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„A sport a játék alatt tanítja meg az embert rövid idő alatt a legfontosabb polgári 

erényekre: az összetartásra, az önfeláldozásra, az egyéni érdek alárendelésére, a 

kitartásra, a tettrekészségre, a gyors elhatározásra, az önálló megítélésre, az abszolút 

tisztességre, és mindenekelőtt a „fair play”, a nemes küzdelem szabályaira.” 

 

Szent-Györgyi Albert 



 

 

 

Bevezető 

 

 

 

Magyarország Országgyűlése az Alaptörvény elfogadásakor kinyilvánította, hogy a 

nemzet közössége a test művelését, a sportot a nemzet alapértékének tekinti. A 

nemzet értékei között tartja számon a sport által elért eredményeket, és elismeri a 

sport értékét, mint egyént és közösséget erősítő értéket.  

 

A sport jelentősége mind társadalmi, mind gazdasági szempontból meghatározó egy 

nemzet életében, akár a versenysport gazdasági és lélektani hatásait, akár az utánpótlás-

nevelés, az iskolai és diáksport, illetve a szabadidősport jótékony hatásait vizsgáljuk. A 

sport a testi-lelki egészség alapja, amely hozzátartozik az egészséges nemzet és az 

egészégét megőrizni akaró polgár értékeihez.  

 

A helyi sportélet feltételeinek kialakításában az önkormányzatoknak kiemelt szerepe van, 

hiszen a helyi önkormányzatok a tulajdonosai a legtöbb sportlétesítménynek, illetve a 

sport meghatározó támogatói közé tartoznak. 

 

Az Önkormányzat célja a város sportéletének jövőjét kialakító középtávú 

sportkoncepció megalkotása, mely a meglévő tapasztalatokra és a jövőbeni célokra 

irányul. 

Nagykálló 1876-ig megyeszékhelyként meghatározó szerepet töltött be Szabolcs 

Megyében, amelynek eredményeként a sporttörténete is igen nagy jelentőséggel bírt. A 

mozgás szeretete meghatározta az itt élő emberek életét, munkáját. A helyiek, a sport 

jelentőségét mindig nagyra értékelték és bíztak abban, hogy a sport jövője mindig 

biztosított lesz Városunkban. 

 

 

Jogszabályi háttér 

 

Az önkormányzat testneveléssel és spottal kapcsolatos feladatait az alábbi 

jogszabályok határozzák meg: 

 

 



 

 

1.) Magyarország Alaptörvénye 

 

Magyarország Alaptörvénye Szabadság és felelősség részének XX. cikke alapján 

„mindenkinek joga van a testi és lelki egészséghez. Ezen jog érvényesülését 

Magyarország genetikailag módosított élőlényektől mentes mezőgazdasággal, az 

egészséges élelmiszerekhez és az ivóvízhez való hozzáférés biztosításával, a 

munkavédelem és az egészségügyi ellátás megszervezésével, a sportolás és a rendszeres 

testedzés támogatásával, valamint a környezet védelmének biztosításával segíti elő.” 

 

 

2.) A sportról szóló 2004. évi I. törvény 

 

A sportról szóló 2004. évi I. törvény önálló fejezetet szentel a helyi önkormányzatok 

sporttal kapcsolatos feladatainak.  A Sporttörvény kommentárja megfogalmazza, hogy a 

„sportfeladatok ellátására jellemző, hogy a sport szervezéséhez, a sportolás feltételeinek 

megteremtéséhez, biztosításához szükséges funkcionális jellegű feladatcsoportok döntő 

többségét jelenleg az állami szervezetrendszer látja el, illetve biztosítja. Az élsport egyes 

nagy szegmenseinek működéséhez kapcsolódó feladatokat ugyanakkor a nem-

kormányzati szervezetrendszer szintjein tevékenykedő szervezetek (sportszövetségek), 

továbbá a helyi önkormányzati szervezetrendszer végzi.” 

A Sporttörvény az alábbiak szerint határozza meg a helyi önkormányzatok sporttal 

kapcsolatos feladatait: 

„A települési önkormányzat - figyelemmel a sport hosszú távú fejlesztési koncepciójára  

a) meghatározza a helyi sportfejlesztési koncepciót, és gondoskodik annak 

megvalósításáról, 

b) az a) pontban foglalt célkitűzéseivel összhangban együttműködik a helyi 

sportszervezetekkel, sportszövetségekkel, 

c) fenntartja és működteti a tulajdonát képező sportlétesítményeket, 

d) támogatja az iskolai testnevelés és sporttevékenység gyakorlása feltételeinek 

megteremtését. 

 

3.) Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 

 

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) 

bekezdése 15. pontja értelmében a helyi közügyek, valamint a helyben biztosítható 

közfeladatok körében ellátandó helyi önkormányzati feladatok különösen: „15. sport 

ügyek”. 



 

 

 

4.) A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC törvény 

 

46.§ (3) A gyermeknek, a tanulónak joga, hogy 

b) a nevelési és a nevelési-oktatási intézményben biztonságban és egészséges 

környezetben neveljék és oktassák, óvodai életrendjét, iskolai tanulmányi rendjét 

pihenőidő, szabadidő, testmozgás beépítésével, sportolási, étkezési lehetőség 

biztosításával életkorának és fejlettségének megfelelően alakítsák ki, 

 

5.) A Sport XXI. Nemzeti Sportstratégiáról szóló 65/2007. (VI. 27.) OGY 

határozata 

 

A jövőben az állami, önkormányzati és sportág specifikus érdekeket és szempontokat 

figyelembe véve, mérlegelve szükséges felmérni és meghatározni az egyes események 

megrendezéséhez kötelezően előírt és nagy értékű beruházások, fejlesztések központi 

költségvetést terhelő nagyságát, és több éven áthúzódó támogatásának mértékét. El kell 

érni, hogy a rendezvénytámogatásnak a sportra, a gazdaságra, a régióra, a településre 

nézve fejlesztő hatása legyen. Ennek érdekében célszerű az események 

megrendezésének gazdasági, társadalmi, sportszakmai feltételeinek alakulását 

folyamatosan nyomon követni, illetve a fejlesztések tervezésekor az esetleges rendezési 

lehetőségek vonzatait szem előtt tartani.  

6.) Nagykálló Város Képviselő-testüket szervezeti és működési szabályzatáról 

szóló 15/2019. (X.28) rendelete 

 

 

 

A Sport Bizottság feladatai: 

 

 1./ Közreműködik a városi sportegyesületek tevékenységének összehangolásában. 

2./ Egyezteti, koordinálja a sportrendezvények tervét, ezek megvalósításához segítséget 

nyújt. 

3./ Javaslatot tesz a bizottság hatáskörébe utalt sport célú pénzösszeg felhasználásáról. 

4./ Közreműködik a sport célú, sporttal kapcsolatos pályázatok elkészítésében. 

5./ Figyelemmel kíséri, és kiemelten támogatja az egyesületek utánpótlás nevelési 

tevékenységét. 

6./ Véleményezi a város sportkoncepcióját. 

 



 

 

7.) Az Európai Unió és a Sport 

 

Az Európa Tanács Miniszteri Bizottsága 2001. május 16-án REC (92) 13. és REC (92) 

14. számmal ajánlásokat fogadott el a tagállamok számára az átdolgozott 

Európai Sport Chartáról, valamint a Sport Etikai Kódexről. 

Az Európai Unió élesen kettéválasztja a sport két területét: a sportot, mint gazdasági 

tevékenységet, illetve a sportot, mint társadalmi jelenséget. 

A sport amellett, hogy testi és szellemi jóléthez segít, közösségeket is közel hoz 

egymáshoz. A sport a gazdaság egyik nagy és gyorsan növekvő ágazata, amely 

jelentős mértékben hozzájárul a növekedéshez és a foglalkoztatáshoz. 

Az Európai Unió nemzetek közötti sportprojekteket finanszíroz, aminek célja a 

megfelelő hálózatok és bevált módszerek feltárása és tesztelése a sport területén. 

Ezek a projektek a következő területekre vonatkoznak:  

 egészségvédő testmozgás;  

 a sporthoz kapcsolódó oktatás és  képzés 

 sport fogyatékkal élők számára; 

 nemek közötti esélyegyenlőség a portban; 

 fellépés a doppingszerek használata ellen; 

 a sport terén és révén megvalósuló társadalmi befogadás, 

 önkéntesség a sport világában; 

 erőszak és intolerancia a sport területén; 

 sportirányítás. 

 

8.) Magyar Olimpiai Bizottság  

 

A 2011. decemberben módosított Sporttörvény átrendezte a magyar sport irányító 

rendszerét. A hazai sportéletben az eddigi öt (a Magyar Olimpiai Bizottság, a 

Magyar Paralimpiai Bizottság, a Nemzeti Sportszövetség, a Nemzeti 

Szabadidősport Szövetség és a Fogyatékosok Nemzeti Sportszövetsége) helyett 

egyetlen köztestület, a MOB vette át az irányító szerepet, állami feladatokat 

ellátó civil szervezetként. Jelenleg a feladatok ellátásának nagy része az Emberi 

Erőforrások Minisztériumának hatáskörökében van.   

 

A MOB céljai, feladatai: 

- az Olimpiai Mozgalom és az egyetemes magyar sport fejlesztése, 

előmozdítása és védelme az Olimpiai Chartával és a magyar törvényekkel 

összhangban, különösen a fiatalok körében, 



 

 

- a sport sajátos eszközeivel hozzájárulni a fiatal nemzedékek fizikai, 

szellemi és erkölcsi neveléséhez, a környezetvédelem, a 

fenntartható fejlődés, a környezettudatos magatartás elsajátításához, 

elősegítve ezzel egy békés, jobb világ és egészséges társadalom 

megteremtését, a kölcsönös tisztelet, a szolidaritás és a becsületes játék 

szellemében, 

- ösztönözni a versenysport, a nem olimpiai sportágak, az utánpótlás – 

nevelés, a fogyatékkal élők sportjának, a diák - hallgató sport és a 

szabadidősport fejlesztését, 

- elősegíteni az állami sportirányítással, országos sportági 

szakszövetségekkel, országos sportági szövetségekkel, 

sportszervezetekkel, önkormányzatokkal együttműködve a sportolók 

Olimpiai Játékokra és a Nemzetközi Olimpiai Bizottság által elismert 

sporteseményekre való felkészülését és azokon való részvételt. 

 

A feladatokból fakadóan most már nem „csak” az olimpiai sportágak, illetve az 

olimpia jelenti az egyetlen célkitűzést, hanem a fő cél az, hogy a MOB a 

hétköznapi emberek felé szimpatikusan, a sportpolitika felé kiszámíthatóan, a 

Magyar Kormány célkitűzéseivel azonosulva, a sportvilág számára eredményesen 

irányítsa a sportéletet. 

 

A sportkoncepció alapelvei 

 

A testnevelés és sport az egyetemes és nemzeti kultúra szerves része, annak lényeges 

alkotó eleme. 

A sport a személyiség formálásának, az egészség megőrzésének és a teljesítőképesség 

fokozásának egyik leghatásosabb eszköze. 

A sportoláshoz való jog az állampolgárok - alkotmány által biztosított - alanyi joga. A 

testnevelés és sport egyes területei egymással kölcsönösen összefüggő és egymásra 

ható egészet képeznek, ezért a sport harmonikus, arányos fejlesztése egyaránt állami, 

önkormányzati és társadalmi feladat. 

Az önszerveződés, a társadalmi jelleg és a demokratizmus a korszerű sportélet lényegi 

jellemzői. 

Lehetővé kell tenni, hogy a sport valamennyi társadalmilag hasznos funkciója 

érvényesüljön és értékeinek megfelelő támogatást, nyerjen: 

 az egészségmegőrzés; 

 az ifjúság erkölcsi - fizikai nevelése, személyiségformálása; 



 

 

 a nemzeti öntudat erősítése, az egészséges lokálpatriotizmus kialakítása; 

 a mozgáskultúra, mozgásműveltség, a cselekvésbiztonság fejlesztése; 

 a tisztességes játék (fair play), az esélyegyenlőség kiteljesedése; 

 a szórakozás és szórakoztatás; 

 a közösségi együttélés és a társadalmi mobilitás segítése; 

 a gazdasági vállalkozás – sportturizmus elősegítése; 

 

Nagykálló Város Önkormányzata a sportot az egészségmegőrzés, betegségmegelőzés 

egyik legfontosabb eszközének tekinti úgy a gyermek, mint a felnőtt generációk esetében 

is. 

  

Önkormányzati sportkoncepció célja, feladatai 

 

 

1.) A sportkoncepció céljai 

A város középtávú sportfejlesztési koncepciójának célja, hogy az abban megfogalmazott 

irányelvekkel orientálja a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. 

törvényben, az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szerveztek 

működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvényben, a nemzeti 

köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvényben, valamint a sportról szóló 2004. évi I. 

törvényben (a továbbiakban: Sporttörvény) rögzítettek szerint az önkormányzat, a 

sportegyesületek, a köznevelési intézmények, és egyéb sportszervezetek egymást 

kiegészítő tevékenységét. 

 

Általános céljaink 

 

 A város sportéletében lévő értékek megőrzése, és a felmerülő igények szerinti 

bővítése, annak érdekében, hogy a lakosság részére, mind szélesebb körben 

lehetővé váljon az egészséges, mozgásgazdag életmód. 

 

 Minden korosztály számára, de hangsúlyozottan a gyermek, és a fiatal korosztály 

életkori sajátosságaihoz igazodó sport-testnevelési feltételek fejlesztése, a fizikai 

és mentális egészség megőrzése, az egészségtudatos magatartás kialakítása, 

erősítése.  

 



 

 

 Az önkormányzati fenntartású sportlétesítmények működtetésének átláthatóvá 

tétele, gazdaságos és racionális üzemeltetése, a sportfinanszírozás nyomon 

követhetőségének és transzparenciájának biztosítása.  

 

 A városi és az önkormányzati testnevelési és sportfeladatok végrehajtásában 

résztvevő sportegyesületek, civil szervezetek, intézmények támogatása. 

 

A koncepció elismeri, hogy a sport - mint testkultúra - az egyetemes kultúra része, az 

egészségvédelem, a megelőzés és a rekreáció fontos eszköze, a szabadidő eltöltésének 

társadalmilag is hasznos módja. A sport jelentős szerepet tölt be az ifjúság erkölcsi 

nevelésében, fizikai fejlesztésében, jellem- és személyiség-formálásában. 

A nagykállói sportolók által elért kimagasló eredmények, a magas színvonalon 

lebonyolított sportrendezvények erősítik az önbecsülést, a lokálpatriotizmust, a város 

polgárai közötti összetartozás érzését, a nemzeti öntudatot. 

A sport hozzájárul az esélyegyenlőség kiteljesedéséhez, a tolerancia fejlődéséhez, 

elősegíti a tisztességes játék (fair play) szellemiségének terjedését, valamint 

kulcsszerepet tölt be a káros szenvedélyek (alkohol-, dopping- és drogfogyasztás) elleni 

harcban. 

 

Az alapelveknél megfogalmazott értékek megteremtése, biztosítása érdekében az 

Önkormányzat az alábbi általános feladatokat határozza meg: 

 
- Az Önkormányzat az anyagi lehetőségei függvényében továbbra is támogatja a 

városi sporttevékenységet. 
- A lakosság minden rétegének ösztönzése a sportolásra. A társadalom 

sportszemléletének befolyásolása, az állampolgárok figyelmének felkeltése az 

egészséges, mozgásgazdag életmód igénye iránt, 

- A szabadidősport területén az egészséges életmód népszerűsítése érdekében, a 

kínálat bővítése mellett az egészségmegőrzéssel, rekreációval sportszervezetek 

programjainak, tevékenységeinek támogatása, valamint önálló rendezvények 

szervezése, a szabadidősport helyi feltételeinek javítása. 

- Együttműködés a sporttal foglalkozó helyi szervezetekkel.  
- Jó kapcsolat ápolása a Nyíregyházi Tankerületi Központtal   

- Az egészségkárosultak, a fogyatékkal élők sportjának fokozott figyelemmel 

kísérése, esélyegyenlőségének megteremtéséről való gondoskodás 

- A város járás központi szerepének megfelelően térségi sportfeladatok ellátása. 



 

 

- A hazai és nemzetközi sportkapcsolatok ápolása, bővítése, a testvérvárosi 

kapcsolatokon belül a sport szerepének további szélesítése. 

- Sportolás népszerűsítése ( táborok, sportrendezvények szervezése, élsportolók 

meghívása) 

 

Önkormányzatunknak kiemelten fontos, hogy minél több fiatal és felnőtt számára 

biztosítsa a sportolási lehetőséget, hozzájárulva ezzel az egészségtudatos életmód 

elterjesztéséhez. Ebből következően az egyik fő cél a lakosság minél szélesebb rétegei 

számára biztosítani a sportolás lehetőségét, beleértve ebbe annak népszerűsítését is. A 

másik fő cél az, hogy a gyermekek és a fiatalok minél nagyobb részére váljon elérhetővé 

és szükségletté a sportolás, mint az egészséges életmód egyik fő feltétele, és mint a 

szabadidő egyik leghasznosabb eltöltési lehetősége. 

 

Helyzetértékelés 

 

 

I.) A város területén működő oktatási intézmények 

 

a.) Pindur Palota Bölcsőde 

 

 

1.) Az intézmény (tagintézményeinek) tornaszobáinak, tornatermeinek  száma, 
kihasználtsága: 1 tornaszoba, amelyet  a nyitvatartási idő alatt használnak a 

kisgyermekek.  

  

2.) Szabadtéri mozgási lehetőségekre alkalmas sportlétesítmények száma, minősége:  
Udvar játékeszközökkel 

3.) Az intézmény eszközellátottsága: 

nagymozgásos játékok, mászóka,csúszda, trambulin, tornaszőnyegek, motorok, futóbicikli 

 

 4.)       Esetleges fejlesztés elképzelt irányai (tárgyi és személyi  feltételek javítása)  
- bordásfal, terápiás fejlesztéshez kapcsolódó eszközök 

- pancsoló medence a vízhez szoktatás céljából 

5.)  Intézményvezetői elképzelések a város Sportkoncepciójának  elkészítéséhez, 
kialakításához: sportcélú eszközök bővítése a mindennapi mozgásigény változatos 

módjának kielégítése céljából. Játszóterek felülvizsgálata  és szükség szerinti felújítása. 

 



 

 

b.) Nagykállói Brunszvik Teréz Óvoda 

 

1.) Az intézmény (tagintézményeinek) tornaszobáinak, tornatermeinek 
 száma, kihasználtsága:  
Intézményünk nem rendelkezik tornaszobával, a gyermekek mozgásfejlesztése az 

aulában történik 

  

2.) Szabadtéri mozgási lehetőségekre alkalmas sportlétesítmények száma,  
minősége:  Az udvari játékok. 

  

3.)Az intézmény eszközellátottsága: A gyermekek létszámához igazodva megfelelő 

 

 4.)Esetleges fejlesztés elképzelt irányai (tárgyi és személyi 
 feltételek javítása)  

- tornaszoba kialakítása, 

- az udvari terepviszonyok javítás, füvesítés, pormentesítése (gumitégla), 

- udvari játékeszközök bővítése.   

 

5.) Intézményvezetői elképzelések a város Sportkoncepciójának 
 elkészítéséhez, kialakításához:  
Mozgás Öröme Program évenkénti megtartása 

Az óvodáskor (3-6 év) a biológiai fejlődésnek egy olyan időszaka, amikor a 

mozgásaktivitás a legerősebb, az állóképesség bizonyítottan ilyenkor a legfejleszthetőbb. 

A gyermek egészségének megóvását a rendszeres mozgás biztosítása által segíthetjük. A 

mozgás befolyásolja az egész szervezet növekedését, hozzájárul a légző és keringési 

rendszer teljesítőképességének, a csont- és izomrendszer teherbíró képességének 

növeléséhez. Az óvodáskorú gyermek fizikai terhelésével nemcsak a testi fejlődést, 

hanem a mozgástanulással és gyakorlással összefüggő értelmi és érzelmi élet 

harmonikus fejlődését is biztosítjuk. 

 

c.) Nagykállói Általános Iskola 

 
1.) Az intézmény tornaszobáinak, tornatermeinek száma, kihasználtsága 
- Napi testnevelés és sport órák 

- Tömegsport, tanórán kívüli sportfoglalkozások 

- Bozsik Intézményi program, sportcsoportok edzései 

- Bérlő szakosztályok, sportegyesületek edzései 



 

 

- Különböző versenyek (kosárlabda, röplabda, kézilabda, teremfoci) 

- Kulturális rendezvények 

- Iskolai, városi ünnepségek, programok 

- EFI Iroda által szervezett városi programok 

- Szalagavató ünnepségek, próbák 

- Bálok 

 

Megnevezés 
Nagykállói Általános Iskola 

felső tagozat alsó tagozat 

Konditerem 1 - 

Tornaterem 1 - 

Sportcsarnok - 1 

Kihasználtsága 100% 100% 

Állapota felújított megfelelő 

A felső tagozat tornaterme és a sportcsarnok a hét minden napján üzemel, 

kihasználtságuk igen magas. A sportcsarnokban elválasztó függönyök segítségével 

egyszerre 3 osztály is tarthatja a testnevelés és sport órákat. A mindennapos 

testnevelésnek köszönhetően és a délutáni sportkörök miatt 8 és 16 óra között mindkét 

rendelkezésünkre álló helyiség kihasználtsága maximális. 

- A felső tagozat tornaterme 2018/2019. tanévben fenntartói forrásból felújításon esett 

át. Új sportpadló burkolatot kapott, a tető szigetelése is megtörtént. 

- A Sportcsarnokban az elválasztó függönyök cseréjére került sor. 

- Hétköznapokon 16.00 óra után és hétvégeken a nagykállói és más települések 

sportegyesületei tartják edzéseiket, mérkőzéseiket, ilyenkor zajlanak a különböző 

iskolán kívüli, városi rendezvények is. 

 

2.) Szabadtéri mozgási lehetőségekre alkalmas sportlétesítmények száma, minősége 
Szabadtéri mozgás lehetőségére a Nagykállói Általános Iskolában két kisebb aszfaltozott 

pálya áll rendelkezésre. Mindkét pálya maximálisan kihasznált, az őszi és a tavaszi 

időszakban több osztály egyszerre tartja a testnevelés és sport óráját az udvaron. Sajnos 

az iskola egyik tagozatának az udvara sem alkalmas arra, hogy hosszabb futómozgásokat 

hajtsanak végre a gyerekek. 

A felső tagozat udvarán található négy streetball palánk, így két kisebb, nem szabvány 

méretű kosárlabda pálya áll a rendelkezésünkre. 

 



 

 

Fejlesztések, hátrányok: 

- Pályázati forrásból az intézmény a felső tagozat udvarán 4 kültéri ping-pong asztal 

beszerzését tudta megvalósítani. A folyamatos igénybevételnek és az időjárás 

viszontagságainak köszönhetően a kültéri ping-pong asztalok állapota kissé 

megromlott. 

- Az iskola mindkét tagozatának udvarán sikerült megoldani távolugró gödör és 

elrugaszkodó hely kialakítását. 

- 2018-ban sor került az alsó tagozat aszfaltozott pályája körüli drótkerítés cseréjére. 

- A játszóudvara folyamatos felújításra szorul. Igény van új kültéri játékok beszerzésére 

is. 2019-ben 3 darab polyball labdajátékot vásároltunk. 

- Füves vagy műanyag borítású pálya egyik épületünk udvarán sincs. 

- Az atlétikai futásokat az utcán tudjuk megoldani, ami csak egy kényszerhelyzetben 

született megoldás. Tervezzük rekortán borítású futópálya kialakítását, de ez a hely 

szűke miatt nem lesz egyszerűen kivitelezhető. 

 

3.) Az intézmény eszközellátottsága 
Az intézményegység eszközellátottsága jónak mondható, a sporteszközök azonban 

folyamatos korszerűsítést igényelnek. 

Az elmúlt években több nagyobb értékű sporteszköz beszerzése valósult meg fenntartói 

költségvetésből és különböző pályázati forrásból: 

- 35 db kerékpár 

- 10 db cselgáncsszőnyeg, amit tornaszőnyegnek használunk a felső tagozatban, 

- 1 db nagyméretű ugródomb, 

- 13 db tornazsámoly, 

- 50 db maroklabda 

- A kisebb sporteszközök beszerzése folyamatos, nagy számban vásároltunk 

tollasütőket, tollaslabdákat, ping-pong ütőket, ping-pong labdákat, ugróköteleket, 

gumilabdákat. 

- A Bozsik Intézményi Program eszköztámogatásának köszönhetően koordinációs 

létrák, ügyességfejlesztő eszközök, bóják és labdák nagy számban állnak 

rendelkezésünkre. (20 db focilabda, többféle koordinációt fejlesztő sporteszközök) 

- MDSZ továbbképzésnek köszönhetően két szivacskézilabda kapu és 15 db 

szivacskézilabda 

- 12 db röplabda 

- Kölyök Atlétika Programnak köszönhetőn az alsó tagozat kisdiákjai több ügyességet, 

atlétikai mozgásokat fejlesztő játékos sporteszközt kaptak. 



 

 

- 2019-ben fenntartónk, a Nyíregyházi Tankerületi Központtól Teqball asztalt vásárolt 

az iskolának. 

- Biliárdasztal, csocsóasztal, kültéri tollaslabda háló beszerzése a 2019/2020. tanévben 

történt. 

 

 
 

4.) Esetleges fejlesztés elképzelt irányai (tárgyi és személyi feltételek javítása) 
- Nagyobb értékű sportszerek sporteszközök beszerzése (svédszekrény, ugródeszka, 

szőnyegek, tornapadok, tornazsámolyok). 

- Udvari szabadtéri játékok beszerzése, kondipark létrehozása. 

- Udvari sportpályák kialakítása (röplabdapálya, lábtenisz pálya a felső tagozat 

udvarán). A labdajátékok megfelelő feltételeinek kialakítása, balesetvédelem. 

(megfelelő talajborítás, védőháló, magasított kerítés) 

- Rekortán borítású, kör alakú futópálya kialakítása. 

 

Tárgyi fejlesztés: eszközök beszerzése, felújítása 

- A sportcsarnok öltözőpadjainak bővítése 

- A sportcsarnok borítása felújításra szorul, a parketta, több helyen megbomlott 

- Tornatermi padok vásárlása, bordásfal felújítása 

- Nagyobb értékű sportszerek (tornaszőnyeg, gerenda, ugródeszka) beszerzése 

- A zsámolyok és a tornaszekrények régiek, a karbantartásnak köszönhetően még 

használhatóak, de újak vásárlását is tervezzük. 

 

5.) Intézményvezetői elképzelések a város Sportkoncepciójának elkészítéséhez, 
kialakításához 

- Egy városnak akkor van sportélete, ha a lakosoknak van lehetőségük a város 

sportlétesítményeit használni. Nagykállóban a kültéri szabadidős sporttevékenységre 

viszonylag kevés lehetőség van. A sportpálya fejlesztésével létre lehetne hozni egy 

sportcentrumot, ahová a nagykállói sportolni vágyó felnőttek és gyerekek biztonságos 

keretek között kijutnának és sportolhatnának. 

- Intézményünk és a sportpálya összekötése járda kialakításával, ami lehetővé tenné, 

hogy biztonságosan megközelíthessük a közelben lévő sportpályát. Ezzel 

megnövekedne a sportpálya kihasználtsága, valamint tanulóink nem az utcán 

futnának. 



 

 

- A fiataloknak lehetőséget adni a sportolásra és nemcsak a focira. Kondipark és 

extrém pálya-görkorcsolyapálya kialakítása a fiataloknak, hogy zárt helyen, 

biztonságos keretek között sportoljanak. 

- Kezd népszerűvé válni a röplabda a városban, a gyerekek is nagyon szeretik ezt a 

sportot. A strandon már több éve kialakítottak egy röplabdapályát és versenyeket is 

szerveznek. Lehetne ezt folytatni és olyan pályát kialakítani, pl. a sportpályán, ami 

mindenkinek elérhető. Extrém görkorcsolyapálya, szabadidős park kialakítására is 

lenne igény. 

- A sportpálya köré vagy mellé egy 3-4 pályás futósávot kialakítani, ami lehet körpálya 

szerű is. Lehetne kocogóklubot indítani és ezzel kapcsolatosan egészségfejlesztő 

előadásokat, programokat szervezni. 

- Kisebb gyerekeknek műfüves pálya kialakítása. 

- A város életében rendszeresen lehetne sporteseményeket szervezni. 

- A mindennapos testnevelés tantervében benne van az úszásoktatás. Szükség van a 

gyermekeknek a megfelelő oktatásra és magára az úszásra is. Ha lenne a városban 

fedett uszoda, a nagykállói gyerekeknek nem a környező települések uszodáiba 

kellene átjárniuk. Az idősebb korosztály is rendszeresen jár a környező települések 

uszodáiba, biztosan igénybe vennék helyben is a szolgáltatást. A gyógyúszásnak 

nagyon nagy jelentősége lenne.  

- A nagykállói gyerekek közül sokan járnak be Nyíregyházára versenyszerűen 

sportolni, vagy csak a szabadidő hasznos eltöltésére. Fontos, hogy Nagykállóban 

tudjuk tartani gyerekeinket, ezért biztosítani kell számukra többféle sportolási 

lehetőséget 

d.) Korányi Frigyes Görögkatolikus Általános Iskola, Gimnázium és Kollégium 

 

1.) Az intézmény (tagintézményeinek) tornaszobáinak, tornatermeinek száma, 
kihasználtsága:  
1 tornaszoba, 1 10x20 m nagyméretű tornaszoba, kihasználtságuk tanévet tekintve 

naponta 7-20 óráig  

 

2.) Szabadtéri mozgási lehetőségekre alkalmas sportlétesítmények száma, minősége: 
1 alsó tagozatos gyermekek részére játszótér, 1 40x 20 m aszfaltozott kézilabda 

pálya, körülötte salakos futópálya, 1  távolugró gödör. A játszótér minősége jó, a 

futópálya, az aszfaltozott kézilabda pálya és a távolugró gödör teljes felújításra 

szorul. 

 

3.) Az intézmény eszközellátottsága: közepes, új eszközök beszerzése szükséges. 



 

 

 

4.) Esetleges fejlesztés elképzelt irányai (tárgyi és személyi feltételek javítása): 
A futópálya rekortánnal burkolása, az aszfaltos kézilabda pálya újra burkolása, a 

távolugró gödör teljes felújítása, nagyméretű tornaterem,  esetleg egy 

sportcsarnok építése, kondicionáló park létrehozása, szabadtéri röplabdapálya 

építése ( strandröplabda lehetőséggel vagy rekortán borítással, teniszpálya 

építése, 2 db szabadtéri asztalitenisz asztal telepítése, 2 db Teqball asztal 

felállítása. 

 

5.) Intézményvezetői elképzelések a város sportkoncepciójának elkészítéséhez, 
kialakításához: 

Fedett sportuszoda építése a város intézményeinek és a lakosság részére 

 
e.) Budai Nagy Antal Szakgimnázium 

 

1.) Az intézmény (tagintézményeinek) tornaszobáinak, tornatermeinek száma, 
kihasználtsága 
Az intézményben egy tornaterem és egy kondiszoba segíti a testnevelők munkáját. 

Tanítási időben reggel 7:50-től, délután 16:00 óráig a tanulóink használják 

testnevelés órákra és sportszakkörökre. Esténként a tornatermet bérbe adjuk 

2.500 Ft +ÁFA/óra bérlik a sportolók (focisták, röplabdázó, judo-sok, íjászok, stb.). 

 
2.) Szabadtéri mozgási lehetőségekre alkalmas sportlétesítmények száma, minősége 

Az iskola udvarán egy aszfaltozott kézilabda pálya található, mely új 

aszfaltburkolatot kapott 2019 nyarán. Az udvaron megépült egy fit-park, mely a 

rendészetis tanulók erőnlétének fejlesztésében segít. Az udvar igénybevételre 

kerül reggel 7:50-től délután 16:00 óráig, illetve iskolai rendezvények alkalmával. 

 

3.) Az intézmény eszközellátottsága 
Az elmúlt 5 évben a Mátészalkai Szakképzési Centrum jóvoltából sok új 

sporteszközt igényeltünk és kaptunk. A tanítás tárgyi feltétele ilyen szempontból 

jónak mondható. 

 

4.) Esetleges fejlesztés elképzelt irányai (tárgyi és személyi feltételek javítása) 
A mindennapos testnevelés megszervezése egy tornaterem és konditerem 

megléte, helyszűke miatt nehézkes. A tanulói létszámunk folyamatosan emelkedik, 



 

 

mely tanteremhiányt is eredményez. Távlati terveink között az intézmény 

fejlesztése, bővítése szerepel. 
5.) Intézményvezetői elképzelések a város sportkoncepciójának elkészítéséhez, 

kialakításához 
Eddig is volt az önkormányzattal közös sportprogramunk, melyet 2019. október 03-

án valósítottunk meg az intézményi jubileumi év keretében. 

Szívesen bekapcsolódunk a város sportéletébe, mindenre nyitottak vagyunk. 

Jelenleg sok jó focistánk van, főleg lányok. A rendészeti ágazathoz kapcsolódóan 

önvédelem: konkrétan judo oktatás zajlik az intézményünkben, melyhez van 

szakemberünk is.  

 

f.) Kállay Rudolf Szakközépiskola 

 

1.) Az intézmény (tagintézményeinek) tornaszobáinak, tornatermeinek száma, 
kihasználtsága 

1 db tornaterem és 1 db konditerem 

 

2.) Szabadtéri mozgási lehetőségekre alkalmas sportlétesítmények száma, minősége 
Az iskola udvarán egy aszfaltozott kézilabda pálya és egy kosárlabda pálya 

található. Mindkettő burkolata felújításra szorul.  

 

3.) Az intézmény eszközellátottsága 
Eszközellátottság a pedagógiai programban található eszközigénynek megfelelő 

 

4.) Esetleges fejlesztés elképzelt irányai (tárgyi és személyi feltételek javítása) 
Személyi feltételek megfelelőek, a tárgyi feltételek javítása folyamatos 

 
5.) Intézményvezetői elképzelések a város sportkoncepciójának elkészítéséhez, 

kialakításához 
Egész évben úszási lehetőség biztosítása 

 

 

 

 

 

 



 

 

Összesítés a Nagykállóban található sportlétesítmények, sportpályák, helyzetéről 

Sportlétesítmény 

megnevezése 
Mérete Állapota Helye 

I. Beltéri 

          Sport Csarnok 800 m2 
állapota megfelelő, szükséges a parketta és a 

bordásfal felújítása 
Nagykállói Á I 

         Tornaterem 

     

288 m2 állapota megfelelő Budai N A SZ 

200 m2 állapota megfelelő Korányi F G Á G K  

210 m2 felújított Nagykállói Á I  

         Tornaszoba 
72 m2 állapota megfelelő Korányi F G Á G K 

130 m2 állapota megfelelő Kállay R SZ. 

         Kondi terem  
50 m2 állapota megfelelő Kállay R SZ 

30 m2 állapota megfelelő Budai N A SZ 

 II. Szabadtéri           

         Sportpálya 

  

40×20m 
aszfaltozott kézilabdapálya, körülötte 180 m 

salakos futópálya, felújításra szorul 
Korányi F G Á G K 

25×25m aszfaltozott kisméretű pálya, felújított Budai N A SZ  

38×18m aszfaltpálya, felújításra szorul Nagykállói Á I 

40×20m aszfaltozott kézilabdapálya, felújításra szorul 
Kállay R SZ 

25×20m aszfaltpálya, felújításra szorul 

40×20m aszfaltozott kisméretű pálya, állapota megfelelő,  Budai N A SZ 

40×20m salakos kisméretű pálya, felújításra szorul 
Városi Sporttelep Mártírok út 

40×20m aszfaltozott kisméretű pálya, felújításra szorul 



 

 

100×64m füves labdarúgó pálya, állapota megfelelő 

100×50m füves labdarúgó edzőpálya, felújításra szorul 

30×16m aszfaltozott kispálya, felújításra szorul Nagykálló Debreceni út  

40×20m aszfaltozott kézilabdapálya, megfelelő Ságvári-Rákóczi úti játszótér 

40×20m 
állapota rendezetlen, füvesítés, kapuk javítása, 

festése, hálók beszerzése  
Ínségdomb területe 

40×20m  állapota felülvizsgálatra, felújításra szorul Harangodi üdülő terület 

5×10m 

kisméretű beton lábtenisz pálya, állapota 

felújításra szorul 
Városi strand területe 

15×25m 

3 darab homoktalajú röplabda pálya, állapota 

megfelelő  Városi strand területe 

  

 

 

 

 

 

 

 

Összesítés a Nagykállóban található játszóterek helyzetéről 

 

 

Sportlétesítmény 

megnevezése Állapota Helye 



 

 

Távolugrógödör felújításra szorul Korányi F G Á G K 

Játszótér 

2004-ben épült, 2018-ban felújításra került, állapota újszerű, 

a játékszerek az előírt minőségi szabványnak megfelelnek, 

garanciális javítás szükséges 

Ságvári út, Rákóczi út 

kereszteződése 

2018-ban került kialakításra, állapota újszerű, a játékszerek 

az előírt minőségi szabványnak megfelelnek, garanciális 

javítások szükségesek  

Szabadság tér 

2004-ben épült, 2018-ban felújításra került, állapota újszerű, 

a játékszerek az előírt minőségi szabványnak megfelelnek, 

garanciális javítás szükséges 

Korányi úti lakótelep 

2005-ben került felújításra, az új játékszerek az előírt 

minőségi szabványnak megfelelnek, a régi játékok 

átvizsgálása szükséges 

Városi strand területe 

Fitt park állapota megfelelő Budai N A SZ 

Kondicionáló park és 

gördeszka pálya felújításra szorul 
Korányi úti lakótelep 

Kondicionáló park megfelelő Debreceni úti parkoló 

   

   

   

 

 



 

 

  

Versenysport, utánpótlás-nevelés 

 

Versenysporton a sportági szakszövetségek versenyrendszerébe foglalt, versenynaptár és 

szakmai program alapján végzett tevékenységet értünk. 

A sport versenyrendszerét illetően a sporttörvény hivatásos, amatőr és vegyes (nyílt) 

versenyrendszert határoz meg a szakszövetségek számára. 

 

A versenysport szórakoztató szerepe is jelentős lehet. A szurkoló az izgalmakért és a 

látványosságért nézi meg a versenyeket, Ez a szabadidő eltöltésének egyik hasznos 

formája, egyben kikapcsolódást és felüdülést jelenthet a néző számára.  

 

A sportról szóló törvény a helyi önkormányzatok feladatai között nem említi a 

versenysport-élsport támogatását, ez az Önkormányzat önként vállalt feladata. 

 

A versenysport támogatásának, értékelésének elveit, elismerését helyi szinten szükséges 

meghatározni. A versenysport eredményei az országos és a nemzetközi versenyeken elért 

sikerek pozitív húzóhatást jelentenek a gyermek- és ifjúsági sport (az óvodai sport, az 

iskolai testnevelés, a diáksport, az utánpótlásnevelés) és a szabadidősport számára. De 

pozitív hatása lehet a városmarketing, városimázs, társadalmi kapcsolatok területén, 

növelhetik a városunkban élő emberek azonosságtudatát, kötődését lakóhelyükhöz. 

 

Továbbra is célunk az, hogy az egyesületekben folyó tudatos utánpótlás-neveléssel, 

tehetséggondozással, illetve az élsportolók megfelelő támogatásával segítsük azon 

sportembereket, akik tehetségük, felkészültségük alapján a legnagyobb, legjelentősebb 

sporteseményeken is ott lehetnek, városunkat magas szinten képviselhetik. 

 

Nagykállóban a következő egyesületek tartoznak a versenysporthoz és utánpótlás 

neveléssel foglalkoznak: 

Élsport 

-Nagykállói Városi Sportegyesület (NVSE) 

-Nagykállói Röplabda Sportegyesület (NARE) 

-Shotokan Karate - Do Egyesület, 

-Nagykállói Dragon Sportegyesület, 

-Asztalitenisz és Tömegsport Club Nagykálló 

 

Szabadidősport, rekreáció 



 

 

 

A szabadidősport nem eredményorientált, hanem kedvtelésből, az egészség 

megőrzéséért, helyreállításáért, a mozgás öröméért, időtöltésként végzett 

sporttevékenység, testedzés.  

A jövőkutatók szerint a XXI. század gazdaságának, társadalmának egyik 

legdinamikusabban fejlődő területe, stratégiai ágazata lesz a szabadidősport. Az állandó 

stressz, a mozgásszegény életmód, az egészségtudat megjelenése e terület alapvető 

felértékelődéséhez vezet.  

A sporttörvény az önként vállalható feladatok sorában meghatározza a helyi 

önkormányzatok részére a szabadidősport feltételeinek fejlesztését, továbbá a nők és a 

családok sportjának, a hátrányos helyzetű társadalmi csoportok sportjának, illetve a 

tömeges részvétellel zajló sportrendezvények lebonyolításának támogatását, segítését. 

Az egészségmegőrzésben meghatározó szerepet tölthet be a rendszeresen végzett 

szabadidős sporttevékenység, mely a munkaképesség megtartásán és javításán kívül az 

önmegvalósítás, a szórakozás, a közösségi tevékenység és vitalitás egyik fontos eszköze. 

Ezért a lakosság széles rétege számára kell biztosítani az alapvető (szabadidő) sportolási 

és rekreációs lehetőségeket. 

Ez elsősorban a szabadidősport létesítmények biztosításával, illetve megfelelő és 

programok szervezésével, támogatásával történhet meg – egyre inkább élve a térség adta 

lehetőségekkel is (szabadidőpark, kosárlabda pálya, szabadtéri kondi parkok, 

kerékpárutak, stb.). 

 

Célunk az lehet, hogy a sportos életmód érdekében aktivizáljuk az embereket, és ezáltal 

javítsuk a városban élők életminőségét, javulást érjünk el a népegészség terén; 

hozzájáruljunk a közösségi, családi kapcsolatok erősítéséhez; növeljük a 

foglalkoztatottak produktivitását; csökkentsük az egyenlőtlenségeket, ezzel 

hozzájáruljunk a hátrányos helyzetű társadalmi csoportok integrációjához. 

 

Nagykállóban szabadidősportot és rekreációt a következő egyesületekben, illetve 

társaságokban lehet gyakorolni: 

 

-Nagykállói Csillagösvény Íjász Egyesület, 

-Szabadidősport és Természetbarát Egyesület Nagykálló (SZATE) 

 

 

Sportturizmus, városmarketing 

 



 

 

Egyre több Nagykállói sportegyesület épít külföldi kapcsolatot. Rendszeressé váltak a 

közös edzőtáborok, a nemzetközi tornákra, versenyekre meghívások. A város külföldi 

kapcsolatépítésének egyik hatékony formája lehet a sport. Megítélésünk szerint a 

tartalmi területnek jelentős szerepe lehet a testvérvárosi, partnervárosi 

kapcsolatrendszer tovább építésében.   

A sportturizmus jelen van Nagykállóban, ez egy tovább fejleszthető lehetősége a 

városnak. A vendéglátás kapacitás mellett a kapcsolódó sport-infrastrukturális feltételek 

csak részben adottak.  

 

Stratégiai fejlesztési célok és feladatok 

 

1.) Cél: A helyi sportkoncepció meghatározása és az abban foglaltak megvalósítása. 

Feladat:. A koncepciót az elfogadást követően két évente felülvizsgáljuk, melynek 

során az időarányos végrehajtást, az elért eredményeket és azok hatásait értékeljük.  

Határidő: kétévente, első alkalommal 2022. év 

 

2.) Cél: A sporttal foglalkozó helyi szervezetekkel való együttműködés folytatása 

Feladat:. Az együttműködés formái sokszínűek, magába foglalják a tájékoztatáson, a 

párbeszéden át a támogatási rendszer működtetését.  

Határidő: folyamatos 

 

3.) Cél: Az önkormányzati sportlétesítmények fenntartása, működtetése 

Feladat:. Felmérni az önkormányzati létesítmények állapotát, ütemezni azok 

felújítását, az adott évi költségvetésben a pénzügyi fedezet biztosítása esetleges 

pályázati források igénybevétele. 

Határidő: folyamatos 

 

4.) Cél: Az önkormányzati üzemeltetésű intézményekben megfelelő sporttevékenység 

feltételeinek megteremtése. 

Feladat: Folyamatos egyeztetés az intézményvezetőkkel. Pályázati forrás keresése az 

az óvodában tornaszoba kialakítására 

      Határidő: folyamatos 

 

5.) Cél: A tanuszoda építési programba történő felvétel 

Feladat: Valamennyi meglévő csatorna igénybevételével, a város területén működő 

oktatási intézmények segítségével kérelmezni szükséges, hogy a városban, mint 



 

 

járásközpontban megépítésre kerüljön a tanuszoda, amely a város diákjainak és az itt 

élő lakosságnak a mindennapi úszásigényét kielégítené. 

Határidő:2022. december 31. 

 

6.) Cél: Egészségmegőrzésen kívül a rendszeres mozgásra való szoktatás 

népszerűsítése.  

Feladat: Egyes korosztályok korának és állapotának megfelelő sportolási lehetőség, a 

szabadidő aktív eltöltését szolgáló, prevenciós programok, rendezvények szervezése. 

 Biztosítjuk a bölcsődei játszószerek, az óvodai testnevelési eszközök pótlását.  

 Folytatjuk és finanszírozzuk az egészségmegőrző-szűrőprogramokat.  

 Támogatjuk azokat a költségkímélő megoldásokat, amelyekkel tovább bővíthető a 

kiegészítő sportlétesítmények száma. 

 Támogatjuk a nyári szünidő szervezett keretekben és kulturált körülmények között 

történő eltöltése érdekében, a nyári táborokban a sportprogramok költségeit.   

Határidő: folyamatos 

 

7.) Cél: Diáksport mozgalom folyamatos működtetése 

Feladat: 

 Segítjük az intézményi diáksport szervezetek munkáját. 

 Pályázatot írunk ki a „Jó tanuló, jó sportoló” kitüntető cím elnyerésére, a város 

kiváló ifjúsági sportolói, valamint a diákolimpián kiemelkedő eredményt elért 

tanulók és a felkészítő testnevelők és edzők részére. 

Határidő: folyamatos 

 

8.) Cél: Szabadidősport feltételeinek biztosítása 

Feladat: 

 Támogatjuk a szabadidősport egyesületek szakmai munkáját és rendezvényeit. 

 Növeljük a közös használatú rekreációs létesítmények számát, kialakítunk 

szabadtéri fitnesz területeket. 

 Támogatjuk a korábbi években kialakult hagyományoknak és az igényeknek 

megfelelően a szabadidősport eseményeket, a város, az egyesületek 

sportrendezvényeit. 

 Segítjük a fogyatékos sportolók esélyegyenlőségének biztosítását 



 

 

 Harangodi tó környékén sétány, lehetőség szerint futópálya, kerékpárút, műfüves 

pálya kerüljön kialakításra, 

 

Határidő: folyamatos 

 

9.) Cél: A tömegsportot és az utánpótlás-nevelést támogatása 
Feladat: 

 Anyagi lehetőségeinek függvényében bővíteni és támogatni a városi egyesületek 

szakmai és utánpótlás-nevelő tevékenységét. 

Határidő: folyamatos, az önkormányzati rendelet szerint 

 

 

10.) Cél: Társadalmi sportszemlélet megváltoztatása, a nyilvánosság 

eszközeinek alkalmazásával, valamint a jó példák bemutatásával. 

 

Feladat: 

 Biztosítani a sport népszerűsítését a városi újságban és kábeltelevízión keresztül. 

 Bemutatjuk a város írott és elektronikus médiáiban, az Önkormányzat honlapján 

az egyesületek, iskolák sportprogramjait, eredményeit. 

 Kapcsolatot tartunk a testvérvárosok sportszervezeteivel, koordináljuk a két/több 

oldalú sporttalálkozókat. 

 Az Európai Sport Charta eszméjével összhangban a társadalmi szervezetek 

önállóságát és a helyi közösségek kiemelt jelentőségét hangsúlyozva, a sporttal 

foglalkozó társadalmi szervezetek részére a párbeszéd kialakítása érdekében 

sportfórumot szervezünk. 

 2021. évben egy kiadvány készüljön a NVSE 100. évfordulójára, 

 2024. évben kerüljön kiadásra egy kiadvány, amelyben a választási ciklus sport 

élete szerepel. 

 

Határidő: folyamatos 

 

 

 



 

 

Nagykálló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a törvényi előírásnak 

megfelelően megalkotta a sportról szóló ……… önkormányzati rendeletét és évente 

költségvetési rendeletében biztosítja a sportfeladatok megvalósításának forrását.  

Az önkormányzati sportfinanszírozást elsősorban a jogszabályi előírások, kötelezettségek, 

valamint az önkormányzat által megfogalmazott elvek, prioritások, és azok következetes 

betartása határozzák meg. Sajnos a sporttörvényből is hiányoznak a fedezeti források, az 

Önkormányzat saját forrásaiból fordít a sport céljaira. 

A sporttevékenység támogatása területén az Önkormányzat nem fenntartóként, hanem 

támogatóként járul hozzá a sportszervezetek működéséhez. 

 

Az önkormányzati sporttámogatás általános formái: 

 

 közvetlen sportcélú anyagi támogatás helyi sportszervezet, intézmény részére; 

 önkormányzati tulajdonú, fenntartású sportlétesítmény fenntartása, 

használatának biztosítása edzésekre, sportrendezvényekre, sportcélú feladatokra; 

 nem önkormányzati tulajdonú sportlétesítmény használatának támogatása; 

 közterületeken lévő szabadtéri sportpályák karbantartása, fejlesztése, az 

Önkormányzat illetékességébe tartozó közterületek – kedvezményes vagy 

ingyenes – használatának biztosítása sportrendezvényekhez; 

 szervezési, irányítási feladatok elvégzése, azokban közvetlen együttműködés a 

sportszervezetekkel. 

Nagykálló Város Önkormányzata 5/2020. (II.28.) rendeletével elfogadta a helyi 

önszerveződő közösségek pénzügyi támogatásának rendjét. A rendelet alapján: 

 

1.) Sport célú alap pályázati hányadára azok a közösségek pályázhatnak, amely 

rendezvények célja a tömegsport és versenysport színvonalának fejlesztése, 

működtetése, az egészséges életmód népszerűsítése és legalább 50 fő részvételével 

tervezik a (a nézőkkel, látogatókkal együtt) sportesemények, rendezvények lebonyolítását 

 

2.) A pályázat benyújtásának feltételei: 

a) támogatás annak a pályázónak nyújtható,  

 - amelynek székhelye vagy telephelye Nagykálló, 

 - előző évi elszámolásukat határidőre, a rendeletben előírtak szerint benyújtották, 

beszámolnak az adott év tevékenységéről, az elért eredményekről 

  - a bíróság nyilvántartásba vett. 

b) a pályázatnak tartalmaznia kell a célfeladat megjelölését, a megvalósítandó szakmai 

program részletes leírását, költségvetést, külön megjelölve az önerő összegét.  



 

 

c.) a pályázathoz csatolni szükséges a szervezetnek az adott évre vonatkozó 

rendezvénynaptárát. 

3.) A Sport Bizottság az érvényes pályázatokat, az alábbi szempontrendszert figyelembe 

véve értékeli:    

 - Az önszerveződő közösség tevékenysége mennyiben közérdekű, illetőleg a 

támogatásban részesítendő célkitűzés a közjavát mennyiben szolgálja és szakmai 

szempontból mennyiben megvalósítható.  

  - Az önszerveződő közösség az előző évben kapott pénzügyi támogatással megfelelően 

elszámolt-e;  

 -  A támogatásban részesítendő cél megvalósításához – a támogatás esetleges összegét 

is figyelembe véve – rendelkezik-e a megfelelő pénzügyi és egyéb feltételekkel;  

 - A támogatásban részesítendő cél megvalósítása igényli-e az önkormányzat egyéb 

támogatását; a támogatásban részesítendő cél megvalósítása pénzügyi támogatás 

helyett támogatható-e más, alkalmasabb módon; 

- A pályázat megfelelése a kiírás tartalmi és formai követelményeinek, a koncepció, a 

feladat, a program szakmai megalapozottsága, céljának, tartalmának kidolgozottsága, 

szakmai színvonala, 

 - A pályázó eddig végzett szakmai munkája, eredményei, tevékenységének összhangja a 

tervezett feladat, program célkitűzéseivel, 

 - A sportág vagy a sporttevékenység hagyományai, népszerűsége, 

 - A szervezet utánpótlás-nevelő tevékenysége, a fiatalok bevonása, közreműködése a 

feladat, program megvalósításában,  

 - Ingyenes és mindenki számára elérhető, nyilvános programok 

 - A költségvetés megalapozottsága, realitása, a saját forrás/önrész mértéke, 

 - A rendezvény, a program várható eredménye/hatása az érintett célcsoportra és helyi 

közösségre. 

4.) A támogatás odaítéléséről a Sport Bizottság javaslatát figyelembe véve a Képviselő-

testület dönt. A támogatás folyósítása 2 egyenlő részletben történik. Ha a támogatás 

konkrét időpontban megrendezendő eseményhez kapcsolódik, akkor az esemény dátumát 

kell mérvadónak tekinteni és ennek megfelelően az adott félévben folyósítani. 

5.) A kapott támogatást az adott év december 31-ig használhatja fel a szervezet, 

elszámolni következő év január 30-ig köteles. Az elszámolási kötelezettség tartalmazza: 

a.) az önszerveződő közösség előző évi tevékenységéről szóló tájékoztatót, különös 

tekintettel a végzett feladatokra, elért eredményekre valamint b.) az előző támogatás 

felhasználásáról szóló elszámolást, a bizonylatok hitelesített másolatát. Az a támogatott, 

aki az elszámolást határidőben nem nyújtja be, vagy benyújtott elszámolását a 



 

 

bizottság/testület nem fogadja el, - a támogatás teljes-, vagy részösszegének 

visszakövetelésén túl – önkormányzati támogatásra nem pályázhat. 

A 2011. évi sporttal összefüggő elfogadott törvénymódosítások lehetőséget adnak a 

látványcsapat sportágak gazdasági társaságok nyereségadójából történő 

finanszírozására, sporttámogatáshoz kapcsolódó adókedvezmény igénybevételére. 

Ösztönözni szükséges a helyi vállalkozókat ezen lehetőség igénybe vételére. 

 

Jelen sportkoncepció 2020. augusztus 1-jétől 2024. december 31-ig hatályos. 

Nagykálló, 2020. augusztus 03. 

 


