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E L Ő T E R J E S Z T É S  

Kecskemét Megyei Jogú Város Közgyűlése 

Városstratégiai és Pénzügyi Bizottság 

2017. március 28-án tartandó ülésére 

 

 

Tárgy: Pályázat benyújtása a 2020. évi Nemzetközi Gyermek Játékok megrendezésére 

 

Kérem a Tisztelt Bizottságot, hogy – tekintettel Kecskemét Megyei Jogú Város 

Önkormányzata Közgyűlésének a Közgyűlés és Szervei Szervezeti és Működési 

Szabályzatáról szóló 4/2013. (II.14.) önkormányzati rendelete 2. melléklet 5.4.1. pontjában 

foglaltakra – tárgyalja meg a fenti tárgyban készült közgyűlési előterjesztést, valamint 

döntsön a határozat-tervezetben foglaltak szerint. 

 

 

Kecskemét, 2017. március 

 

 

 Szemereyné Pataki Klaudia 

 polgármester 

 

 

 

 

 

 

 

 

Határozat-tervezet 

 

  

   /2017. (III.28.) VPB. számú határozat 

Pályázat benyújtása a 2020. évi Nemzetközi Gyermek Játékok megrendezésére 
 

Kecskemét Megyei Jogú Város Közgyűlése Városstratégiai és Pénzügyi Bizottság 

megtárgyalta Szemereyné Pataki Klaudia polgármester 7556-2/2017. számú előterjesztését, és 

az alábbi határozatot hozta: 

 

A bizottság a fenti tárgyban készült közgyűlési előterjesztés határozat-tervezetének 1. pont …. 

változatát, valamint a 2. pontban foglaltakat elfogadásra javasolja. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Leviczky Cirill elnök 
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Az előterjesztést készítette:  Ladics Monika irodavezető 

     Humánszolgáltatási Iroda 

Somodiné Triesz Orsolya osztályvezető 

Közösségi Kapcsolatok Osztálya 

 

Kezelési megjegyzés:   Határozat-tervezet 

 

 

Döntési változatok száma:  2 

 

 

Mellékletek:  1. sz. melléklet: rendező városok listája 

  2. sz. melléklet: költségvetés-tervezet    

 

 

Véleményezésre megkapta:  

 

 

Egyéb szervezet, külső szakértő:  

 

 

Megtárgyalta:  

Városstratégiai és Pénzügyi Bizottság    …/2017.(III.28.) VPB. sz. határozat 

 

Törvényességi észrevételem nincs: 

 

 

 

 

Dr. Határ Mária 

jegyző 

 



 

KECSKEMÉT MEGYEI JOGÚ VÁROS 

POLGÁRMESTERE 
 

Iktatószám: 7556-1/2017. 

 

 

E L Ő T E R J E S Z T É S  

Kecskemét Megyei Jogú Város Közgyűlése 

2017. március 30-án tartandó ülésére 

 

 

Tárgy: Pályázat benyújtása a 2020. évi Nemzetközi Gyermek Játékok megrendezésére 

 

 

A Nemzetközi Gyermek Játékok (International Children's Games) szlovén kezdeményezésre 

1968. június 5-én a szlovéniai Celje városban került először megrendezésre. A rendezvény 

célja a 12-15 év közötti korosztály számára lehetőséget biztosítani egy olyan sokrétű 

eseményen történő részvételre, amely a sportversenyek mellett kulturális programokon 

keresztül igyekszik népszerűsíteni a sportot, az egészséges életmódot, az egymás iránti 

toleranciát, a különböző nemzetek közötti megértést. 

 

A rendezvény a gyakorlat szerint két formában kerül lebonyolításra. 1500 - 1600 sportoló 

részvételével hét – tíz sportágban évente zajlanak a nyári játékok, valamint 600 – 800 sportoló 

részvételével hét – nyolc sportágban kétévente bonyolódnak a téli játékok programjai.  

 

A kezdetben néhány város részvételével rendezett játékoknak eddig Európa, Ázsia, Ausztrália 

és Észak-Amerika, több mint 50 városa adott otthont, melyen kb. 800 város gyermekei vettek 

részt (1. számú melléklet). Az utóbbi évek nyári programjain alkalmanként 45-50 ország 80-

90 városának sportolója és sportvezetője találkozott. A játékok iránti érdeklődés és annak 

mértéke megközelíti sok sportág kontinens- és világversenyének méreteit. 

 

A Nemzetközi Gyermek Játékok Európán kívül is egyre népszerűbb, egyre több város 

pályázik a rendezvény lebonyolítására. 

 

A rendezvényt - mint a sportban rejlő nevelési értékek és a közösségi, interkulturális tanulás 

kifejeződésének színterét - elismeri és támogatja a Nemzetközi Olimpiai Bizottság is. 

 

A sportesemény szellemiségében és külsőségeiben megegyezik a felnőttek nagy 

világversenyeivel. A megnyitó ünnepség a csapatok bevonulásával kezdődik, majd sor kerül 

hivatalos megnyitó beszédekre, a sportolók és bírók esküjére és az ünnepi kulturális műsorra. 

A záróünnepségen a játékok rendezője ünnepélyes keretek között adja át a szervezet zászlaját 

a következő évi rendező város képviselőinek.  

 

A rendezvényen történő részvétel a rendező város által történő meghívás útján történik. Első 

körben az alapító városok és a korábbi rendező települések csapatai kerülnek meghívásra, 

melyet a játékokon évek óta stabilan résztvevő, eredményesen szereplő városok követnek. Ezt 

követően kerül sor az egyéb érdeklődők és a rendező város partnertelepüléseinek invitálására. 

 

A játékok műsorán lévő sportágakat a rendelkezésre álló létesítmények és a település sportági 

hagyományainak figyelembevételével a rendező város választja ki.  

 

A rendező város kiválasztása hasonló a világversenyek helyszíneinek kiválasztási 

folyamatához.  

 

 



 

 

A kandidáló településnek pályázatot kell benyújtania a Nemzetközi Gyermek Játékok 

szervezethez, melyben részletesen ismertetni kell a város sportlétesítmény infrastruktúráját, a 

résztvevők elhelyezésének körülményeit, az egészségügyi biztosítás módját, a biztonsági 

intézkedési tervet, a szállítási megoldásokat és valamennyi, a sportági versenyek 

lebonyolítására vonatkozó elképzelést. Mindezeknek meg kell felelnie a szervezet által 

meghatározott, a rendezvények lebonyolításának körülményeit meghatározó standardoknak.  

 

A pályázat befogadását követően a szervezet elnöksége várhatóan ez év késő őszén a pályázó 

városokba  látogat és dönt a rendezvény helyszínéről. A döntés meghozataláig a pályázó 

várost kötelezettség nem terheli. 

 

2015. októberében Kecskeméten járt Torsten Rasch a Nemzetközi Gyermek Játékok szervezet 

elnöke és Richard Smith főtitkár, akik végiglátogatták a sportlétesítményeket és a lehetséges 

szállás helyszíneket, valamint tájékoztatást kaptak a folyamatban lévő és a közeljövőben 

tervezett sportcélú fejlesztésekről. A látogatás során megállapították, hogy Kecskemét 

alapvetően alkalmas egy ilyen méretű világverseny lebonyolítására. Külön kiemelték, hogy a 

versenyek nagy része egymáshoz rendkívül közeli helyszíneken (Kecskeméti Fürdő, Messzi 

István Sportcsarnok, Széktói Stadion, Fedett Uszoda) rendezhető meg, amely családiasabbá és 

közvetlenebbé teszi a játékok egészét.  

 

A sportlétesítmények száma folyamatosan bővül, több létesítmény épült és újult meg az 

elmúlt években, melyek lehetővé teszik a rendezvény magas színvonalú lebonyolítását. 

Fontos megemlíteni, hogy a városban rendelkezésre áll az a magasan képzett sportszakemberi 

állomány, amely garantálja a sportversenyek nívós szakmai színvonalát. 

 

A játékokon történő részvétel esetén a résztvevőket az utazási költségek terhelik, míg a 

program lebonyolításával kapcsolatos valamennyi költség fedezetét a rendező városnak kell 

biztosítania. 

 

A 2020. évi rendezvény lebonyolításának költségei az előzetes számítások alapján körülbelül 

150 – 200 millió forint összeget tennének ki (2. számú melléklet). 

 

A költségvetés-tervezet az alábbi fő költségelemeket tartalmazza: 

 

 szállás  (65 város csapata, a résztvevő városok VIP vendégei, a 

Nemzetközi Gyermek Játékok szervezet tisztségviselői 

részére), 

 étkezés  (a program első napjának vacsorájától a záró ünnepséget 

követő nap reggelijéig), 

 szállítás    (a repülőtéri transzfer és a helyi szállítás),  

 egészségügyi biztosítás (a szállás, a sportversenyek helyszínein, a nyitó- és a 

záró ünnepség helyszínén), 

 biztonsági szolgálat  (a szállás, a sportversenyek helyszínein, a nyitó- és a 

záró ünnepség helyszínén), 

 sportlétesítmény használat (kilenc versenyhelyszín), 

 ajándéktárgyak  (a rendezvény résztvevői számára átadásra kerülő 

jellegzetes ajándékok), 

 programok  (a nyitó- és záróünnepség, az esti kulturális programok és 

a polgármesteri fogadás költségei), 

 

 

 

 



 

 eszközök, felszerelések  (a versenyekhez szükséges sporteszközök, valamint a 

szervezők számára biztosított egységes megjelenést 

biztosító öltözet), 

 munkabér, személyi juttatás (a rendezvényen közreműködők, a versenybírók és a 

játékok előkészítése és lebonyolítása során 

közreműködő személyek juttatása), 

 reklám, marketing  (logó és weblaptervezés, működtetés, reklámanyag, 

műsorfüzet készítés, hirdetési költség), 

 érem, díjazás  (a dobogós sportolók díjazása, a résztvevők számára 

átadásra kerülő emléklapok), 

 előkészítő megbeszélések  (Nemzetközi Gyermek Játékok szervezet képviselőinek 

látogatása, valamint az elnökségi ülés lebonyolítása), 

 tartalék 

 

A nagy hagyományokkal rendelkező, nagyszámú sportolót megmozgató, jelentős 

médiaérdeklődést kiváltó esemény számottevő szponzorációs lehetőséget hordoz. A korábbi 

játékokat számos sportszergyártó (Jack Wolfskin, NIKE), pénzintézet (CITI Bank), 

közlekedési vállalat (Korean Air, Quantas) és élelmiszergyártó nagyvállalat (Nestlé, Evian) 

szponzorálta. A szponzoráció mértéke eseményenként eltérően a költségvetés 30-40 %-át is 

elérte. 

 

A rendezvény lebonyolításához szükséges anyagi források között jelentős szerepet töltenek be 

a pályázat útján elnyerhető támogatások. Ilyenek például az európai nonprofit sportesemények 

megvalósításának támogatására és kiemelkedő hazai és nemzetközi sportrendezvények 

támogatására kiírt pályázatok. 

 

A költségvetés számos eleme kiváltható termék (ásványvíz, ajándéktárgyak) vagy szolgáltatás 

(szállítás, őrzés-védelem, sportlétesítmény használat) szponzorációval, melyek nagyban 

csökkenthetik az anyagi ráfordítás mértékét. 

 

A rendezvény eddig háromszor került lebonyolításra Magyarországon (1996 – Sopron, 1988 

és 2001-Szombathely), mely időszak óta rendkívül nagy fejlődésen ment keresztül. Több 

esetben világváros adott otthont a rendezvénynek, ahol annak eredeti céljai kevésbé tudtak 

érvényesülni. A csapatok szétszórva kerültek elhelyezésre, a sportolóknak a versenyeken 

kívüli találkozásra alig volt lehetőségük, a rendezvény eltűnt a világvárosi rendezvény- és 

információ áradatban. 

 

Kecskemét város mérete lehetőséget biztosít a játékokat megálmodók eredeti célkitűzéseinek 

maradéktalan megvalósításához, ember- és sportközeli rendezvény valósítható meg. A várost 

paraméterei (sportlétesítmény infrastruktúrája, szálláskapacitása, sportcélú fejlesztései) 

alkalmassá teszik egy ilyen méretű nemzetközi sportesemény lebonyolítására. 

 

A 2020. évi Nemzetközi Gyermek Játékok Kecskeméten történő megrendezése lehetőséget 

biztosítana a város további nemzetközi bemutatkozására, javítaná Kecskemét elismertségét, 

módot adna a város tehetséges sportolóinak a nemzetközi mezőnyben történő 

megmérettetésre. Az eddig megrendezett több rangos utánpótlásverseny, a 2018. évi Junior 

Tájékozódási Futó Világbajnokság, valamint a 2020. évi Nemzetközi Gyermek Játékok 

sikeres lebonyolításával Kecskemét bekerülne a rangos nemzetközi sportversenyeknek otthont 

adó hazai városok szűk mezőnyébe. 

 

Kecskemét csapata testvérvárosunk meghívásának köszönhetően első ízben 2005-ben vehetett 

részt a Nemzetközi Gyermek Játékokon Coventryben, majd - egy év kihagyással (2007) - 

azóta is folyamatosan jelen van a rendezvényen, melyen fiatal sportolóink évről évre jobb 

eredményeket érnek el.  

 



 

A 2016-ban New Taipei Cityben megrendezett játékokon Szűcs Szabina a távolugrás 

versenyszámban harmadik, Kiszel Zsófia a 400 méteres síkfutás versenyszámban negyedik 

helyezést szerzett, a leány kosárlabda csapat pedig a dobogó harmadik fokára léphetett. 

 

2017. július 4-9. között Litvániában, Kaunas városban kerül megrendezésre az 51. 

Nemzetközi Gyermek Játékok, amelyre ezúttal is meghívást kapott Kecskemét 18 sportolóból 

álló csapata. 

 

Az elmúlt időszak versenyeinek eredményei, valamint a versenykiírásban meghatározott 

feltételek figyelembevételével Kecskemét Megyei Jogú Város Közgyűlése Városstratégiai és 

Pénzügyi Bizottság Sport Munkacsoportja javasolta, hogy Kecskemétet az 51. Nemzetközi 

Gyermek Játékokon két cselgáncsozó, három atléta, négy fiú kosárlabdázó (streetball) és 

nyolc fiú labdarúgó képviselje. 

 

Kérem a Tisztelt Közgyűlést, tárgyalja meg az előterjesztésben foglaltakat és döntsön a 2020. 

évi Nemzetközi Gyermek Játékok megrendezésére irányuló pályázat benyújtásáról, valamint 

az 51. Nemzetközi Gyermek Játékokon Kecskemétet képviselő sportágakról és a sportolók 

létszámáról. 

 

 

 

Kecskemét, 2017. március 

 

 

 Szemereyné Pataki Klaudia 

 polgármester 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

KECSKEMÉT MEGYEI JOGÚ VÁROS 

K Ö Z G Y Ű L É S E  

 

 

Határozat-tervezet 

 

 

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése 

   /2017. (III.30.) határozata 

Pályázat benyújtása a 2020. évi Nemzetközi Gyermek Játékok megrendezésére 

 

 

Kecskemét Megyei Jogú Város Közgyűlése megtárgyalta Szemereyné Pataki Klaudia 

polgármester 7556-1/2017. számú előterjesztését és tájékoztatóját, és az alábbi határozatot 

hozta: 

 

1. 

A. 

 

A közgyűlés úgy dönt, hogy pályázatot nyújt be a 2020. évi Nemzetközi Gyermek 

Játékok Kecskeméten történő megrendezésének tárgyában.  

Egyúttal felhatalmazza Szemereyné Pataki Klaudia polgármestert, hogy a pályázat 

elbírálása során beérkező hiánypótlási felhívásokat teljesítse, valamint sikeres pályázat 

esetén a rendezvény lebonyolításával kapcsolatos további tárgyalásokat lefolytassa. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős:  Szemereyné Pataki Klaudia polgármester 

 

B. 

 

A közgyűlés úgy dönt, hogy nem nyújt be pályázatot a 2020. évi Nemzetközi Gyermek 

Játékok Kecskeméten történő megrendezésének tárgyában.  

 

2. 

 

A közgyűlés úgy dönt, hogy a 2017. július 4-9. között Litvániában, Kaunas városban 

megrendezésre kerülő 51. Nemzetközi Gyermek Játékokra meghívást kapott kecskeméti 

csapat az alábbi sportágakból és létszámmal kerüljön összeállításra: 

 

Sportág Létszám 

cselgáncs 2 fő 

atlétika 4 fő  

labdarúgás  8 fő  

kosárlabda (streetball) 4 fő  

Összesen: 18 fő 

 

Határidő: azonnal 

Felelős:  Szemereyné Pataki Klaudia polgármester 

 

 

 


