelyű nevelési-oktatási intézményből, valamint két külsős képviselő.  

Az egyesület évente meghirdetett versenyrendszerében átlagosan 30 alkalommal 60 

sporteseményt szervez különböző sportágakban. A megyei döntőkön  továbbjutó versenyzők 

sikeresen képviselik minden évben Szekszárd városát. 

A diákolimpiai rendezvényeken túl az egyesület tagjai és segítő kollegái a városban rendezett 

tömeg- és szabadidős sporteseményeken szervezőként és lebonyolítóként is részt vesznek 

egyaránt. Ez évente 12-15 alkalmat jelent.  

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata a jövőben is szeretné biztosítani az egyesület 

számára az infrastrukturális lehetőségeket, valamint az évi sportkeretből kiemelten támogatja 

a szervezet működését. Évente az egyesület benyújtja szakmai és pénzügyi beszámolóját 

tevékenységükről és jövőbeni tervükről.   
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c) Gyógytestnevelés 

Gyógytestnevelés a testnevelés egyik területe, a szaktudományon belül sajátos 

tudományterület. Önálló tantárgy, amelyben betegségtípusok szerinti és testi képességekben 

visszamaradott tanulók stratégiai jellegű, tantervbe foglalt differenciált képességfejlesztése 

folyik, mindazok részvételével, kiket a szakorvos javaslatára az iskolai gyermekgyógyász 

gyógytestnevelésre utal. A gyógytestnevelés célja a mozgásszervi (aszténiások, mellkasi, 

gerinc és láb) deformitásokkal és belgyógyászati (neurotikus szívbántalmak, szívbetegek, 

ifjúkori hypertonia, endokrin zavarok és egyéb) panaszokkal küszködő, a testi képességekben 

visszamaradó, azaz a gyógytestnevelésre utalt tanulók panaszainak csökkentése, a panaszok 

megszüntetése a testnevelés (torna, úszás, játék stb.) eszközeivel annak érdekében, hogy 

alkotó s örömteli felnőtt életet éljenek és a munkaerőpiacon versenyképesek legyenek. 

A mozgásszegény életmód következtében országos szinten a tanulók 40-50%-a valamilyen 

mozgásszervi és/vagy belgyógyászati eredetű betegségben szenved. Leggyakoribbak: lúdtalp, 

mellkasi elváltozások, a gerincoszlop elváltozásai, asztma, kóros elhízás, vegetatív labilitás, 

hipertónia.  

Az 1. számú Óvodában a gyermekek habilitációját és rehabilitációját az intézmény 

alkalmazásában álló gyógypedagógus, valamint a két intézményben dolgozó gyógytestnevelő 

látja el. 2010. októberétől a Szálkai Tagóvodában is helyben megoldódott a gyógytestnevelési 

ellátás, szakszolgálati segítséggel. 

A 2. számú Óvoda és Bölcsödében a mozgásos rendellenességekkel küzdő gyermekek 

ellátásáról 1 fő gyógytestnevelő óvodapedagógus közreműködésével gondoskodnak. A 

Kadarka és a medinai óvodában a gyógytestnevelés megoldott. 

A Gyermeklánc Óvodában saját, gyógytestnevelő szakvizsgával rendelkező pedagógus 

foglalkozik a gyermekekkel heti 2 alkalommal. A foglalkozásokat szűrés előzi meg, melyet 

ortopéd szakorvos végez el. A foglalkozások játékosan, sok eszköz felhasználásával, 

változatos módszerek alkalmazásával folynak.  

A Garay János Általános Iskolában heti két alkalommal tornatermi, egy alkalommal pedig 

uszodai foglalkozásokon vesznek részt a gyógytestnevelésre utalt diákok. 

A Babits Mihály Általános Iskolában az előző évekhez viszonyítva jelentős pozitív jellegű 

változás volt tapasztalható a gyógytestnevelés területén. Ehhez hozzájárult, hogy az 

intézményben-helyben működnek a foglalkozások, melyet szakképzett pedagógus vezet. Az 

elmúlt évek tapasztalata azt mutatja, hogy a foglalkozásokról nagyon ritka a hiányzás, 

valamint a gyerekek és a szülők hozzáállása pozitív. Különösen fontos kiemelni, hogy a 

gyógytestnevelő, a védőnő és az iskolaorvos között az együttműködés kiváló. 

A Dienes Valéria Általános Iskolában az elmúlt években a gyógytestnevelési ellátást egy 

külsős szakképzett pedagógus vezeti. 

 



 

 

 
 

-19- 

A Baka István Általános Iskolában a gyógytestnevelési ellátását 2008-tól az intézmény látja 

el. 1-6. évfolyamig az iskola saját képzett pedagógusa tartja a foglalkozásokat, 7-8. 

évfolyamon Szekszárd és Szálka Közoktatási Intézményfenntartó Társulása látta el ezen 

feladatokat. 

A Garay János Gimnáziumban a gyógytestnevelésre utalt tanulókkal egy gyógytestnevelés 

képesítéssel rendelkező pedagógus foglalkozik heti egy alkalommal két tanítási órában.  

Az I. Béla Gimnázium Szedresi Bezerédj István Általános Iskolájában a gyógytestnevelés 

oktatást heti 3 órában tartottak. A Gimnáziumban a gyógytestnevelés vegyes csoportban 

zajlik. A foglalkozásokat az iskola gyógytestnevelés másoddiplomával rendelkező 

testnevelője végezi. 

A gyógytesnevelés szinte minden városi fenntartású intézményben jelen van városunkban. 

További célunk, hogy a gyógytestnevelési szűrések hatékonyan - hatékonyabban működjenek, 

és a szükséges mozgásformát megtaláljuk a gyermekek számára.  

Ezt figyelembe véve kiemelt feladatként kezeljük, hogy intézményeink mindegyikében a 

rendszeres szűréseket követően megszervezésre kerüljenek a szakszerű gyógypedagógiai 

foglalkozások. Támogatjuk, hogy az intézmények a fenntartó segítségével keressék a 

pályázati lehetőségeket és azokat ki is használják, annak érdekében, hogy a speciális 

testnevelési órák hatékonyabbak legyenek.                                        

Az úszásoktatás a városi intézményekben működik. Kiemelt célja a városnak, hogy az 

úszásoktatást óvodás kortól általános iskolás korig térítésmentesen biztosítsa. Fő célunk ez, 

hiszen az úszás a gyermekek gyógytestnevelésében is szerepet játszik,  illetve preventív 

tényezőként is jelen van.  

A fogyatékkal élők sportolása a szekszárdi 5. számú Általános Iskola Gyógypedagógiai 

Tagozata, speciálisan erre a célra kialakított tornatermében biztosított. Elmondható a város 

sportéletéről, hogy a fogyatékkal élők teljes értékkel jelen vannak az egyesületekben és a 

városi szervezésű versenyeken is.  

2. Versenysport, élsport, utánpótlás-nevelés  

A 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 közötti békés versengés lehetőségét. Egyfajta természetes 

igényként jelenik meg a sportot kedvelők, de az aktívan nem űzők számára is. 

Az utánpótlás – nevelés a versenysport speciális ágazata, melynek feladata az utánpótlás korú 

sportolók felkészítése és versenyeztetése. Eredményes felnőtt versenysport megteremtésének 

az alapja az utánpótlás- nevelés, amely biztosítja az egymás után következő generációk 

közötti folytonosságot a sportban, valamint keretet biztosít a tehetséges sportolók 

kiválasztásához. 
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Szekszárd városban 44 bejegyzett, 33 aktívan működő sportegyesület, sportszervezet 

működik. Ebből 20 egyesületben foglalkoznak versenysport- és utánpótlás-neveléssel, a többi 

13 szervezet a szabadidő hasznos eltöltését, illetve az egészséges életmódhoz szükséges 

rendszeres testmozgást biztosította tagjai számára.  

A 33 szervezet összesen 2455 tagból áll, melyből 1074 fő igazolt versenyző, 1293 fő 

szabadidősporttal foglalkozik, a többi 93 fő pedig az egyesületek működését segíti.  

 (A sportegyesületek által megküldött adatlapok alapján az egyesületekre vonatkozó 

fontosabb mutatókat az 2. számú melléklet tartalmazza, 51. oldal) 

 

A városban működő egyesületek eredményességükkel nem csak Magyarországon, de 

külföldön is népszerűsítik városunk jó hírnevét, felkeltik kulturális, idegenforgalmi 

adottságaink iránt az érdeklődést. Az egyesületek többségénél a működésükhöz szükséges 

anyagi hátteret nagy részben az önkormányzati támogatás biztosítja. Éppen ezért szükséges a 

hazai és nemzetközi eredményesség fenntartása, illetve növelése érdekében a város 

sportéletében a prioritás meghatározása. 

Az önkormányzat minden évben eredményességi és működési támogatásban részesíti a 

kiemelkedő sportegyesületeket az alábbi kritériumok alapján: 

- Az egyesület alapító okirata, alapszabálya, illetve tevékenysége szerint 

valamely sportágban 3 éve rendszeresen működik Szekszárd városában. 

- Az adott szakszövetség által bejegyzett, elismert nemzetközi, világ-, 

európai, országos versenyeken elért 1-3 helyezés egyéni és 

csapatsportágban, valamint Nemzeti Bajnokság I. és II. csoportjában 1-5 

helyezést ért el. 

- Sportszakmailag igényes, áttekinthető munkát végez, kapcsolatot tart a 

más civil szervezetekkel, valamint a Polgármesteri Hivatal sporttal 

foglalkozó osztályával. 

- Önálló rendezvényeket, versenyeket szervez,vagy városi rendezvények 

szervezésében segít. 

- Munkájával és eredményeivel támogatókat szerez, költségvetése nem 

kizárólag önkormányzati támogatásból és pályázati pénzből tevődik össze. 

- Tevékenységével hozzájárul a város országos vagy nemzetközi 

hírnevének növeléséhez. 

- Az egyesület aktív sportolóinak száma minimum 50 fő, melyből a 

mindenkori létszám felének utánpótláskorúnak kell lennie. 

- Nincs köztartozása, az önkormányzati támogatásokról az elszámolási 

kötelezettségét rendszeresen teljesíti, éves beszámolójához szakmai 

referenciákat csatol. 

- Felkeresésre évente legalább egyszer ingyenes szakmai segítséget, 

munkát  vállal városi sportrendezvényeken. 
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A sporttal foglalkozó szakbizottság a fenti szempontok alapján részesíti a sportegyesületeket 

„Kiemelkedő sportegyesület” státuszba. 

Szekszárd város önkormányzata minden évben díjazza (Mecénás díj) az országosan 

kiemelkedő eredményt elért egyéni versenyzőket, illetve csapatokat, valamint felkészítőjüket. 

Fontos, hogy az önkormányzat a jövőben is kiemelten kezelje azon sportági szakosztályokat, 

melyek eredményességükkel elősegítik a város hazai és nemzetközi elismertségét. Emellett 

indokolt kiemelten kezelni a csapatsportágak közül -a lakossági igényt is figyelembevéve- a 

kosárlabdát, kézilabdát és a labdarúgást. A szakosztályok célkitűzése feljutni a magasabb 

szintű nemzeti bajnokságokba, a már ott versenyző szakosztálynak a középmezőnyben való 

szereplése és az utánpótlás-nevelés. Továbbá fontos, az utánpótlás-nevelés kiépítettségével, 

eredményességével elérni, hogy a nagy csapat gerincét a saját nevelésű sportolók alkossák.  

Az önkormányzat az egyéni sportágak közül kiemelten kezelje az atlétika, asztalitenisz, judo, 

kerékpár, úszás szakosztályai mellett mindazon szakosztályokat, amelyek válogatottakat, 

olimpikonokat nevelnek, készítenek fel, akik az Olimpián, Európa Bajnokságokon, 

Világbajnokságokon, Világkupákon vesznek részt, illetve eredményeikkel részvételi 

jogosultságot szereznek. 

Az eredményesség érdekében javasolt kiemelt támogatásban részesíteni az utánpótlás- nevelő 

szakosztályokat, illetve iskolákat, melyek Szekszárd város versenysportjának biztosítják a 

folyamatos utánpótlását. 

 

A város sporttal foglalkozó szakbizottsága azonban a támogatások szétaprózódását elkerülve 

a jövőben sportágaként csak egy egyesületet részesítsen kiemelt támogatásban.  

Szekszárdon a 2012-es évben 2 új sportág jelent meg: vízilabda és jégkorong. 

A városban 2007 óta működő fedett műjégpálya a téli időszakban sportolási lehetőséget kínál 

a korcsolya és jégkorong kedvelőinek. A jégkorong a műjégpálya átadása óta egyre 

népszerűbbé vált, melynek eredményeként 2012 tavaszán megalakult a Szekszárdi FITT SE, 

Gemenci Sólymok Jégkorong szakosztálya. Az egyesület edzéseit – heti 3-4 alkalommal – 

már az első szezonban több mint 40 általános- és középiskolás gyermek látogatta. A 

szakosztály korosztályos csapatokkal részt vesz a Magyar Jégkorong Szövetség nemzeti 

bajnokságában és versenyrendszerében. A szakosztály hat amatőr csapat részvételével, városi 

jégkorong bajnokságot is szervezett.  Az egyesület, kihasználva a látvány csapatsportokra 

vonatkozó jogszabályok által kínált lehetőségeket, már induló évében is sikeresen pályázott az 

országos szakszövetség által koordinált Tao pályázati rendszerben, melynek köszönhetően a 

működését önkormányzati támogatás nélkül, kizárólag a tagdíjakból és pályázati forrásból 

finanszírozza. Rövid- és középtávú tervek között szerepel a taglétszám bővítése, valamint – 

szintén a pályázati lehetőségeket kihasználva – a jégpálya fejlesztése és az évi 3 hónapos 

jégidő hosszabbítása. 

2013-ban, a helyi úszósport hagyományaira és sikereire építkezve, a Szekszárdi Sportközpont 

Nkft. szervezetén belül vízilabda szakosztály alakult. Szekszárd nem titkolt célja ugyanis, 

hogy bekapcsolódjon a hazai sikersportág vérkeringésébe. A sportág meghonosítása és 

sikeressége érdekében az Nkft. együttműködési megállapodást kötött a Pécsi Sport Nonprfit 

Zrt-vel és a KÓPÉ Pólóiskolával. Az együttműködésnek köszönhetően Kósz Zoltán, Petőváry 

Zsolt valamint Vári Attila  személyében olimpiai- és világbajnok klasszisoktól tanulhatnak 

majd a fiatalok, ami garancia arra, hogy színvonalas munka folyik majd a szakosztályban. Az 

utánpótlásbázis megteremtéséhez, a vízilabdának a kormányzati sportpolitikában kiemelt 

státusza miatt a társasági adóból már az indulásnál komoly forrás vehetők igénybe. A  
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működési költségek jelentős részén túl, lehetőség nyílhat egy uszoda sportuszoda építésére, 

amely egyidejűleg szolgálhatná a lakosság és a versenysport igényeit.  
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IV. A város sportlétesítményei  

 

1. Szekszárdi Sportközpont Kiemelkedően Közhasznú Nonprofit Kft. létesítményei 

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata, mint egyedüli tulajdonos 2011. 

szeptemberében megalapította a Szekszárdi Sportközpont Kiemelkedően Közhasznú 

Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaságot. A cég székhelye: 7100 Szekszárd Keselyűsi út 3. 

A cég tevékenysége: sportegyesületi tevékenység; sportlétesítmény működtetése; egyéb 

spottevékenység; vidámparki, szórakoztatóipari tevékenység; máshová nem sorolt egyéb 

szórakoztatás, szabadidős tevékenység; saját tulajdonú, bérelt ingatlan bérbeadása, 

üzemeltetése; üzletviteli, egyéb vezetési tanácsadás.  

Az Önkormányzat Közgyűlése a Városi Sport és Szabadidőközpont intézményét 2011. 

december 31. határnappal megszüntette. 

Az Önkormányzat a Sportközponttal a 234/2011. (XII. 1.) szekszárdi öh. határozat értelmében 

feladat-ellátási szerződést kötött. 

A Sportközpont által működtetett és fenntartott sportlétesítmények: 

a) Keselyűsi út: 

- Sportcsarnok 

Az elmúlt 4 évben a csarnok megítélése jelentősen javult a szolgáltatások színvonalának 

növelésével. Pályázati munka keretein belül (KEOP-2009-6.2.0.A) 2 db 20 férőhelyes 

időjárás- és lopásbiztos kerékpártárolóval bővült az intézmény, valamint 2 db öltöző és 

hozzátartozó zuhanyzó felújításra került. Ezenkívül 5 db kerékpárt vásárolt az intézmény, 

melyeket a dolgozók ingyenesen igénybe vehetnek ezzel is elősegítve az egészség- és 

környezettudatos munkavégzést. 

Az Önkormányzattal karöltve - a 7/2011.(III.9.) BM rendeletnek eleget téve - szintén elnyert 

pályázat útján a csarnok központi WC-mosdó korszerűsítése, akadálymentesítése 

megvalósult. A felújítással egyidejűleg a szociális helyiségek befogadóképessége bővült, az 

épületgépészeti átalakítások a költségtakarékosság és környezettudatosság jegyében történtek 

(pl. fotocellás öblítő rendszer). 

A VIS NOVA pályázati konstrukció keretében 2012 őszén, teljesen megújult az épület 

hőközpontja. A projekt keretében a sportcsarnok fűtés és használati melegvíz igényének 

jelentős részét nap- illetve a Szekszárdi Fürdőből érkező geotermikus energia biztosítja. A 

beruházásnak köszönhetően jelentősen csökkenthetőek az épület energiaköltségei. A jövőben 

az önkormányzattal karöltve pályázat útján szükséges lenne megvalósítani a napkollektoros 

energia biztosítását, hogy az épület még gazdaságosabban tudjon működni. 

A Sportcsarnok öltözőinek és termeinek kihasználtsága folyamatosan magas. Az irodákat 

egyéb helyiségeket vállalkozók, sportszervezetek és sportegyesületek önköltségi áron bérlik. 

A Sportközpont a megfelelő működés érdekében elkészítette a Sportcsarnok 

önköltségszámítási szabályzatát. 
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Küzdőtér: 

A fő játéktér megfelel az NB I./A osztályos kosárlabda, kézilabda valamint futsall 

szabályainak,előírásainak. A terem ideális helyszínt biztosít továbbá különböző verseny- és 

szabadidősport események illetve egyéb rendezvények (koncertek, kiállítások) 

lebonyolításához. Az edzőtermekhez öltözőhasználati lehetőség biztosított. 

Jellemzők: 

 - méret 22x44 m 

 - hasznos alapterület: 109 m2 

 - hasznos belmagasság: 7,5 m 

 - borítás: parketta 

 - pályafestések: kosárlabda, kézilabda 

 - kétoldali lelátón az ülőhelyek száma: 526 fő 

 - rendezvényeken összes befogadóképesség: 1100 fő  

(3. számú melléklet 60.oldal) 

1. edzőterem: 

Az edzőterem kialakításánál fogva (két oldalfalán tükrök kerültek elhelyezésre) elsősorban 

aerobik, fitnesz, tánc és hasonló szabadidősportokhoz ideális. Jelenleg napi rendszerességgel 

Spinningbike, preventív gerinctorna, gyermek mozgás- és személyiségfejlesztő tréning, 

valamint modern tánc edzések, oktatások folynak. 

Jellemzők: 

 - méret: 10x9 m 

 - alapterület: 90 m2 

 - borítás: parketta 

 - egyedi jellemző: elő- és oldalfala tükörrel borított, hátfalán bordásfal 

található. (4. számú melléklet 61. oldal) 

2. edzőterem: 

Az edzőtermet fizikai méreténél, valamint kialakításánál fogva elsősorban 

szabadidősportokhoz ajánlott. A fix kosárlabda palánkok és a felfestett kosárlabda pálya 

lehetővé teszi a szabadidős kosárlabdázást, valamint a mobil kiskapukkal (120x80 cm) 

szabadidős teremlabdarúgást. A helyiség alkalmas továbbá különböző küzdősportok, iskolai 

tanórák lebonyolítására. 

Jellemzők: 

 - méret: 18x10 m 

 - alapterület 180 m2 

 - borítás: parketta 

 - pályafestés: kosárlabda 

 - egyedi jellemzők: a terem oldalfala bordásfallal borított.  

(5. számú melléklet 62. oldal) 
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3. edzőterem: 

Az helyiség jelenleg ökölvívó teremként üzemel. Elsősorban ökölvívó és egyéb küzdősport 

edzések és versenyek lebonyolítására alkalmas.  

Jellemzők: 

 - méret: 10x9 m 

 - alapterület: 90 m2 

 - borítás: parketta 

 - egyedi jellemzők: ökölvívó terem, kiépített ökölvívó ringgel  

(6. számú melléklet 63. oldal) 

4. edzőterem: 

Az edzőterem jelenleg kondicionáló teremként működik. 

Jellemzők: 

 - méret: 10x9 m 

 - alapterület: 90 m2 

 - borítás: PVC sportburkolat 

 - egyedi jellemzők: kondicionáló terem, hátfala 

   részben bordásfallal, oldalfalai részben tükörrel borítottak  

(7. számú melléklet 64. oldal) 

5. edzőterem: 

Az helyiség jelenleg asztalitenisz teremként üzemel, ahol Szuperliga, Extraliga, NB I, NB II, 

NB III, városi és szabadidősport mérkőzések és edzések kerülnek megrendezésre. 

Jellemzők: 

 - méret: 18x10 m 

 - alapterület: 180 m2 

 - borítás: parketta 

 - egyedi jellemzők: asztalitenisz edzőterem  

(8. számú melléklet 65. oldal) 

 

- Bitumenes, 22x44m alapterületű pálya (korcsolyapálya), amelyen park üzemel. A téli 

időszakban ezen a területen kerül felállításra a 20x40m-es, mobil rendszerű, fedett jégpálya. 

A jégpálya megnyitása óta minden tanévben a szekszárdi nevelési -oktatási intézményeknek a 

város térítésmentesen biztosítja a jégkorcsolyázási lehetőséget. Az óvodák és az általános 

iskolák a korcsolyázási szezon ideje alatt vehetik igénybe a jégpályát. Az elmúlt években az 

intézmények és tagintézményeik éltek a korcsolyázási lehetőséggel. Naponta délelőttönként 

kb. 60 tanuló korcsolyázott az előzetes beosztás szerint. A 2012/2013-as szezonban14.000-en 

látogatták a jégpályát. Az önkormányzat a jövőben is a megszokott színvonalon szeretné 

biztosítani Szekszárd város lakosságának és a nevelési-oktatási intézményeknek ezen 

sportolási lehetőséget. 

 

- Füves parkterület, valamint létesítményt kiszolgáló utak, járdák, valamint az ezeket 

kiszolgáló teljes közmű hálózat 
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b) Sport utca 

- Öltöző épület (öltözők, valamint ehhez tartozó fürdők, mellékhelyiség, kazánház) 

A városi kispályás bajnokság résztvevőinek és a vendégcsapatoknak biztosít öltözési 

lehetőséget. Az épület minden tekintetben rossz állapotú, az állagmegóváson kívül jelentős 

felújítás hosszú ideje nem történt. A teljeskörű felújítás vagy az épület kapacitásának kiváltása 

időszerűvé vált, sürgősen megoldandó feladat. 

- Szolgálati lakás 

A lakás lakható, de alacsony komfortfokozatú.  

- Füves labdarúgó pálya 

A pályát a város labdarúgócsapata használja edzések és bajnoki mérkőzések alkalmain. A 

társasági adóról szóló jogszabályok és a sporttörvény által biztosított lehetőségeknek 

köszönhetően és az Magyar Labdarúgó Szövetség által jóváhagyott fejlesztési koncepciónak 

megfelelően a pálya talaja és a füves terület 2013 tavaszán felújításra került. A fejlesztési 

tervek között szerepel a pályához tartozó lelátók padozatának cseréje és a kerítés- ill. 

beléptető rendszer kiépítése. 

Jellemzők: 

 - méret: 115x65 m 

 - terület: 8500 m2 

 - borítás: fű 

 - egyedi jellemző: 200 férőhelyes fedett lelátó, 2500 férőhelyes álló lelátó 

(9. számú melléklet 66. oldal) 

- Nemzetközi műfüves labdarúgó pálya  

Az OLLÉ program keretében épült pálya elsősorban a helyi labdarúgó egyesület és lakosság 

igényeit szolgálja, a fennmaradó időt pedig a környező települések egyesületei, bérleti díj 

ellenében használják. A pálya a téli és tavaszi időszakban, amikor a füves pályák nem vagy 

alig használhatóak, maximális kihasználtsággal üzemel.  

Jellemzők: 

 - nettó méret: 105x68 m 

 - terület: 7600 m2 

 - borítás: műfű 

 - világítás: 4 kandeláberes, 200 lux egyenletes fényerőt biztosító világítás 

 - egyedi jellemző: 200 férőhelyes lelátó (10. melléklet 67. oldal) 

- Kettő műfüves futsal labdarúgó pálya 

A pályák, mivel körben palánkkal felszereltek, ideális edzésterületként szolgálnak a legkisebb 

korosztályok és a női futsal csapatok számára. Ezeken a pályákon kerül megrendezésre a 

városi kispályás bajnokság, amely tavasszal és ősszel, nagy érdeklődés mellett kerül 

lebonyolításra. 

Jellemzők: 

 - méret: 22x44 m 

 - terület: 978 m2/pálya 

 - borítás: műfű 

 



 

 

 
 

 

- világítás: pályánként 4 tartóoszlopos, 

   150 lux egyenletes fényerőt biztosító világítás 

 - egyedi jellemző: a pályákat palánk veszi körül, kapuk mögött labdafogó 

hálók (11. számú melléklet 68. oldal) 

- Nyolc sávos műanyag borítású atlétikai pálya 

A pálya 2011 tavaszán készült el, szintén az OLLÉ program keretében. A beruházással a régió 

egyetlen, országos illetve kisebb nemzetközi versenyek megrendezésére is alkalmas 

létesítménye készült el. A pálya a lakosság számára ingyenesen, az automata 

világítórendszernek köszönhetően a téli időszakban is használható. A tömeg és versenysport 

mellett országos versenyeknek is otthont ad a szekszárdi pálya. A Magyar Atlétikai 

Szövetséggel kötött megállapodás értelmében az átadást követő három évben Szekszárd 

rendezi az Atlétikai Magyar Bajnokságot. 

Jellemzők: 

 - 8 sávos, 400 méteres futópálya ugró és dobóterülettel 

 - borítás: rekortán (EPDM) 

 - világítás: 12 kandeláberes világítás a futópályán 

 - egyedi jellemző: a pálya a versenysporthoz szükséges összes eszközzel 

felszerelt (12. számú melléklet 69. oldal) 

A Sportközpont az alábbi feladatokat köteles ellátni: 

 Nemzetközi, országos, helyi sportversenyek, kulturális, gazdasági, 

társasági rendezvények lebonyolítása, továbbá az ifjúság testnevelésének és 

a lakosság szabadidősportjának kiszolgálására alkalmas nyitott és fedett 

létesítmények biztosítása; 

 Egyéb közösségi, társadalmi tevékenység (kiállítások, vásárok, szabadidős 

rendezvények szervezése); 

 A Sportközpont fenntartási és fejlesztési koncepciójának és az ehhez 

kapcsolódó évenkénti ütemtervének elkészítése; 

 A Sportközpont középtávú beruházási, fenntartási és fejlesztési tervének 

elkészítése; 

 Gazdasági és szakmai érdekeket figyelembe véve pályázati források 

folymatos keresése; 

 A Sportközpont helyi sportegyesületek, sportszervezetek és egyéb célokra 

történő bérbeadása; 

A Sportközpont az alábbi szabályozott ügyekben fejti ki tevékenységét: 

 Közreműködik az Önkormányzat sportkoncepciójának megalkotásában, 

megvalósítja a sport hosszú távú fejlesztési céljainak megfelelő helyi 

sportkoncepciót; 

 Együttműködik az illetékességi területen működő testneveléssel és sporttal 

foglalkozó állami, önkormányzati, szervekkel, társadalmi és egyéb 

szervezetekkel, különösen a nevelési-oktatási intézményekkel; 



 

 

 
 

 Célkitűzéseivel összhangban segíti a testneveléssel és sporttal foglalkozó 

szervezeteket; 

 Részt vesz sportpolitikai, sportszakmai és utánpótlás nevelési feladatok 

végrehajtásában; 

 Részt vesz a lakosság testnevelési és szabadidős programjainak 

megvalósításában 

 Kulturális és szabadidős programokat szervez, a létesítmények 

közreadásával segíti azok megvalósulását; 

 Lehetőséget biztosít és közreműködik a Sportközpont személyi és technikai 

adottságai alapján más rendezvények megtartásában; 

 Az igények és lehetőségek összhangjában biztosítja a verseny- és 

szabadidősport rendezvények lebonyolításához szükséges személyi és 

tárgyi feltételeket; 

 Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata által kiemelt sportágakat 

kedvezményben részesíti; 

 Hozzájárul az alsó és középfokú iskolai testnevelés továbbfejlesztéséhez; 

 Segíti Szekszárd város diáksport feladatainak végrehajtásának, 

közreműködik a diáksport rendezvények lebonyolításában; 

 A felsorolt sporttevékenységek tekintetében biztosítja a versenyek 

feltételeit, részt vesz azok szervezésében, költségvetésének 

meghatározásában és azok lebonyolításában: Városi Asztalitenisz 

Bajnokság, Városi Kosárlabda Bajnokság, Városi Sakk Bajnokság, Városi 

Kézilabda Bajnokság, Városi Kispályás Labdarúgó Bajnokság, Öregfiúk 

Labdarúgó Bajnokság, Kihívás Napja, Streetball Fesztivál, Városi 

Sportmajális, egyéb Sporteseménynaptárban szereplő rendezvény 

 Meghatározza – szakmai tervekkel, fejlesztési feladatokkal összhangban – 

a Sportközpont nyitott és fedett létesítményeinek éves programját; 

 Kidolgozza és egyezteti a sport és más szervezetek igénye alapján a 

létsítmények időrendi beosztását; 

 Feltételeket teremt a sportoktatáshoz, tanfolyamokhoz, továbbképzésekhez, 

biztosítja azok technikai feltételeit; 

 A nem sportszervezetek igényeinek megfelelően is lehetőséget biztosít 

rendezvények magtartására 

Az Önkormányzat az üzemeltetési és fenntartási költségek vonatkozásában a város aktuális 

éves költségvetésében elfogadott jogcímen biztosít támogatást a Kft. részére.  

A Sportközpont évente beszámol a feladat ellátásról, a felmerült kiadásokról, költségekről a 

tárgyévet követő év február 28. napjáig, melyet Szekszárd Megyei Jogú Város Közgyűlése a 

következő rendes ülésén megtárgyal. 

A Kft. 2011-ben elkészíttette a Sportközpont önköltségszámítási szabályzatát, amely alapján 

történik a helyiségek kiadása. (13. számú melléklet70. oldal) 
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2. Szekszárdi Vízmű Kft. Városi Uszodája 

A Szekszárdi Vízmű Kft.  a Toldi utca 6/B szám alatt üzemelteti a Városi Uszodát. (A nyári 

időszakban nem üzemel) 

Fedett létesítmény: 

 Úszómedence  33 1/3x15; 1,75 m átlag vízmélység 

 Tanmedence  13x5; 1,00 m átlag vízmélység 

Nyitott létesítmény: 

 Élménymedence 87m² vízfelülettel, vízforgatóval (A fürdő megnyitása óta nem 

működik) 

 Zöldterület  6700 m² 

Szekszárd város és környékének igényeit figyelembe véve – és a Városi Uszoda bővítési 

lehetőségeit számba véve – döntött a Vízmű Kft a tulajdonos Szekszárd Megyei Jogú Város 

Önkormányzatának egyetértésével, hogy egy több ütemben megvalósuló új fürdő 

komplexumot hoz létre a Sport utca 3803/4 hrsz. alatti 3 ha-os területen. 

 A nyári strand- és élményfürdő a Szekszárdi Víz-és Csatornamű Kft. beruházásában 2011-

ben megvalósult, 2012. májusában megnyitotta kapuit. 

A komplexum létesítése során célkitűzés volt, hogy kapcsolódjon a Sport utcában található 

már meglévő sportlétesítményekhez (Sportcsarnok, sportpályák, atlétikai pályák, 

teniszpályák, jégpálya.) 

A „Családbarát strand- és élményfürdő” üzembentartója a beruházó, a Szekszárdi Víz- és 

Csatornamű Kft. oly módon, hogy működtetési feladatokat  a Szekszárdi Sportközpont NKft. 

látja el: 

- Műszaki üzemeltetési tevékenység 

- Úszómesteri tevékenység 

- Adminisztratív működtetési tevékenység (pénztár működtetése) 

- Állagfenntartás, takarítás, parkfenntartás 

- Rendezvényszervezés, marketingtevékenység 

 

A város vezetése a jövőben szeretné az élményfürdőt tovább bővíteni egy fedett 

létesítménnyel. Az ehhez kapcsolódó pályázati lehetőségeket figyelembe véve egy 

versenyzésre és úszásoktatásra alkalmas fedett medence és az ehhez tartozó kiszolgáló 

helyiségek megépítése a cél. A látványtervek és a pályázat előkészítése folyamatban van. 
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3. Pollack úti sporttelep 

A sporttelep önkormányzati tulajdonú, jelenleg tartalék sportingatlanként szolgál. Szekszárd 

város lakossága kisebb létszámban használja a futópályát. 

 

4. Lisztesvölgyi Lőtér 

Az önkormányzati tulajdonban lévő területet és épületet a Tolna Megyei Rendőr-

főkapitányság bérli és időszakosan használja. 2011-től az Alisca Nyilai Íjász Egyesület 

térítésmentesen használja a Lőtér Klub helyiségét, valamint a rendelkezésre álló zöld területet. 

A II. szektort 2012-től a Szekszárd Városi Lövészklub részére edzés és versenygyakorlatok 

végrehajtásának céljából az önkormányzat térítésmentesen biztosítja. 

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának az „Értékteremtő közfoglalkoztatási 

program” keretében az 2011-ben lehetősége nyílt arra, hogy a Lőtérhez tartozó szolgálati 

lakást felújítsa közel 2.600 eFt értékben.  

A jövőben törekedni kell arra, hogy az Önkormányzat támogatásával a létesítményt használó 

civil szervezetek pályázati lehetőségek keresésével a lőteret felújítsák, sportolásra alkalmassá 

tegyék. 

 

5. Városi szabadtéri kispályák 

A város közterületein 9 aszfaltos és 6 földes-füves kispálya van a lakosság sportolására, 

mozgására. 

 

Városi szabadtéri kispályák: 

Ssz. Pálya helye Jellege Száma/db. 

1.  
Baktai ltp. földes-füves kispálya 1 

2.  
Béri Balogh Á. u. 25-27 aszfaltos  kispálya 1 

3.  
Bottyánhegy nagy játszótér földes-füves kispálya 1 

4.  
Bottyánhegy-Előhegyi út között földes-füves kispálya 1 

5.  
Csatári torok aszfaltos  kispálya 1 

6.  
Gyermekkert földes-füves kispálya 1 

7.  
Hunyadi u. aszfaltos  kispálya 1 

8.  
Kinizsi u. aszfaltos  kispálya 1 

9.  
Kölcsey ltp aszfaltos  kispálya 1 



 

 

 
 

10.  
Mikszáth park aszfaltos  kispálya 1 

11.  
Népek-barátsága- Energia park aszfaltos  kispálya 1 

12.  
Szőlőhegy földes-füves kispálya 1 

13.  
Tambov ltp. aszfaltos  kispálya 1 

14.  
Tartsay ltp. földes-füves kispálya 1 

15.  
Wosinsky ltp. aszfaltos  kispálya 1 

 

A város közterületein lévő aszfaltos és földes-füves pályák és környezetük állapota 

nagymértékben leromlott, ezért felújításuk érdekében pályázati lehetőségeket kell keresni, 

mivel a szekszárdi fiatalok sportolás és szabadidő eltöltés céljából szívesen használják ezen 

területeket. 

6. Szekszárd városában működő egyéb sportolási lehetőségek  

Szekszárd városban az elmúlt évben is lehetősége volt a lakosságnak több intézmény, 

gazdasági szervezet és vendéglátó-ipari egység, vagy magánszemély által üzemeltetett 

sportolási egységet igénybe venni. Ezen lehetőségek a teljesség igénye nélkül az alábbiak: 

- fallabda-, squash-, teniszpálya 

- bowling- tekepálya 

- testépítő és konditerem 

- fitnesz- és aerobik centrum 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
 

-32- 

V. A város sportirányításának és sporttámogatásának rendszere  

 

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata a sporttörvényben előírt sportigazgatási 

feladatokat és a sportkoncepcióban rögzített tevékenységeket a Polgármesteri Hivatal 

koordinálásával látja el.  

Az előterjesztések, tájékoztatók, beszámolók, határozati javaslatok előkészítője a mindenkori 

sportügyekkel foglalkozó szakbizottság. 

A Humán Bizottság részletes feladatait és hatásköreit a Szervezeti és Működési Szabályzatról 

szóló 10/2000. (IV.7) önkormányzati rendelet szabályozza. 

A Humán Bizottság  

1) Dönt: 

a Bizottsági Alap felhasználásáról, ennek keretében különböző alapok létrehozására jogosult, 

pályázatot ír ki, elbírálja az általa kiírt pályázatokat; 

1. a bizottság hatáskörét érintő önkormányzati önerőt nem igénylő pályázatok 

benyújtásáról, illetve azon pályázatok benyújtásáról is, ahol az önerőt a bizottság 

a bizottsági keretből biztosítja; 

2. az önkormányzat fenntartásában álló óvodák, sport, illetve ifjúsági feladatot 

ellátó intézmények, valamint az önkormányzattal együttműködési, feladatellátási 

megállapodást kötő, művelődési, kulturális, sport, illetve ifjúsági feladatot ellátó  

3. szervezetek, alapítványok szakmai beszámolójának elfogadásáról; 

4. a bizottsági keretek felhasználásáról, 

5. a városi sport eseménynaptárról, és annak éves teljesítéséről; 

6. a Gemenci Nagydíj rendezési jogáról, valamint a támogatás összegéről. 

2) Előkészíti 

1. a nem önkormányzati fenntartású óvodákra vonatkozó köznevelési 

megállapodásokat, valamint művelődési, kulturális intézményekre, 

sportlétesítményekre vonatkozó együttműködési megállapodásokat, 

2. az ágazati költségvetésre vonatkozó közgyűlési rendelkezéseket, 

3. a város ifjúsági-, civil-, sport koncepcióját, illetve drogstratégiáját, 

4. a civil, ifjúsági-, és sport szervezetekkel kötendő együttműködési 

megállapodásokat, 

4) Véleményezi: 

1. az ágazatilag hatáskörébe tartozó cél és címzett támogatásokra benyújtandó 

pályázatokat, valamint részt vesz egyéb pályázatok előkészítésében és 

véleményezésében; 

2. az önkormányzat költségvetési rendelet-tervezetét, valamint szakterületét érintő 

rendelet-tervezeteket, 

3. a köznevelési, kulturális, civil és ifjúsági tárgyú, illetve sportvonatkozású 

közgyűlési előterjesztéseket, 

5) Közreműködik: 

1. a helyi sport koncepció alakításában, fejlesztésének tervezésében, a 

sportfeladatok meghatározásában; 

2. a köznevelési, művelődési, kulturális, sport és ifjúsági tevékenységek 

összehangolásában; 
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3. a városban zajló sporttevékenység, valamint az ifjúsággal kapcsolatos feladatok 

összehangolásában; 

 

7) Figyelemmel kíséri: 

1. a város belterületén lévő szabadtéri sportlétesítmények, a játszóterek állapotát, 

illetve rendeltetésszerű használatát, 

2. a Sportlétesítmények működését, javaslatot dolgoz ki e körben a költségvetési 

prioritások meghatározására, az intézmény műszaki, működési és személyi 

feltételeinek biztosítására. 

8) Kapcsolatot tart: 

1. a helyi érdekvédelmi és szakmai szervekkel, valamint szakterületét érintően a 

civil, ifjúsági és sport szervezetekkel; 

 

Az önkormányzat, a sporttal foglalkozó szakbizottság, az nevelési- oktatási intézmények, 

sportegyesületek, sportlétesítmények közti kapcsolattartó a Polgármesteri Hivatal Humán 

Osztályának mindenkori szakreferense.  

Az önkormányzat sportcélú feladatokra fordított támogatásai, melyek nem tartalmazzák a 

térítésmenetes létesítményhasználatot: 

Bizottság neve Évszám Támogatási összeg 

Sport-, Ifjúsági-, és Civil 

Szervezetek Bizottsága 
2009. 21. 300. 000 Ft 

Sport-, Ifjúsági-, és Civil 

Szervezetek Bizottsága 
2010. 27. 800. 000 Ft 

Humán Bizottság 2011. 27. 800. 000 Ft 

Humán Bizottság 2012. 21. 300. 000 Ft 

Humán Bizottság 2013. 21. 300. 000 Ft 

 

A Bizottság minden évben eredményességi, működési támogatást nyújt a 

sportegyesületeknek, valamint pályázatot ír ki egyéb működési- és rendezvényszervezési 

feladatok ellátására. 

A jövőben a bizottság eredményességi és működési támogatásokat azoknak a 

sportegyesületeknek nyújt, amelyek a „Kiemelkedő sportegyesület” címet elnyerik, melynek 

feltételeit „Versenysport, élsport, utánpótlás-nevelés” fejezet tartalmazza. 

A bizottság az alábbi feltételeket veszi figyelembe támogatások odaítélésnél és pályázatok 

elbírálásánál: 

1. A bizottság kizárólag olyan egyesületeket támogat, akik az előző években 

kapott támogatásokkal elszámoltak, valamint az önkormányzat intézményeivel 

szemben nincs köztartozásuk, vagy tartozásukat folyamatosan törlesztik, 

melyet közokirattal igazolnak. 
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2. A sportegyesületek rendelkezzenek a Civil Információs Központ regisztrációs 

számával. 

3. Igazolás benyújtása, hogy köztartozása nincs semmilyen intézménnyel 

szemben, vagy egyéb szervezet irányába. (NAV 0-s igazolás) 

4. Az adott tárgyévről szóló szakmai és pénzügyi beszámolóról szóló letétbe 

helyezését bizonyító postai feladóvény hiteles másolata. 

5. A bizottság a támogatások elbírálásánál az alábbi sportágakat külön 

figyelembe veszi a társadalmi igény, az utánpótlás-nevelés kiépítettségére, 

saját bevételre, szponzori támogatásra alapozva: 

- kézilabda 

- kosárlabda 

- labdarúgás 

- atlétika 

- úszás 

- kerékpár 

- judo 

- asztalitenisz 

- kajak-kenu 

6. A bizottság működési támogatások odaítélésénél sportágaként kizárólag egy 

spotegyesületet kíván kiemelten támogatni. 

7. A bizottság a jövőre vonatkozóan a Szekszárdi Sportközpont Nonprofit Kft. 

önköltségszámítási szabályzatára hivatkozva nem javasolja az intézmény 

vezetőjének a térítésmentes teremhasználatot az egyesületek számára. 

8. A támogatás mértékének meghatározásánál fő szempont legyen az utánpótlás-

neveléssel foglalkozó sportszervezetek, egyesületben foglalkoztatott utánpótlás 

felmenő rendszerű kiépítettsége. 

9. A támogatások odaítélésnél a sportszervezetnek önerővel kell rendelkeznie, 

amivel el is tud számolni. Az önerő nem lehet kizárólagosan  társadalmi 

munka. 

10. A Sportkeretből a bizottság támogatja a szabadidő- és rekreációs 

sportrendezvények szervezési költségeit. 

11. A bizottság kiemelten támogatja a Városi Diáksport Egyesület működését. 

Az önkormányzat a városi sportrendezvények szervezésére elkülönít pénzösszeget, 

melyet a Városi Sportközpont Nonprofit Kft. kezel.  
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VI. Kiemelt városi sportrendezvények 

 

A Humán Bizottság a Városi Nagy Sportrendezvények és Városi Bajnokságok teljes körű 

szervezési jogát az 5/2011. (II.1.) HB határozatával a Városi Sport- és Szabadidőközpontnak 

adta át, melynek feladatit 2012-ben a Városi Sportközpont Nonprofit Kft. vette át. 

Városi Nagy Sportrendezvények: 

 

- Városi Sportmajális 

A rendezvény keretében öt sportágban (labdarúgás, kézilabda, asztalitenisz, streetball, 

tájfutás) hirdet a Sportközpont versenyt a város oktatási intézményei körében. Az iskolákhoz 

eljuttatott kiírás szerint minden korcsoportnak indulási lehetőséget biztosítanak az egyes 

sportágakban. Néhány egyesület saját szervezésű programmal csatlakozik a Majálishoz. 

Sikeres minden évben a  Szekszárdi UFC által szervezett kispályás labdarúgó torna, amelyen 

az egyesületet támogató vállalkozások csapatai, a szülői munkaközösség és az önkormányzat 

csapata is részt vesznek. 

A programok lebonyolításában minden évben számíthatnak a szervezők a sportegyesületek 

segítségére: (Yorgos SE, Fehérlófia SE,  Fekete Gólyák KC, Szekszárdi UFC) 

 

- Streetball Fesztivál 

Szekszárd 15 éven keresztül vett részt az utcai kosárlabda legnagyobb hazai 

versenyrendszerében. A lakosság ezen sportág iránti igénye az elmúlt másfél évtized alatt 

jelentősen változott. A szervezők lelkesedése és erőfeszítései ellenére a résztvevők száma 

évről-évre, helyi és országos viszonylatban egyaránt csökkent. Az utóbbi években a 

rendezéssel kapcsolatos feladatok és költségek aránytalanul nagyok voltak a rendezvény 

sportértékéhez viszonyítva, így a rendezéssel megbízott Szekszárdi Sportközpont Nkft. úgy 

döntött, hogy 2013-tól Szekszárd nem rendezi meg a sporteseményt. A sportágat kedvelők 

igényeinek kielégítése érdekében a streetball helyet kap az egyéb városi sportesemények (pl. 

Kihívás Napja, Sportmajális, stb.) programjában.  

 

- Kihívás Napja 

Szekszárd minden évben aktívan vesz részt az ország legnagyobb lakossági sportjátékában. A 

jelentkező városok lélekszámtól függően hét kategóriában küzdenek a „Magyarország 

legsportosabb települése” címért. 

A sportjáték célja, hogy felhívja az ország polgárainak és önkormányzatainak figyelmét a 

testmozgásra, a közösségi játékokra. A lebonyolítás lényege, hogy a játéknapon 00:00-21:00 

óra között folyó küzdelemben mely településen teljesítenek több 15 perces sportolást 

(sportaktivitást) a település lélekszámához képest. Sportaktivitásnak a legalább 15 perc 

pulzusnövelő mozgás értendő. Szekszárd az elmúlt években kategóriájában mindig elnyerte a 

„Legsportosabb város” címet. A Kihívás Napja egy kiváló kezdeményezés és 

szemléletformáló rendezvény. A vetélkedőben aktívan részt vesznek a város civil szervezetei 

és oktatási intézményei.  
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- Atlétikai Magyar Bajnokság (2011, 2012, 2013) 

Az új atlétikai pálya átadásával Szekszárd nem csak egyesületein és atlétáin keresztül, hanem 

versenyrendezőként és bekerült a magyar atlétikai élet vérkeringésébe. A kisebb korosztályos 

és diákolimpiai versenyek mellett, három éven keresztül Szekszárd adhat otthon a 

legjelentősebb hazai atlétikai versenynek. Az esemény több mint 500 versenyző részvételével, 

ezernél is több néző előtt kerül megrendezésre. A Magyar Bajnokság ideje alatt az országos 

sportszakma és sajtó figyelme is a városra irányul. 

 

- Gemenci Nagydíj 

Szekszárd városában nagy hagyományokkal rendelkező kerékpáros versenyt minden évben 

nagy érdeklődéssel szervezik meg. A verseny két napos és több szakaszból áll. Városon kívüli 

és belüli szakaszokkal színesítik a programot. A város lakossága a villanyfényes kritérium 

versenyt kíséri figyelemmel nagyobb számú érdeklődővel. A Nagydíjra minden évben neves 

hazai és külföldi csapatok is neveznek, ifjúsági és felnőtt kategóriában is. A Gemenci Nagydíj 

szervezését 2012. óta a Gemenci Nagydíjért és a Tehetséges Kerékpárosokért Közhasznú 

Alapítvány szervezi a helyi kerékpáros egyesületek bevonásával. A város a rendezvény 

szervezését minden évben kiemelten támogatja. 

 

- Városi Bajnokságok: 

A város lakosságának a szabadidő hasznos eltöltése érdekében az önkormányzat által 

létrehozott szervezőbizottságok a Sportközpont koordinálásával különböző sportágakban 

tavaszi, őszi többfordulós rendszerben alapfokú bajnokságokat szerveznek: 

- asztalitenisz 

- sakk 

- kosárlabda 

- kézilabda 

- labdarúgás 

A Sportközpont nagy érdeklődés mellett rendezi meg évente a szabadtéri és teremlabdarúgó 

kupákat. A korábbi években a kispályás bajnokságokon a résztvevők és a nézők száma 

csökkent. A rendezvény „újraélesztése” érdekében megváltozott a szervezőbizottság 

összetétele, a lebonyolítási rendszer és a rendezvény szervezésével kapcsolatos 

kommunikáció. A változtatásnak köszönhetően emelkedett a nevezők száma. 
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VII. Kapcsolatrendszer 

 

Szekszárd város vezetésének a jövőben is fontos a helyi sportélet megteremtése, hiszen 

napjainkban már az óvodai neveléstől egész életünket végig kísérik az egészséges 

táplálkozással, rendszeres testmozgással, környezetbarát életmód kialakításával kapcsolatos 

információk. 

Egészen kisgyermekkortól fontos a mozgás megszerettetése, azonban tény, hogy nagy szerepe 

van ebben az oktatási intézményeknek, ezen belül az iskolai testnevelésnek. A gyerekek a 

tantárgy keretein belül többféle sportággal megismerkednek, ami kiinduló pont lehet arra 

nézve, hogy fiatal és felnőtt korukban mely sportágat űzzék. Ezt szolgálja a mindennapos 

testnevelés bevezetése is, valamint a diáksport foglalkozások is. 

Az önkormányzatnak és intézményeinek olyan városi sportprogramokat szükséges szervezni - 

támogatni, amik Szekszárd és környékén minél szélesebb réteget megmozgatnak, illetve 

további sportolásra ösztönöznek. 

Az önkormányzatnak törekednie kell arra, hogy: 

- Tartson közvetlen kapcsolatot más megyei jogú oktatási és művelődési 

szervezetekkel, intézményekkel. 

- A Humán Bizottság megfelelő kapcsolatrendszert alakítson ki más 

bizottságokkal, a helyi, a megyei és az országos sportszervezetekkel, Sport 

Szakállamtitkársággal.  

- Szekszárd város továbbra is nyílt rendszerben szervezze meg a különböző 

sportági versenyeit, szabadidős rendezvényeit, hogy a város vonzáskörzetéből 

is az érdeklődők bekapcsolódhassanak, aktívan részt vehessenek.  

 

A Sportkoncepcióban megfogalmazott célok iránymutatóak a város sportjának fejlődésére 

vonatkozóan. A város mindenkori vezetősége sportpolitikája kialakításához és 

végrehajtásához alapul szolgál, amely a jelenlegi helyzetképhez megmutatja a fejlődés irányát 

és lehetőségeit.
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VIII. Mellékletek 

1. számú melléklet 

 

 

Szekszárd Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala 

                                                                                                        Ikt. szám: IV.  336/2013 

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata polgármesterének és jegyzőjének 6/2013. 

(IV.12.) együttes utasítása az intézmények helyiségei bérbeadásának szabályzatáról 

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 23. § (4) bekezdés j) pontja alapján a 

következő utasítást adjuk ki: 

I. Fejezet 

Általános  rendelkezések 

1. Szabályzat célja 

1. § A szabályzat célja, hogy  Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata (a továbbiakban: 

Önkormányzat) által fenntartott önállóan működő intézmények, valamint az állami 

fenntartású, de az Önkormányzat által működtetett  intézmények körében történő helyiség 

bérbeadás díjának meghatározásához kapcsolódóan részletesen szabályozza az 

alaptevékenység keretében elvégzett tevékenységek vagy nyújtott szolgáltatások tényleges 

közvetlen önköltségének meghatározására irányuló tevékenységet, továbbá alapul szolgáljon 

az önköltség számítás külső és belső ellenőrzéséhez.  

2. Értelmező rendelkezések 

2. § E szabályzat alkalmazásában  

    1. Költség: A szolgáltatás, tevékenység teljesítése érdekében felhasznált holtmunka 

pénzértékben kifejezett összege. 

 Holtmunka jellegű költségek: 

a) anyagköltség, 

b) igénybe vett szolgáltatások értéke. 
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2. Az önköltségszámítás tárgya (a kalkulációs egységek): az önköltségszámítás tárgya a 

kalkulációs egység. 

Kalkulációs egységet képez: az intézményeknél bérbeadásra kerülő termek használati díja 

(hó, nap, m2); 

3. Kalkulációs tényezők tartalma : közvetlenül elszámolható anyagköltség. 

Közvetlen anyagköltségként kell kimutatni a felmerülő közüzemi költségeket. 

II. fejezet 

Tételes rendelkezések 

3. A bérleti szerződések megkötésének rendje 

3. § Az Önkormányzat által fenntartott intézmények esetében a bérleti szerződések megkötése 

(terembérletek, berendezések, technikai eszközök kölcsönzése stb.) az intézményvezető 

jogköre az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló 

31/2004.(XII.1.) önkormányzati rendelet 26. §-ában, valamint a mindenkori hatályos belső 

utasításokban meghatározott keretek között. 

4. § (1) Az állami fenntartású, de az önkormányzat által működtetett  köznevelési 

intézmények esetében a bérbeadásról szóló szerződéseket az önkormányzat vagyonáról és a 

vagyongazdálkodás szabályairól szóló 31/2004.(XII.1.) önkormányzati rendelet 26/A. §-ában 

foglaltak alapján – átruházott hatáskörben eljárva – a polgármester köti meg. 

(2) A szerződés tervezeteket Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyűlésének 

10/2013.(I.24.) határozata végrehajtásaként első alkalommal a Polgármesteri Hivatal 

Közigazgatási Igazgatóság Önkormányzati Osztálya készíti elő, azt követően a szerződések 

aktualizálását, új szerződések megkötésének előkészítését feladatkörükben eljárva a 

Polgármesteri Hivatal Gazdasági és Informatikai Igazgatóság gazdasági ügyintézői végzik. 

(3) A szerződéseket legalább 4 példányban kell elkészíteni. A szerződésekből kap egy 

példányt a Bérlő, az intézményvezető, az irattár és a Szerződéstár. 

4. Terembérleti szerződések megkötésére vonatkozó előírások 

5. § A tornatermekre vonatkozó bérleti díj legkisebb összegét  - intézményenkénti bontásban -  

önköltségszámítás   alapján rögzített árlista tartalmazza, mely az együttes utasítás 1.  

mellékletét képezi. 

6. § A bérbeadás adminisztrációjának menete: 

a)   Az árajánlat készítése minden esetben a rendezvényt megelőzően, az e célra 

kialakított a 2. melléklet szerinti formanyomtatvány adatai alapján történik   

b) A szerződés megkötését a bérlővel folytatott egyeztetés előzi meg  
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c)   A terembérleti díj a szerződésben foglaltak alapján esedékes, mely történhet a 

rendezvény (igénybevétel) után is, de a tárgyalások során törekedni kell arra, 

hogy a bérleti díj még a rendezvény tartása előtt megfizetésre kerüljön. A 

fizetés történhet készpénzben a gazdasági ügyintézőnél, vagy átutalással, ez 

esetben a fizetési határidőt legfeljebb 8 napon belüli időpontban kell 

megállapítani.   

 

7. § (1) A terembérleti szerződés megkötésénél a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. 

törvény (a továbbiakban: Nvt.) 11. § -ban foglaltak szerint kell eljárni.  

(2) A terembérleti szerződéseket az együttes utasítás 3. mellékletét képező szerződés minta 

alapján kell megkötni. 

5. A kedvezményes terembérlés esetei 

8. § (1) ”Külső” bérlő számára a terem kedvezményesen biztosítható a kérelmező írásbeli 

kérése alapján ha 

1. a kérelmező az alább felsorolt kedvezményezetti körbe tartozik: 

a) hátrányos helyzetűek közösségei: kisebbségi, szociális vagy egészségi 

állapotuk alapján hátrányos helyzetűek, 

b) közcélú szervezetek: egyesületek, alapítványok, 

c) társadalmi felelősségvállalásban szerepet vállalók, 

 d)      kulturális területen működő szervezetek, intézmények, cégek. 

2. a terembérletet az alábbi célra kérelmezik: 

 a) intézmény kulturális szolgáltatásait bővítő külső rendezvények megtartásához, 

  b)    több napos, hetes, hosszabb távú igénybevételhez 

  c)     egyéb különösen indokolt esetben, amelyet a terembérleti szerződésben meg kell 

nevezni. 

(2)  Tárgyalás alapján, a piaci viszonyokhoz mérten a 1. mellékletben meghatározott 

terembérleti díj legkisebb összegénél alacsonyabb összegű díj is megállapítható. A 

kedvezményes bérleti díj megállapításáról a 3-4. §-ban meghatározott hatáskörében eljárva az 

intézményvezető, illetve a polgármester dönt. 

(3) Terem ingyenesen az Nvt. 11. § (13) bekezdés alapján kizárólag közfeladat ellátása 

céljából a közfeladat ellátásához szükséges mértékben adható bérbe. 
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III. Fejezet 

Záró rendelkezések 

9. § Ez az együttes utasítás 2013. május 1. napján lép hatályba. 

Szekszárd, 2013. április 12. 

 

 Amreinné dr. Gál Klaudia jegyző 

távollétében: 

 

 

 

 

Horváth István dr. Göttlinger István 

polgármester jegyzőt helyettesítő aljegyző 
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Melléklet a 6/2013.(IV.12.) együttes utasításhoz 

Terembérleti díj legkisebb összege 

- 500 m2-ig    3 000 Ft/m2 

 Babits Mihály Általános Iskola 

 I. Béla Gimnázium 

 

501 – 600 m2   5 500 Ft/m2 

601 m2 -                6 500 Ft/m2 

 Garay János Általános Iskola és AMI 

 Dienes Valéria Általános Iskola  

 Baka István Általános Iskola 

 Garay János Gimnázium 
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Melléklet a 6/2013. (IV.12.) együttes utasításhoz 

KÉRELEM 

(a terem és technikai eszközök bérléséhez) 

 

A rendező szerv:………………………………………………………………………………… 

megnevezése: ……………………………………………………………………………….. 

Címe: …………………………………………………………………………………………. 

Adószáma: ……………………………………………………………………………………. 

Számlaszáma: ……………………………………………………………………………….. 

Tel/Fax/E-mail száma:…………….………………………………………………………. 

Ügyintéző: ……………………………………………………………………………………. 

 

A rendezvény programja:  

……………………………………………………………………………………..……………

………………………………………………………………………..…………………………

……………………..  

  

A rendezvényre meghívottak köre, a résztvevők száma:  

  

A terembérleti díj mérséklésére okot adó esetleges 

körülmények:……………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………… 

 

A  rendezvényre igényelt helyiségek megnevezése időponttal, időtartammal:  

…………………………………………..………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………….……………………………………

……………………………………………….. 
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A rendezvénnyel kapcsolatos technikai igények:  ( a terembérleti díj nem tartalmazza) 

………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………. 

 

A szolgáltatások iránti igényt a gazdasági ügyintézővel történt előzetes egyeztetések után 

kérjük benyújtani. 

 

 

Szekszárd,  201..  év  hó  nap 

 

        ………………...…………………………. 

 Kérelmező szerv, személy megnevezése 

         Aláírás/ cégszerű aláírása 
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Melléklet a 6/2013. (IV.12.) együttes utasításhoz 

 

TEREMBÉRLETI SZERZŐDÉS 

 

Amely létrejött egyrészről 

………………………………………….(cím:…………………………………………………,

adószám:……………….., bankszámlaszám: ………………………..képviseli: 

………………………………..), mint Bérbeadó  

 

másrészről 

…………………………………………………………………………………………………..

(cím………………………………………………………………….adószám/adóazonosító 

jel:………………..bankszámlaszám:…………………………………képviseli:………………

…………………), mint Bérlő között, az alábbi feltételekkel: 

1. Bérbeadó bérbe adja, Bérlő bérbe veszi a 

…………………………………………………..tornacsarnokát/termét és a hozzá tartozó 

helyiségeket az alábbi igénybevételi céllal, szolgáltatási körrel, időszakra, bérleti díj 

ellenében:  

 a. Igénybevétel célja:………………………………………………………… 

 b. Szolgáltatási kör  tornacsarnok és …. db öltöző/ terem 

 c.  Időszak: ………………………napjától …………………...napjáig  

 Igénybevétel hetente: ……. óra 

 Bérleti díj: …………. Ft/óra 

2. A bérleti díjat Bérlő a Bérbeadó által kibocsátott számla ellenében havonta tárgyhót követő 

hó 10. napjáig Bérbeadó számlájára átutalja, vagy készpénzben befizeti az intézmény 

házipénztárában. 

Számlázási név: 

Számlázási cím:  

Levelezési név: 

Levelezési cím:  
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3. Bérlő kijelenti, hogy bérlemény működési rendjét ismeri, az abban foglaltakat tudomásul 

veszi és elfogadja.  

4. Bérlő kijelenti, hogy a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény (a 

továbbiakban: Nvt.) 3. § (1) bekezdés 1. pontja alapján átlátható szervezetnek minősül és 

vállalja, hogy tulajdonosi szerkezetében az Nvt. 3. § (1) bekezdés 1. pontjától eltérő változást 

bejelenti a Bérbeadónak. 

5. Bérlő a bérlemény további bérbeadására nem jogosult.  

6. Amennyiben Bérbeadó nem tudja biztosítani a bérleményt iskolai rendezvény miatt, úgy 

Bérlőt legalább 1 héttel korábban értesíti, valamint ezen időre a bérleti díjat nem  kell  

megfizetni. Ha Bérbeadó az előre megállapított időben  –előre nem látható okok miatt – nem 

tudja a bérleményt biztosítani, akkor bérlő kárigénnyel nem léphet fel Bérbeadó felé.  

Ha bérlő nem jelenik meg a számára fenntartott időben, a bérleti díjat akkor is köteles 

megfizetni.  

7. Bérbeadó szavatol azért, hogy bérlemény a bérlet időtartama alatt rendeltetésszerű 

használatra alkalmas legyen.  

8. Bérlő gondoskodik a használatba vett helyiség és tartozékai állagának megóvásáról, azok 

rendeltetésszerű használatáról, a rend fenntartásáról, a tűzvédelmi előírások betartásáról.  

9. Bérlő jogosult meghatározni, hogy bérleményt hány fő használja. Amennyiben a használók 

száma veszélyezteti a rendeltetésszerű használatot, Bérbeadó létszámkorlátozást rendelhet el.  

10. Bérlő kijelenti, hogy felel minden olyan kárért, mely a bérleti időszak alatt a nem 

rendeltetésszerű használat miatt keletkezett. Bérlő kártérítési felelőssége akkor is fennáll, ha 

közvetlenül a kárt nem személyesen ő okozta, hanem az általa a használatba bevont harmadik 

személy.  

11. Mentesül Bérlő a felelősség alól, ha a kárt okozó harmadik személy az okozott kárt 

megtérítette.  

12. Bérbeadó a bérlemény külső részén, valamint az épület közös használatú részén táblák, 

feliratok elhelyezéséhez hozzájárulást nem ad.  

13. Bérlő amennyiben rendezvényén zenét szolgáltat, a Szerzői Jogvédő Irodánál történő 

bejelentési kötelezettséget vállalja.  

14. Bérlő vállalja, hogy jelen szerződésben előírt kötelezettségeit teljesíti, továbbá, hogy az 1. 

pont szerint bérbevett termet, ill. helyiségeket a szerződési előírásoknak és a tulajdonosi 

rendelkezéseknek, valamint a meghatározott hasznosítási célnak megfelelően használja.    
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15. Jelen szerződést bármely fél a másik félhez intézett írásbeli nyilatkozattal 30 napos 

felmondási idővel felmondhatja. Amennyiben Bérlő nem tart igényt a felmondási idő alatt a 

bérlemény használatára, Bérbeadó a felmondást megelőző hónap bérleti díjával megegyező 

bérleti díjra akkor is igényt tarthat.  

16. Bérbeadó jelen szerződést kártalanítás nélkül és azonnali hatállyal felmondhatja, ha a 

szerződés megkötését követően beállott körülmény folytán a Bérlő nem minősül átlátható 

szervezetnek. 

17. A jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Magyar Köztársaság Polgári 

Törvénykönyvéről szóló 1959. évi IV. törvény, valamint a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi 

CXCVI. törvény   szabályai az irányadók. 

18. Jelen szerződés elválaszthatatlan részét képezi a  Bérlőnek a  terem és technikai eszközök 

bérléséhez benyújtott kérelme. 

Szerződő felek jelen szerződést, mint akaratukkal mindenben megegyezőt, jóváhagyólag 

aláírják. 

 

Kelt:     ,       

 

Bérbeadó képviseletében:    Bérlő képviseletében: 

……………………………    ………………………………….. 

 

Megjegyzés:  

A nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 3. § (1) bekezdés 1. pontja szerint: 

„ 1. átlátható szervezet: 

a) a 

aa) nemzetközi szervezet, az állam, külföldi állam, külföldi helyhatóság, 

ab) köztestület, 

ac) költségvetési szerv, önkormányzati intézmény, 

ad) külföldi állami vagy helyhatósági szerv, 

ae) lelkiismereti és vallásszabadság jogáról, valamint az egyházak, vallásfelekezetek és 

vallási közösségek jogállásáról szóló törvény szerinti egyház, belső egyházi jogi személy, 

af) helyi önkormányzat, a nemzetiségi önkormányzat és azok társulása, valamint 

ag) gazdálkodó szervezet, amelyben az állam vagy az önkormányzat külön-külön vagy 

együtt 100%-os részesedéssel rendelkezik, 

ah) az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes állam szabályozott 

piacára bevezetett nyilvánosan működő részvénytársaság; 
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b) az olyan belföldi vagy külföldi jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező 

gazdálkodó szervezet, amely megfelel a következő feltételeknek: 

ba) tulajdonosi szerkezete, a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és 

megakadályozásáról szóló törvény szerint meghatározott tényleges tulajdonosa 

megismerhető, 

bb) az Európai Unió tagállamában, az Európai Gazdasági Térségről szóló 

megállapodásban részes államban, a Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési Szervezet 

tagállamában vagy olyan államban rendelkezik adóilletőséggel, amellyel Magyarországnak a 

kettős adóztatás elkerüléséről szóló egyezménye van, 

bc) nem minősül a társasági adóról és az osztalékadóról szóló törvény szerint 

meghatározott ellenőrzött külföldi társaságnak, 

bd) a gazdálkodó szervezetben közvetlenül vagy közvetetten több mint 25%-os tulajdonnal, 

befolyással vagy szavazati joggal bíró jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező 

gazdálkodó szervezet tekintetében a ba), bb) és bc) alpont szerinti feltételek fennállnak; 

c) az a civil szervezet és a vízitársulat, amely megfelel a következő feltételeknek: 

ca) vezető tisztségviselői megismerhetők, 

cb) a civil szervezet és a vízitársulat, valamint ezek vezető tisztségviselői nem átlátható 

szervezetben nem rendelkeznek 25%-ot meghaladó részesedéssel, 

cc) székhelye az Európai Unió tagállamában, az Európai Gazdasági Térségről szóló 

megállapodásban részes államban, a Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési Szervezet 

tagállamában vagy olyan államban van, amellyel Magyarországnak a kettős adóztatás 

elkerüléséről szóló egyezménye van;” 

 

(Ha a szerződő fél természetes személy a szerződés a 4. és 16. pontban foglalt kikötéseket 

nem tartalmazza.)
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1. számú melléklet

Ssz. Egyesület neve Alakulás éve Vezető sportszakmai végzettsége Mióta vezető Iroda Telefon e-mail Számítógép Internetes honlap Vagyon Edzés helye

1. KSC Szekszárd 1988. segédedző 2005. x x x x x nincs 5 bérlemény

2. Szekszárdi UFC 1989. edző 2010. x x x x x nincs Városi Sportpályák

3. UKSE Szekszárd 1995. nincs 2005. x x x x x nincs Városi Sportcsarnok+5 bérlemény

4. Szekszárdi Asztalitenisz Club1998. edző 1997. nincs x x x nincs nincs Városi Sportcsarnok

5. Szekszárdi Atlétikai Klub SE2002. nincs 2010. nincs nincs x nincs x nincs Városi Atlétikai pálya

6. Szekszárdi Vízmű Sportegyesület1987. nincs 2005. x nincs x x x nincs Városi Uszoda

7. Gemenc Judo Klub Egyesület2001. edző 2001. nincs nincs x nincs x nincs Rendőrségi barakk

8. Szekszárdi Szabadidős Kerékpáros Egyesület2000. edző 2000. x x x x x nincs Városi Sportcsarnok+ 1 bérlemény

9. Szekszárdi Kerékpáros Sport Egyesület1991. nincs 2001. nincs x x x x nincs Városi Uszoda és bérlemények

Ssz. Egyesület neve Alakulás éve Vezető sportszakmai végzettsége Mióta vezető Iroda Telefon e-mail Számítógép Internetes honlap Vagyon Edzés helye

1. Gyermek Kosárlabda Sportegyesület Szekszárd2007. edző 2007. nincs nincs x nincs x nincs 3 bérlemény

2. Hikari Aikido Egyesület2002. edző 2006. nincs x x x x nincs Városi Sportcsarnok

3. Atlétikai Club Szekszárd1987. szakedző 1992. x x x x x nincs Városi Atlétikai pálya+2 bérlemény

4. Dynamic Triatlon Club1992. nincs 1992. nincs nincs x nincs x nincs Városi Uszoda+1 bérlemény

5. Alisca Nyilai Íjász Egyesület1999. edző 1999. nincs x x x x nincs Lisztes Völgyi Lőtér+1 bérlemény

6. Unio Boksz Szekszárd2001. edző 2010. nincs nincs nincs nincs nincs nincs Városi Sportcsarnok

7. Tolnai Tájak Íjász Egyesület2009. segédedző 2009. nincs nincs x nincs x nincs Városi Sportpálya+2 bérlemény

8. Szekszárdi Kajak-Kenu Sportegysület2010. szakedző 2010. x nincs x x x ingatlan+gépjárműSaját ingatlan+2 bérlemény

9. Yorgos Asztalitenisz Sportegyesület2007. segédedző 2007. nincs nincs x x x nincs Városi Sportcsarnok

10. Férfi Kosárlabda Sportegyesület1989. segédedző 1990. nincs nincs x nincs x nincs 6 bérlemény

11. Szekszárdi Fekete Gólyák KC2008. edző 2009. x x x x x nincs Városi Sportcsarnok+1 bérlemény

Ssz. Egyesület neve Alakulás éve Vezető sportszakmai végzettsége Mióta vezető Iroda Telefon e-mail Számítógép Internetes honlap Vagyon Edzés helye

1. Gemenc Természetvédelmi- és Sportegyesület1991. edző 1991. nincs nincs x x x 2 gépjárműDoromlási Gátőrház

2. Szekszárdi Horgász egyesület1946. x x x x nincs nincs

3. Szekszárdi Elektrogáz Sportkör Közhasznú Szervezet1998. nincs nincs nincs x nincs nincs nincs Bérlemény

4. Fehérlófia Sportegyesület1993. nincs 2004. nincs nincs x x x nincs Városi Sportcsarnok+ 1 bérlemény

5. Gemenc Hőlégballon SE1994. nincs 1994. nincs nincs nincs nincs x nincs

6. Szekszárdi Mozgásművészeti Stúdió Közhasznú Egyesület2008. szakedző 2008. nincs x x x x nincs Bérlemény

7. Fáklya SE Szekszárd2006. nincs 2006. nincs nincs x x nincs nincs Városi Sportcsarnok

8. Embusen Karate SE1992. segédedző 2005. nincs nincs x nincs nincs nincs

9. Szekszárdi Rádió Klub1957. nincs 1992. x nincs x nincs x ingatlan

10. Szenior Atlétikai Club1983. edző 1983. nincs x x x nincs nincs Városi Atlétika pálya, Városi Sportcsarnok

11. Tolna Megyei Szabadidős SE1987. edző 1987. nincs nincs nincs nincs nincs nincs Városi Sportcsarnok+3 bérlemény

12. Szekszárdi Rosszcsontok AFC2008. nincs 2008. nincs x x x x nincs Városi Sportpálya

13. IPPON Karate Egyesület1993. edző 1993. nincs x x x x Mikrobusz1 bérlemény

Szabadidősport, speciális egyesületek:

Az egyesület tulajdonában, vagy bérelt

Egyesületek adatlapjaiból (2011.):

Kiemelt Sportegyesületek:

Az egyesület tulajdonában, vagy bérelt

Versenysporttal és utánpótlás-neveléssel foglalkozó egyesületek:

Az egyesület tulajdonában, vagy bérelt

A szekszárdi sportegyesületek alap adatainak összegző kimutatásai (2011.)
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Kiemelt sportegyesületek megalakulásának sorrendje 

 

 

 

Versenysporttal és utánpótlás-neveléssel foglalkozó egyesületek megalakulásának 

sorrendje 

 

 

1975 1980 1985 1990 1995 2000 2005

Szekszárdi Atlétikai Klub SE

Gemenc Judo Klub Egyesület

Szekszárdi Szabadidős Kerékpáros…

Szekszárdi Asztalitenisz Club

UKSE Szekszárd

Szekszárdi Kerékpáros Egyesület

Szekszárdi UFC

KSC Szekszárd

Szekszárdi Vízmű SE

Évszám 

Évszám

1975 1980 1985 1990 1995 2000 2005 2010 2015

Szekszárdi Kajak-Kenu Sportegysület

Tolnai Tájak Íjász Egyesület

Szekszárdi Fekete Gólyák KC

Gyermek Kosárlabda Sportegyesület…

Yorgos Asztalitenisz Sportegyesület

Hikari Aikido Egyesület

Unio Boksz Szekszárd

Alisca Nyilai Íjász Egyesület

Dynamic Triatlon Club

Férfi Kosárlabda Sportegyesület

Atlétikai Club Szekszárd

Évszám 

Évszám



 

 

 
 

Egyesületek adatlapjaiból (2011.): 1. számú melléklet

Kiemelt Sportegyesületek:

Ssz. Egyesület neve: Igazolt versny./up. Tömegsp. Össz taglétsz. Edző szám Össz.bev. Tagdíj Szponzor Önkorm.tám. Egyéb önk. Támogatás

1. KSC Szekszárd 152 25 177 7 107857000 0 49080000 5280000 Városi Sportcsarnok

2. Szekszárdi UFC 227 15 242 17 61121000 0 0 3650000 Városi Futball pályák

3. UKSE Szekszárd 141 0 161 9 43667725 2867200 257540 5650000 Városi Sportcsarnok

4. Szekszárdi Asztalitenisz Club 64 24 88 6 13335000 1369000 9277000 1825000 Városi Sportcsarnok

5. Szekszárdi Atlétikai Klub SE 24 80 104 4 6960000 423000 5022000 1350000 Városi Atlétikai pálya

6. Szekszárdi Vízmű Sportegyesület 30 54 101 9 9335745 1937900 0 500000 Városi Uszoda

7. Gemenc Judo Klub Egyesület 24 76 100 3 4401000 1630000 950000 1320000

8. Szekszárdi Szabadidős Kerékpáros Egyesület 10 10 20 2 5612986 288000 125504 1800000

9. Szekszárdi Kerékpáros Sport Egyesület 5 10 15 1 1326791 1500 0 670000

Összesen: 677 294 1008 58 253617247 8516600 64712044 22045000

Ssz. Egyesület neve: Igazolt versny./up. Tömegsp. Össz taglétsz. Edző szám Össz.bev. Tagdíj Szponzor Önkorm.tám. Egyéb önk. Támogatás

1. Gyermek Kosárlabda SE Szekszárd 12 31 53 4 206000 178000 0 0

2. Hikari Aikido Egyesület 16 13 29 1 5468000 520000 2336000 330000

3. Atlétikai Club Szekszárd 65 0 86 3 1347463 136000 0 300000 Városi Atlétikai pálya

4. Dynamic Triatlon Club 33 9 33 2 1433895 126000 190000 480000 Városi Uszoda

5. Alisca Nyilai Íjász Egyesület 25 23 48 3 979352 270000 300000 200000 Lisztes völgyi Lőtér

6. Unio Boksz Szekszárd 8 22 30 3 Városi Sportcsarnok

7. Tolnai Tájak Íjász Egyesület 72 25 97 3 1947000 373000 220000 200000 Városi Sportcsarnok füves területe

8. Szekszárdi Kajak-Kenu Sportegysület 35 30 65 1 168194 119100 2070000 260000 Palánki híd melletti terület bérlése

9. Yorgos Asztalitenisz Sportegyesület 10 2 12 3 58000 36000 0 0

10. Férfi Kosárlabda Sportegyesület 48 50 98 5 1480000 150000 750000 550000

11. Szekszárdi Fekete Gólyák KC 33 0 53 1 1682901 0 550000 600000 Városi Sportcsarnok

Összesen: 357 205 604 29 14770805 1908100 6416000 2920000

Ssz. Egyesület neve: Igazolt versny./up. Tömegsp. Össz taglétsz. Edző szám Össz.bev. Tagdíj Szponzor Önkorm.tám. Egyéb önk. Támogatás

1. Gemenc TSE 0 37 42 0 1234000 57000 0 200000

2. Szekszárdi Horgász egyesület 0 331 331 0 4390000 407000 0 0

3. Szekszárdi Elektrogáz Sportkör 0 126 126 0 6760000 400000 5973000 0

4. Fehérlófia Sportegyesület 8 36 44 7 1278444 25000 161865 300000 Városi Sportcsarnok

5. Gemenc Hőlégballon SE 2 13 15 0 998000 120000 0 100000

6. Szekszárdi Mozgásművészeti Stúdió 0 80 80 2 2128000 60000 258000 240000

7. Fáklya SE Szekszárd 0 12 16 0 1042000 19000 297000 470000 Városi Sportcsarnok

8. Embusen Karate SE 0 10 10 0 112227 25000 0 60000

9. Szekszárdi Rádió Klub 27 26 53 2 2862000 28000 252000 120000

10. Szenior Atlétikai Club 0 40 40 3 1350000 360000 188000 420000

11. Tolna Megyei Szabadidős SE 3 19 22 3 256000 23000 0 0

12. Szekszárdi Rosszcsontok AFC 0 32 32 2 100000 0 0 100000 Városi Sportpálya

13. IPPON Karate Egyesület 0 32 32 2 383518 150000 130000

Összesen: 40 794 843 21 22894189 1674000 7129865 2140000

Versenysporttal és utánpótlás-neveléssel foglalkozó egyesületek:

Szabadidősport, speciális egyesületek:

A szekszárdi sportegyesületek létszámára és pénzügyi adataira vonatkozó kimutatások (2011.)
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A kiemelt sportegyesületek taglétszáma 

 

 

 

Versenysporttal és utánpótlás-neveléssel foglalkozó egyesületek taglétszáma 
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Kiemelt sportegyesületek 2011. évi összes bevételeinek egymáshoz viszonyított aránya 

 

2011. évi összes bevétel 

KSC Szekszárd

Szekszárdi UFC

UKSE Szekszárd

Szekszárdi Asztalitenisz Club

Szekszárdi Vízmű Sportegyesület

Szekszárdi Atlétikai Klub SE

Szekszárdi Szabadidős Kerékpáros Egyesület

Gemenc Judo Klub Egyesület

Szekszárdi Kerékpáros Sport Egyesület



  

 

 
 

Versenysporttal és utánpótlás-neveléssel foglalkozó egyesületek 2011. évi összes bevételeinek egymáshoz viszonyított aránya 

 

2011. évi összes bevétel 

Hikari Aikido Egyesület

Tolnai Tájak Íjász Egyesület

Szekszárdi Fekete Gólyák KC

Férfi Kosárlabda Sportegyesület

Dynamic Triatlon Club

Atlétikai Club Szekszárd

Alisca Nyilai Íjász Egyesület

Gyermek Kosárlabda Sportegyesület
Szekszárd

Szekszárdi Kajak-Kenu Sportegysület

Yorgos Asztalitenisz Sportegyesület

Unio Boksz Szekszárd
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2011. évi összes bevétel és önkormányzati támogatás aránya a kiemelt sportegyesületek körében 
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2011. évi összes bevétel és önkormányzati támogatás mértéke a versenysporttal és utánpótlás-neveléssel foglalkozó egyesületek körében 

2011. évi támogatás
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Egyesületek adatlapjaiból (2011.): 1. számú melléklet

Kiemelt Sportegyesületek:

Ssz. Egyesület neve: Edző szám ffi/nő Végzettség Státusz Mióta edző itt? Hány edzést tart egy héten?

1. KSC Szekszárd 7 2ffi/5 nő 1 szakedző/3 edző/3 nincs 1 főállás/6 mellékállás 1988-2011. folyamatosan 75 óra

2. Szekszárdi UFC 17 16ffi/1 nő 1 szakedző/15 edző/1 nincs 13 társ. munk./ 4 mellékállás 2002-2011 folyamatosan 160 óra

3. UKSE Szekszárd 9 1 ffi/ 8 nő 1 szakedző/4 edző/4 nincs 1 társ. Munk./ 8 mellékállás 1995-2011 folyamatosan 46 óra

4. Szekszárdi Asztalitenisz Club 6 3ffi/3 nő 1 szakedző/3 edző/1 segédedző 3 társ.munk./3 mellékállás 1998-2011 folyamatosan 120 óra

5. Szekszárdi Atlétikai Klub SE 4 ffi 3 szaedző/1 nincs 4 mellékállás 2010. 30 óra

6. Szekszárdi Vízmű Sportegyesület 9 3ffi/6 nő 4 szakedző/3 edző/ 2 segédedző mellékállás 1988-2011 folyamatosan 45 óra

7. Gemenc Judo Klub Egyesület 3 ffi 2 edző/ 1 segédedző társ.munk. 2001-2004 folyamatosan 6 óra

8. Szekszárdi Szabadidős Kerékpáros E. 6 3ffi/3 nő 1 szakedző/3 edző/1 segédedző/ 1 nincs 4 társ.munk/2 mellékállás 1997-2011 folyamatosan 54 óra

9. Szekszárdi Kerékpáros Sport Egyesület 1 ffi nincs társ.munk. 2001. 18 óra

Ssz. Egyesület neve: Edző szám ffi/nő Végzettség Státusz Mióta edző itt? Hány edzést tart egy héten?

1. Gyermek Kosárlabda SE Szekszárd 4 3 ffi/ 1nő 1 edző/ 3 nincs társ.munka 2007-2011. 13.5 óra

2. Hikari Aikido Egyesület 1 ffi edző 1 főállás/2 mellékállás 2006. 72 óra

3. Atlétikai Club Szekszárd 3 ffi 1 szakedző/ 2 edző 1 főállás/2 mellékállás 1987-1992. 80 óra

4. Dynamic Triatlon Club 2 ffi edző társ.munka 1998-2000. 21 óra

5. Alisca Nyilai Íjász Egyesület 3 1 ffi/ 2 nő 2 szakedző/ 1 edző társ.munka 1999-2004. 60 óra

6. Unio Boksz Szekszárd 3 ffi edző társ.munka 2005-2011. 22.5 óra

7. Tolnai Tájak Íjász Egyesület 3 ffi 2 szakedző/ 1 nincs társ.munka 2009. 9 óra

8. Szekszárdi Kajak-Kenu Sportegysület 1 ffi szakedző mellékállás 2010. 120 óra

9. Yorgos Asztalitenisz Sportegyesület 3 ffi nincs társ.munka 2007. 6 óra

10. Férfi Kosárlabda Sportegyesület 5 ffi 1 szakedző/3 edző/ 1 nincs 1 mellékállás/ 4 társ. munk. 2011. 11 óra

11. Szekszárdi Fekete Gólyák KC 1 ffi edző mellékállás 2009. 18 óra

Ssz. Egyesület neve: Edző szám ffi/nő Végzettség Státusz Mióta edző itt? Hány edzést tart egy héten?

1. Gemenc TSE 0

2. Szekszárdi Horgász egyesület 0

3. Szekszárdi Elektrogáz Sportkör 0

4. Fehérlófia Sportegyesület 7 3ffi/4 nő segédedző társ.munka 2004-2011. 4.5 óra

5. Gemenc Hőlégballon SE 0

6. Szekszárdi Mozgásművészeti Stúdió 2 nő 1 szakedző/1 nincs társ.munka 2008. 80 óra

7. Fáklya SE Szekszárd 0

8. Embusen Karate SE 0

9. Szekszárdi Rádió Klub 2 ffi 1 edző/1 nincs társ.munka 1992-2002. 5.5 óra

10. Szenior Atlétikai Club 3 2ffi/1 nő 1 edző/2 nincs társ.munka 1983-1989. 21 óra

11. Tolna Megyei Szabadidős SE 3 ffi edző társ.munka 1987. 8 óra

12. Szekszárdi Rosszcsontok AFC 2 1ffi/1nő 1edző/1 nincs társ.munka 2011. 8 óra

13. IPPON Karate Egyesület 2 ffi edző társ.munka 1993-1998. 6 óra

Versenysporttal és utánpótlás-neveléssel foglalkozó egyesületek:

Szabadidősport, speciális egyesületek:

A szekszárdi sportegyesületek edzéseiről, valamint edzőiről szóló kimutatás (2011.)
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3. számú melléklet 
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4. számú melléklet 
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5. számú melléklet 

 

 

 

 

 

 



 

 

- 61 -  

6. számú melléklet 
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7. számú melléklet 
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8. számú melléklet 
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9. számú melléklet 
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10. számú melléklet 
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11. számú melléklet 
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12. számú melléklet 
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13. számú melléklet 

A sportközpont bérbe adott területeinek, helyiségeinek önköltség számításán 

alapuló árkalkuláció mértékei 

 A szabályzat alapját a bérbe adott területek határozták meg. Ezek adják a kalkulációs 

egységet: küzdőtér, I. számú edzőterem, II. számú edzőterem, III. számú edzőterem, 

IV. számú edzőterem, V. számú edzőterem, VI. számú edzőterem, tárgyaló, városi 

öltöző, műfüves pályák. 

Az árak meghatározásánál a következő költségtényezők játszanak szerepet: 

anyagköltség, igénybe vett szolgáltatások, egyéb szolgáltatások, bérköltség, személyi 

jellegű egyéb költségek, bérjárulékok, értékcsökkenési leírás, egyéb ráfordítások, 

támogatások, szükséges bevétel. 

A kalkulációs módszerek közül az osztókalkuláció egyenletével számolták ki az egyes 

területek kiadásának értékét. 

Kalkulációs 

egység 
Terület m² 

Minőségi szorzó 

(%) 
Egyenértékszám 

Küzdőtér 1072 9,33 100 

Edzőterem 177 5,65 10 

Edzőterem 87 11,49 10 

Tárgyaló 84 7,14 6 

Városi öltöző 260 1,54 4 

Műfüves pályák 2000 3,00 60 

 

Az önköltségszámítással kihozott összeg azt mutatja meg, hogy hogy legalább 

mennyiért kell bérbe adni az egyes területeket. 

Kalkulált egységárak (Ft/óra) 

  Előző évi tényleges órák alapján 

  Támogatás nélkül Támogatással 

1. Küzdőtér 22 199 6 098 

2. I. számú edzőterem 2 220 610 

3. II. számú edzőterem 2 220 610 

4. III. számú edzőterem 2 220 610 

5. IV. számú edzőterem 2 220 610 

6. V. számú edzőterem 2 220 610 

7. VI. számú edzőterem 2 220 610 

8. Tárgyaló 1332 366 

9. Városi öltöző 888 244 

10. Műfüves pályák 13 319 3659 

 


