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…… sz. előterjesztés 
 

Bácsalmás Város Képviselő-testületének 
2023. február 28-i soros ülésére 

 
Beszámoló a bácsalmási sportegyesületek 2022. évi tevékenységéről  

tárgyban 
 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 

Bácsalmás Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 263/2022. (XII. 13.) Bácsalmás v. 

öh. határozatával jóváhagyta a Képviselő-testület 2023. évi munkatervét és jogalkotási 

programját. 

A 2023. év februári soros ülés napirendjén szerepel a sportegyesületek 2022. évi 

tevékenységéről szóló beszámolója is. 

A városban bejegyzett sportegyesületek az alábbiak: 

- Bácsalmási Küzdősport Egyesület,  

- Bácsalmási Petőfi Városi SE,   

- Bácsalmási Sprint SE, 

- Almási Tömegsport Egyesület.  

 

A sportegyesületek által határidőre beérkezett beszámolók az előterjesztés mellékletét 

képezik. 

 

A beszámolók elkészítését az alábbi szempontsor segítette:  

1. Helyzetelemzés: 

 - az egyesület tevékenységi köre, 

 - személyi feltételek: 

  - egyesület létszáma, 

  - szakosztályonkénti, sportágankénti létszám, 

  - edzők száma, képesítése. 

 - tárgyi feltételek: 

  - használt létesítmények megnevezése, felszereltsége, 

  - használatba vétel típusa: 

   - saját tulajdon, 

   - működtetett tulajdon, 

   - bérlemény. 



2. Sporttevékenység értékelése: 

 - felkészülések, edzések száma, látogatottsága, 

 - versenyek, versenynapok száma, 

 - kapcsolat a szabadidősporttal. 

3. Anyagi feltételek: 

 - működtetés lehetőségei, 

 - fejlesztési lehetőségek, 

 - saját erő, 

 - támogatások. 

4. Összegzés: 

 - célok, eredmények, hiányosságok 

 - további célok, fejlesztési elképzelések. 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 

Fentiek alapján kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a beszámolókat megvitatni és az 

alábbi határozati javaslatot egyszerű többséggel [Mhötv. 47. § (2) bekezdés alapján] elfogadni 

szíveskedjék. 

 

Határozati javaslat 

 

Tárgy: Beszámoló a bácsalmási sportegyesületek 2022. évi tevékenységéről  

 

Bácsalmás Város Önkormányzatának Képviselő-testülete (a továbbiakban: Képviselő-testület) 

az alábbi sportegyesületek 2022. évi tevékenységéről szóló beszámolóját az előterjesztés 

szerint elfogadja:  

- Bácsalmási Küzdősport Egyesület,  

- Bácsalmási Petőfi Városi SE,   

- Bácsalmási Sprint SE 

- Almási Tömegsport Egyesület 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Németh Balázs polgármester 

Operatív felelős: Prikidánovics Antal osztályvezető 

A határozatról értesül: 

- kivonattal: 1. Németh Balázs polgármester 

  2. Patocskai Ibolya jegyző 

  3. Prikidánovics Antal osztályvezető 

4. Sportegyesületek elnökei 

 

Bácsalmás, 2023. február 15. 

 

Németh Balázs 

polgármester 
 




































