
 
„A sport nemcsak testnevelés, 

 hanem a léleknek is 
 az egyik legerőteljesebb nevelőeszköze.” 

Szent- Györgyi Albert 
 
I. Bevezető 
 
Az Európa Tanács Miniszteri Bizottsága 1992-ben fogadta el az Európai Sport Chartát, 
valamint a Sport Etikai Kódexet, amelyet 2001-ben átdolgoztak. 
Az Európai Unió Sport Chartája szerint a sport fogalma: „a sport minden olyan fizikai 
tevékenység, amelynek célja esetenként vagy szervezett formában a fizikai és szellemi erőnlét 
kifejezése vagy fejlesztése, társadalmi kapcsolatok teremtése vagy különböző szintű 
versenyeken eredmények elérése.” 
A Charta a lehető legtágabban értelmezi a sport fogalmát. Az európai értékrend szerint az 
állam legfontosabb célja az, hogy állampolgárai életminőségét, egészségi állapotát javítsa. 
Minőségi munkára csak megfelelően edzett, tetterős társadalom, csoport, egyén képes. 
Mindezt leghatékonyabban az aktív sportolás megkülönböztetett, átfogó – nem csak pénzügyi 
– támogatása révén érhetjük el. E témakörben folytatott kutatások eredményei alapján 
kijelenthető, hogy a sport életünk elidegeníthetetlen része, amely támogatásra érdemes, 
támogatásra szorul, hiszen átfogó eszközként, a modern társadalom negatív hatásainak 
ellensúlyozására, kiküszöbölésére hatékony megoldásokat kínál. A mindenkori 
kormányzatnak, a gazdaság szereplőinek, irányítóinak, résztvevőinek nem szabad 
kihasználatlanul hagyni a sportban rejlő lehetőségeket. Ennek megfelelően a stratégia 
megalkotóinak legfontosabb célkitűzése az, hogy a sport legyen „mindenki szenvedélye”!1 
 
Az önkormányzat 2009-ben fogadta el a Sportkoncepcióját, amely 2014-ig szabályozta az 
önkormányzat legfontosabb tennivalóit, határozta meg a sportágazatban önként vállalt 
feladatainak kereteit, adott tájékoztatást a sportágazat szereplőinek az önkormányzat 
szerepvállalásának irányairól és mértékéről. 
Kenderes város sportkoncepciójának felülvizsgálatát az elmúlt évek változó jogszabályi 
környezete, valamint a helyi értékek megőrzése, lakosai testi-lelki fejlődésének, 
egészségmegőrzésének, tervezett jövőképének újragondolása teszi indokolttá.  
A mostani koncepció sem más, mint a szükségletek, a feladatok, a megoldási módozatok 
számbavétele, továbbá olyan döntéshozatali elvek, irányok meghatározása, amely során a 
meglévő értékek megőrizhetők, a hiányosságok pótolhatók, és a fejlődési tendenciák továbbra 
is elérhetők a város és szélesebb környezete számára. 
A 2018-2023 közötti évekre vonatkozó sportkoncepció célja, hogy a helyi társadalmi igények 
alapján, gazdasági és jogszabályi lehetőségeknek megfelelően megfogalmazza a város 
sportéletének jövőképét. A sportkoncepciónak igazodni kell a „Sport XXI. Nemzeti 
Sportstratégia 2007-2020” alapelveihez, az abban megfogalmazott célokhoz, irányelvekhez.  
 
A mai Magyarországon jellemzően a helyi önkormányzatok a sport legnagyobb finanszírozói, 
a létesítmények fenntartói, s ebből következően a helyi sportélet irányítói, központjai.  
 
II. Az önkormányzat sportfeladatainak meghatározása 

                                                 

1 65/2007. (VI. 27.) OGY határozat a Sport XXI. Nemzeti Sportstratégiáról 
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1. Az Európai Unió és a sport kapcsolata  
 
A sportkoncepció prioritásainak meghatározásánál az Európai Sport Charta alapelvei közül az 
1. cikkelyben megfogalmazottakat célszerű kiemelten figyelembe venni: 
 
A sport az emberi fejlődés fontos tényezője, ezért támogatása és fejlesztése érdekében a 
kormányoknak minden szükséges intézkedést meg kell tenniük abból a célból, hogy e charta 
előírásait, a Sport Etikai Kódexében lefektetett elvekkel összhangban alkalmazzák a 
következők szerint: 
 

 minden egyén számára lehetővé kell tenni a sportolást; 
 

 valamennyi fiatal számára lehetőséget kell biztosítani a testnevelési oktatásban való 
részvételre és arra, hogy az alapvető sportképességekre szert tehessen; 
 

 mindenki számára biztosítani kell biztonságos és egészséges környezetben a 
sportolási és rekreációs lehetőséget; 
 

 együttműködésben a megfelelő sportszervezetekkel, amennyiben kívánja és 
rendelkezik az ahhoz szükséges képességekkel, mindenki számára biztosítani kell a 
lehetőséget sportteljesítményének javításához, egyéni teljesítménye maximum 
szintjének eléréséhez, és/vagy a társadalmi elismerés kivívásához. 
 

 védeni és fejleszteni kell a sport erkölcsi és etikai alapjait, a sporttevékenységekben 
részt vevők emberi méltóságát és biztonságát, megvédve a sportot és a sportolókat 
minden politikai, kereskedelmi, pénzügyi manipulációtól, megalázó és méltóságot 
sértő gyakorlattól, a doppingszerek használatától, valamint a szexuális jellegű 
visszaélésektől, különösen ami a gyermekek, a fiatalok és a nők zaklatását illeti. 

 
   A sport az egyik legelterjedtebb emberi tevékenység – végezzék akár profik, akár amatőrök, 
rendszeresen vagy alkalomszerűen –, emberek milliói sportolnak az Európai Unióban is, 
korra, nemre, etnikai, vagy vallási hovatartozásra való tekintet nélkül. 
Amellett, hogy jót tesz az egészségnek, a sportnak kiemelt gazdasági és szociális jelentősége 
is van: elősegíti a társadalmi beilleszkedést, ösztönzi a kulturális cseréket, továbbá 
álláshelyeket teremt szerte Európában. 
Magyarország Európai Uniós tagsága a társadalom valamennyi területére közvetlen vagy 
közvetett, jórészt hosszú távon érzékelhető hatást gyakorol. Így van ez a sportban is, hiszen a 
sportra olyan hosszú távú hatásai is vannak, amelyek a társadalmi fejlődéssel párhuzamosan 
jelentkeznek: a növekvő életszínvonal és több szabadidő révén a szabadidős kultúra is 
fejlődik, s remélhetőleg hazánkban is egyre többen végeznek majd rendszeres testmozgást. 
 
2. Magyarország Alaptörvénye 
 
Magyarország Alaptörvénye a XX. cikkében kinyilvánítja:  

(1) Mindenkinek joga van a testi és lelki egészséghez. 
(2) Az (1) bekezdés szerinti 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 
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sportolás és a rendszeres testedzés támogatásával, valamint a környezet védelmének 
biztosításával segíti elő. 
 
3. Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. Törvény  

A Mötv. 13. § (1) bekezdés 15. pontja nevesíti a helyi közügyek, valamint a helyben 
biztosítható közfeladatok körében ellátandó helyi önkormányzati feladatok között a sportot.  

 
4. A Sportról szóló 2004. évi I. törvény rendelkezései 

 
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. 

Magyarország sportnemzet, amely e törvénnyel is tiszteleg azon tagjai előtt, akik 
tevékenységükkel dicsőséget, elismerést és megbecsülést szereztek hazánknak. Az e 
törvényben meghatározott célok megvalósítása biztosítja továbbá azt, hogy Magyarország 
sportoló nemzetté is váljék. 

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 közösségért viselt felelősségét. 

Magyarország Országgyűlése kinyilvánítja, hogy minden embernek alapvető joga van a 
sporthoz, és e jogát az állam biztosítja, függetlenül attól, hogy versenysportról, a szabadidő 
eltöltéséről, a diák-, egyetemi-főiskolai sportról, a fogyatékkal élők sportjáról vagy az 
egészség megőrzéséről van szó. 

Magyarország Országgyűlése elfogadja az Európai Sport Chartát, és a sportról szóló 
törvényét azzal összhangban alkotja meg.  
 
   Az önkormányzat kötelezően ellátandó feladatait a törvény 55. §-a határozza meg. A 
jogszabályhely rendelkezése alapján az Önkormányzatnak a következő feladat-ellátási 
kötelezettsége áll fenn: 
 

(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 - a köznevelésről 

szóló törvényben meghatározottak szerint - biztosítja az önkormányzati iskolai sportkörök 
működéséhez, vagy az ezek feladatait ellátó diáksport-egyesületek feladatainak zavartalan 
ellátásához szükséges feltételeket. 
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5. A 2011. évi CLXXVIII. Törvény a látvány-csapatsport támogatásával kapcsolatos 
egyes törvények módosításáról  

6. A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. Törvény 

Az iskola a nappali rendszerű iskolai oktatásban azokban az osztályokban, amelyekben 
közismereti oktatás is folyik, azokon a tanítási napokon, amelyeken közismereti vagy szakmai 
elméleti oktatás is folyik, megszervezi a mindennapos testnevelést legalább napi egy 
testnevelés óra keretében, amelyből legfeljebb heti két óra 

a) a kerettanterv testnevelés tantárgyra vonatkozó rendelkezéseiben meghatározott 
oktatásszervezési formákkal, műveltségterületi oktatással, 

b) iskolai sportkörben való sportolással, 

c) 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, 

d) egyesületben legalább heti két óra sporttevékenységet folytató tanuló kérelme alapján - 
amennyiben délután szervezett testnevelés órával ütközik - a félévre érvényes, az egyesület 
által kiállított igazolással 

váltható ki. 

(11a) Amennyiben a testnevelésóra keretében megvalósított úszásoktatás infrastrukturális 
feltételei a nevelési-oktatási intézményben nem állnak rendelkezésre, akkor heti egy 
alkalommal legfeljebb két testnevelésórát egy tanítási napon összevonva lehet megszervezni. 

(…) 

 (12) Az iskola a kötelező tanórai foglalkozások keretében gondoskodik a könnyített 
testnevelés szervezéséről. 

(13) 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. 

 
III. Kenderes Városi Önkormányzat Képviselő-testülete által megfogalmazott alapelvek 
a városi sporttevékenységet illetően 
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   Kenderes Városi Önkormányzat a sport kiemelt céljainak meghatározásakor az Európa 
Tanács által kiadott Európai Sport Charta alapelveit tekinti irányadónak: 
a) a város fiataljai számára biztosítani kell az "alapvető sportolási képességek megszerzését", 
b) a város lakosai számára hozzáférhetővé kell tenni "a sportolási és rekreációs 
lehetőségeket", 
c) az átlagosnál tehetségesebb sportolók számára meg kell adni "az egyéni sportteljesítmények 
javításának lehetőségét". 
 
 
Kenderes Város Sportkoncepciójának hosszú távra megfogalmazott alapelvei: 
 
1. A testnevelés és a sport az egyetemes és a nemzeti kultúra szerves része, annak lényeges 
alkotó eleme. 
2. A sport a személyiség formálásának, az egészség megőrzésének és a teljesítőképesség 
fokozásának egyik leghatásosabb eszköze. 
3. A sportoláshoz való jog az állampolgárok alanyi joga. 
4. A nevelési - oktatási intézmények testnevelése és sportja képezi sportkultúránk alapjait. A 
lakosság szabadidősportja a munkaképesség, a fizikai fittség karbantartásának egyik 
leghasznosabb és legeredményesebb eszköze. A versenysport, a sportkultúra húzó ágazata, 
minta és motiváció a rendszeres testedzéshez. 
5. A testnevelés és a sport egyes területei kölcsönösen összefüggő és egymásra ható egészet 
képeznek, ezért a sport harmonikus, arányos fejlesztése egyaránt állami, önkormányzati és 
társadalmi feladat. 
6. Az önszerveződés, a társadalmi jelleg és a demokratizmus a korszerű sportélet lényegi 
jellemzői. 
7. Alapvető érdek, hogy a sport valamennyi társadalmilag hasznos funkciója érvényesüljön, és 
értékeinek megfelelő támogatást nyerjen. 
 
 
A középtávú koncepció fő irányai: 
 
1. Kiemelt figyelmet kell fordítani a mindennapos testedzés megvalósítására a gyermek, a 
serdülő és az ifjúsági korosztály számára. 
 
2. A lakosság folyamatosan romló egészségi állapotának javításában fokozott önkormányzati 
szerepvállalásra van szükség. 
 
3. Emelni kell a sportszakmai munka színvonalát a sportélet minden területén. 
 
4. Kiemelt feladatnak kell tekinteni az utánpótlás-nevelés feltételeinek javítását, a 
tehetségesek kiválasztását és gondozását. 
5. A sportélet egész területén szükséges a demokratikus és a társadalmi jelleg erősítése, ezzel 
párhuzamosan az eddigieknél összefogottabb irányításra, egyértelmű feladat-meghatározásra, 
a teljesítés és az önkormányzati pénzeszköz felhasználásának ellenőrzésére, hatékony 
munkamegosztásra és együttműködésre van szükség. 
 
6. Az önkormányzat a rendelkezésére álló eszközökkel elsősorban nem az élsportot, hanem a 
diáksportot, a szabadidősportokat, valamint az utánpótlás nevelést támogatja, segíti. Az 
élsport esetében is kizárólag az amatőr sportot támogatja. A támogatás célja, hogy minél 
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színesebb sportélet valósuljon meg településünkön, minél többfajta sportolási lehetőség álljon 
a fiatalok és a felnőtt korosztály rendelkezésére.  
 
7. Az önkormányzat sportot támogató tevékenységének célja, hogy a nevelési és oktatási 
intézmények sportlétesítményeiket a lakosság felé megnyissák. 
Az önkormányzat azonban a sporttevékenységet, mint kapcsolatformáló eszközt nemcsak a 
városon belüli kapcsolatok erősítésére kívánja felhasználni, hanem a testvérvárosi kapcsolatok 
elmélyítésére is. 
 
 
IV. Kenderes Városi Önkormányzat szerepvállalása a testkultúra különböző területein. 
 
   Kenderes Városi Önkormányzat célja, hogy kiemelten támogassa a fiatalok sportolását, 
testmozgását, a város egész lakosságának biztosítsa a sportolás lehetőségét. E cél elérése 
érdekében közös gondolkodásra, együttműködésre van szükség a településen működő 
nevelési-oktatási intézményekkel és a sporttal foglalkozó civil szervezetekkel. E cél elérése 
érdekében a kiemelt feladatok közé kell, hogy tartozzon a sportolás magas szintű 
infrastrukturális alapjainak megteremtése. A sportigazgatás kiemelt feladata, hogy a helyi 
újság segítségével népszerűsítse a szabadidősport tevékenységeket, illetve, hogy az elért 
sporteredményekről is legyen elég információ. 
 
Kenderes Város komplex sport naptárát minden év elején össze kell állítani. A sportnaptár 
összeállításáért felelős: Kenderes Város Polgármestere  
 
Az önkormányzat által kiemelten kezelendő feladatok az alábbiak: 
- városi és megyei szintű sportversenyek, szabadidős rendezvények megszervezésének 
támogatása, az egészséges életmód kialakítása céljából, a lakosság ösztönzése a sportolásra 
- a fogyatékkal élő emberek számára rendezett sportversenyek megszervezésének támogatása,  
- a testvérvárosi sportkapcsolatok erősítése céljából szervezett „nemzetközi”sportversenyek 
megrendezésének kezdeményezése. 
 
 
1. Óvodai nevelés 
 
A Szent Imre Katolikus Általános Iskola és Liliom Óvodában 144 fő az óvodába járó 
gyermekek maximális száma. Az óvodai nevelés a települési önkormányzatok számára 
kötelezően ellátandó alapfeladat. Gyermekeink harmonikus fejlődése csak a rendszeres, napi 
mozgással, sporttal biztosítható. A szervezett sportolási lehetőség számukra az óvodai nevelés 
keretén belül biztosított. Az óvodában szervezett mozgásos tevékenységeken elsősorban a 
gyermekek testi képességeit, ügyességüket, gyorsaságukat, állóképességüket fejlesztik az 
óvónők. Ezeken a tevékenységeken túl valamennyi csoportban nagy gondot fordítanak a 
gyermekek életkori sajátosságait figyelembevevő mozgáslehetőségek biztosítására. A 
tehetségígéretek számára az óvoda- többek között- „mazsorett” nevű tehetségműhelyt 
működtet, amelyet hetente egy alkalommal az óvónők megfigyelése és véleménye alapján 
kiválasztott gyermekek számára tartanak.  
Az óvoda udvarán elhelyezett játékok, melyek a nagymozgásokat fejlesztik, a szabad játék 
lehetőségeit biztosítják a gyermekek számára. 
A nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról 
szóló 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet 2. számú melléklet 1/I./4. pontja előírja, hogy az 
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óvodákban kötelező a tornaszoba megléte. Amennyiben ez nincs meg az óvodában, úgy 
hozzáférést kell biztosítani. A helyi óvodában található tornaszoba. 
Az Önkormányzat feladata az óvoda épületének állagmegóvásában, felújításában, illetve az 
óvoda korszerűsítését, sporteszközökkel való felszerelését célzó pályázatok elkészítésében, 
benyújtásában van. A TOP-1.4.1-15-JN1-2016-00014-es azonosító számú pályázat keretében 
2018 évben felújításra kerül az óvoda épülete.  
A gyermekek egészséges és sportos életmódra történő tudatos nevelése érdekében ajánlatos 
lenne az óvodások számára sportrendezvények szervezése a szülők bevonásával, akár az 
Óvoda részére jótékonyság keretében.  
 
2. Iskolai nevelés 
 
A mindennapos testnevelés bevezetésével komoly lehetőséget kaptak a diákok, hogy 
szervezett körülmények között fejlesszék mozgáskultúrájukat.  
 
Szent Imre Katolikus Általános Iskola: 
Az intézmény rendelkezik tornateremmel, tornaszobával és sportudvarral. Az 1974-ben épült 
tornaterem felújítására a 7/2011 BM rendelet alapján 17.000.000 Ft támogatást nyertünk, 
ennek keretében nemcsak az épület hőszigetelése, nyílászáróinak cseréje valósult meg, hanem 
PVC-sportpadlóburkolatot kapott a terem.  
Az általános iskolás diákok összesen heti 70 testnevelés órán vesznek részt, minden 
osztálynak heti 5 testnevelés órája van. A testnevelés órákat felsőben 2 szakképzett 
pedagógus, alsóban pedig a tanítók tartják. Jó idő esetén maximálisan igénybe tudják venni a 
diákok a sportudvart, ahol lehetőség van labdajátékokra, futásra és távolugrásra alkalmas hely 
is ki van alakítva. Rossz idő esetén a felsősök a tornatermet, az alsósok pedig a tornaszobát 
használják. Mind a tornaterem, mind a tornaszoba ellátott különböző sporteszközökkel, de az 
eszközök egy része már elhasználódott, ezért az a cél, hogy pályázatok segítségével pótolni 
lehessen a régi eszközöket.   
Tömegsport foglalkozásokra is lehetőség van az iskolában, heti 5 órában tartanak a 
pedagógusok ilyen jellegű foglalkozásokat, melyeken elsősorban a futball a kedvelt sportág, 
még a lányok körében is. 
A Diákönkormányzat által szervezett és pályázat keretében megvalósuló rendszeres délutáni 
sportrendezvények biztosítanak még több lehetőséget az általános iskolás korú diákok 
mozgásigényeinek kielégítésére. 
 
Az 1659/2017. (IX.13.) Kormányhatározatban foglaltak szerint a Kormány a kenderesi 
katolikus és református intézmények programjának megvalósítása céljából 1909,8 millió 
forint forrást biztosít, ennek keretében az Egri Főegyházmegye fenntartásában lévő általános 
iskola épületeinek felújítására is.  
 
 
Kenderesi Mezőgazdasági Szakgimnázium, Szakközépiskola és Kollégium 
 
A középiskolában tanuló diákok rendszeres, mindennapi testnevelés órán vesznek részt. Itt a 
sport és testnevelés területén többféle állandó tevékenység is folyik. Heti rendszerességgel 
edz a kispályás labdarúgó csapat, szintén alkalmanként van tenisz edzés-oktatás. Az 
intézményben lovas szakkör is működik, mely testmozgási lehetőséget nyújt a tanulóknak. A 
tömegsportot illetően elmondható, hogy sokoldalú lehetőséget biztosít az intézmény: van 
kispályás labdarúgás, kosárlabda, röplabda és kondicionáló terem is.  
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A néhány éve átadott műfüves pálya lehetőséget biztosít a tanulóknak a kispályás labdarúgás 
mindennapos gyakorlására. 
Városunkban mind az általános, mind a középiskolában a szakos ellátottság 100 %-os, tehát a 
testnevelési órákat szakképesített testnevelő tanárok oktatják. 
Az 1664/2017. (IX.13.) Kormányhatározat értelmében a középiskola fejlesztésének 
megvalósítására a Kormány 3078,0 millió forint fordít.  
Célként tornacsarnok és fedett lovarda megépítését tervezzük. Ezek mellett a középiskolában 
szükség van a kondicionáló terem bővítésére, az épület és felszerelésének felújítására, a 
sportudvar atlétikai pályáinak felújítására és a sporteszköz-ellátottság színvonalának 
emelésére.  
 
3. Diáksport 
 
   A diáksport az iskolai testnevelésre épül, annak gyakorlatanyagát használja fel játékosan, 
versenyszerűen, és átmenetet kell, hogy képezzen a testnevelés és a minőségi sport között. A 
diáksport-szervezetek programjában a diákolimpiai versenyekre való felkészülés és 
versenyeztetés mellett nagyobb hangsúlyt kell helyezni a minden tanuló számára lehetőséget 
kínáló iskolán belüli, illetve iskolák közötti programokra, a nem versenyszerű testedzési 
formák szélesítésére (alapfokú versenyek, iskolai sportnapok, játékos vetélkedők). Oldani kell 
a túlzott verseny és eredmény centrikusságot, nagyobb teret kell adni a szabadidősport jellegű 
foglalkozásoknak, országjárásnak, kirándulásoknak. 
A városi sportegyesületek és diáksport szervezetek, egyesületek kölcsönösségi alapon való 
együttműködése elengedhetetlen feltétele a diáksport városi szintű eredményes működésének.  
 
 
4. Szabadidősport 
 
   A szabadidősport nem eredményorientált, hanem kedvtelésből az egészség megőrzéséért, 
helyreállításáért, a mozgás öröméért, időtöltésként végzett sporttevékenység. 
Önkormányzatunk célja, hogy a lehető legszélesebb lakossági körnek biztosítsa a rendszeres, 
könnyen elérhető sportolás lehetőségét és az ehhez szükséges létesítményeket. A TOP-2.1.2-
es „Élhető Kenderes, Zöld város” elnevezésű pályázatunk keretében a Horthy-ligetbe és a 
Szövetkezeti úti ún. „régi piactérre” olyan multifunkcionális játszótereket terveztünk és 
valósítunk meg, ahol nemcsak a gyermekek, hanem a felnőttek is megtalálják a számukra 
megfelelő mozgásformát.  
A szabadidős programok szervezésénél figyelembe kell venni a városkörnyéki természeti-, 
földrajzi sajátosságokat, azokat a formákat kell előnyben részesíteni, melyek hatékonyan 
biztosítják a szabadidő mozgással, sportolással, természetjárással, kirándulással, szabadban 
töltött aktív pihenéssel való eltöltését. 
Szabadidősport formái lehetnek: városi szervezésű szabadidősport események, egyéni vagy 
önszerveződő közösségek sporttevékenysége, vállalkozások által biztosított szabadidősport 
tevékenység, vagy „gyógyászati” célú tevékenység. Fontos feladat a szabadidősport 
tevékenységére szakosodott társadalmi szervezetek és csoportok megalakításának segítése.  
 
 
5. Fogyatékkal élők sportja 
 
   Tényként kell leszögeznünk, hogy a lakosság 10-12%-a valamilyen formában és mértékben 
fogyatékkal élő ember. A fogyatékkal élők sportja többféle célt valósíthat meg: egyrészt 
egészségmegőrző, egészségfok növelő szerepe, másrészt a társadalmi beilleszkedést elősegítő, 
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megkönnyítő és életminőséget javító funkciója van. Jelenleg településünkön a fogyatékkal 
élők sportja csekély mértékű, inkább csak a Mozgássérült Egyesület keretein belül szerveződő 
eseményekre, kirándulásokra korlátozódik. Az önkormányzat feladata elsősorban 
sportlétesítményeinek akadálymentessé tétele, mely törvényi előírás is a települési 
önkormányzatok számára.  
 
V. Kenderesi Sport Egyesület  
 
2017. március 24. óta Kenderesi Sport Egyesület a neve. Az Önkormányzat az egyesületnél 
felmerülő közüzemi díjak megfizetését átvállalta, ez évi 650-700.000 Ft-os természetbeni 
támogatást jelent. A Képviselő-testület évente támogatja nemcsak a civil szervezeteket, 
hanem a sport egyesületet is, 2018-ban 600.000 Ft-os támogatásról döntöttek a Kenderesi 
Sportegyesület javára.  
Szükséges olyan pályázati lehetőségek keresése és kihasználása, melyek fedezetet nyújtanak a 
sportpálya fejlesztésére, elsősorban az edzőpálya felújítására, a pályavilágítás kiépítésére és 
lelátó építésére. A korábban megkezdett kerítés felújítása is befejezésre vár.  
Sajnos egyre kevesebb gyermek tartozik az Egyesület tagjai közé. Érdemes megfontolni egy 
nyári futball- tábor megszervezésének lehetőségét, ezzel is megadva az esélyét annak, hogy a 
gyermekek minél fiatalabb korban ismerkedjenek meg ezzel a sportággal, valamint az 
Egyesület is találhat a sorai közé tehetséges helyi fiatalokat.  
 
A sportegyesületnek 2016. óta működik a darts szakosztálya, mely jelenleg 12 fővel működik. 
A szakosztály tagjai hetente 2 alkalommal tartanak edzést. A szakosztály megalakulása óta 
tagjai nemcsak a környékbeli, hanem az országos versenyeken is indulnak, illetve évente 
legalább két alkalommal a településen is rendeznek versenyt.  
 
VI. Bánhalmai Sport Egyesület  
 
Örömteli, hogy Bánhalmán is újraszerveződött a sportélet 2016-tól. A Bánhalmai Sport 
Egyesületnek jelenleg futball és asztalitenisz szakosztálya működik, de terveik között szerepel 
a horgász szakosztály elindítása is. Mivel van igény a bánhalmai fiatalok között a 
futballozásra, az Egyesület futball szakosztálya várhatóan 2019 őszétől U7-U10-es 
korosztályú utánpótlás csapatot is fel szeretne állítani.  
TAO támogatásra az Egyesület csak 2019 márciusától jogosult. Az Önkormányzat az 
Egyesületet 2018-ban is 400.000 Ft-tal támogatta. Az Önkormányzat támogatja a sportolókat 
azzal is, hogy az asztalitenisz szakosztály tagjainak helyet biztosít az ún. „régi iskolában”, 
illetve a futball szakosztály részére területet ajánlott fel egy új sportpálya kialakítására.  
 
VII. Sportlétesítmények 
 
Az önkormányzat célja a tulajdonában lévő sportlétesítmények és sportcélú ingatlanok alap-
funkciójának megtartása, üzemeltetésük biztosítása, az üzemeltetés rendjének szabályozása és 
lehetőségek szerinti fejlesztése. 
Meg kell vizsgálni egy autóbusz beszerzésének lehetőségét is, mely a vidéki 
sportrendezvényekre szállíthatná a helyi sportolókat. 
 
 
Sportpálya 
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A sportpálya területe részben a Kenderesi Sport Egyesület, részben pedig az Önkormányzat 
tulajdona. A pályán lévő felépítmény az Önkormányzat birtokában van, ezt az Egyesület 
csupán használja.  
 
VIII. Nemzetközi kapcsolatok 
 
   Kenderes Város széles testvérvárosi kapcsolatokkal rendelkezik, az olaszországi Predappio, 
a szlovákiai Sabinov, a lengyelországi Kozy, a romániai Csíkszentmárton városaival, és az 
ukrajnai Szentmihálykörtvélyes városával. A testvérvárosi kapcsolat az eltelt idő alatt 
kiszélesedett, újabb és újabb találkozások szerveződtek, közös programokon vettek részt a 
városi delegációk. Sabinov városával kiemelkedően jó a sportcélú kapcsolat, mely a 
települések futballistáinak találkozóiban, illetve a diáksport területén nyilvánul meg. 
Szükséges a sport-kapcsolatok bővítése a többi testvértelepülés vonatkozásában is. Ennek 
formája lehet városi szintű sportrendezvények, események szervezése, melyekre minden 
esetben meghívást kell kapniuk a testvérvárosi sportegyesületeknek, sportszervezeteknek. 
Ezért is szükséges a város sportlétesítményeinek fejlesztése.  
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Elfogadás-jóváhagyás: A Sportkoncepció Kenderes Város Képviselő-testületének /2018. (.) 
Kt. számú határozatával került elfogadásra. 
Felülvizsgálat: A Sportkoncepció felülvizsgálata 2020. ……….. esedékes. 
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