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. 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 

 

A Bonyhádi Sportcentrum 2018. áprilisi megalapítása óta ez a második beszámoló, amiben az 

intézmény munkájáról adok számot a T. Képviselő-testületnek. A tavaly novemberben 

készített és az Önök által elfogadott anyag az alapítás kezdetétől, azaz 2018. április 1. – 2019. 

október 31. közötti időszakba adott betekintést. A jelenlegi beszámoló a teljes 2019. évet öleli 

át, ennek ismeretében jórészt a legutóbb elfogadott dokumentumban szereplő eseményekkel 

és  számadatokkal fognak találkozni a beszámolót elolvasók. A tavalyi anyag az intézmény 

bemutatására összpontosult, az új anyagból ez kikerült, valamint kiegészítésre került a 2019. 

november-decemberi időszakban történtekkel. 

A beszámoló tematikája szerint az intézményi telephelyek munkája külön kielemezve és 

értékelve kerülnek bemutatásra.   
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BONYHÁDI SPORTCENTRUM 

Bonyhád Város Önkormányzati Képviselő-testülete a 27/2018. (II.15.) számú határozatával, 

az önkormányzat közfeladatainak hatékonyabb ellátása érdekében Magyarország helyi 

önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 41. § (6) bekezdés és az 

államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 7/A. § felhatalmazása alapján 2018. április 

1. napjával megalapította új intézményét, a Bonyhádi Sportcentrumot. A költségvetési szerv 

székhelyéül a Bonyhádi Sportcsarnok szolgál, amely természetben a 7150 Bonyhád, Jókai u. 

3. sz. alatt található. Az alapítás óta a telephelyek számában változás történt, hiszen 2019. 

január 1. napjával az intézményhez került a Budai utcai karate-terem, mint sportlétesítmény. 

Ezen létesítmény csak papíron van a BSC-nél, fenntartója és üzemeltetője bérleti díj fizetése 

ellenében a Bonyhádi Oyama Karate Egyesület. 

Az intézményhez tartozó telephelyek, létesítmények:  

1. Bonyhádi Sportcsarnok 

2. Bonyhádi Sporttelep 

3. Bonyhád-Majosi Sporttelep 

4. Bonyhád-Börzsönyi Sportpálya 

5. BÁI Széchenyi Iskola műfüves sportpálya 

6. Budai utcai Karate-terem 

7. Váraljai Ifjúsági Tábor és Bakancsos Házak 

8. Dombóvár-Gunarasi üdülőházak 

A 2018. évi alapítás után a 2019-es esztendő volt az első teljes naptári év, amikor az 

intézmény egész évben működött. Ebből következően a 2020-as esztendő intézményi 

költségvetési tárgyalásakor már a tavalyi évet figyelembe véve tudtunk tervezni. Mint utólag 

kiderült, a koronavírus járvány miatt a következő évben is a 2019-es számadatokat kell majd 

viszonyításul vegyük.  2019. január 1. napjától az intézményi telephelyek száma bővült, 

hiszen a Budai utcai Karate-terem is a Bonyhádi Sportcentrum szerves része lett. Az 

intézmény munkavállalói engedélyezett létszáma 12 fő. Ebből heten 8 órás, öten pedig 4 órás 

munkakörben dolgoznak, az egyik négy órás munkatársunkat megbízási szerződés keretein 

belül foglalkoztatjuk. 

2019-ben is havi rendszerességgel tartottunk intézményi megbeszélést, ahol a két találkozás 

között eltelt időszakban végzett munkáról, a mindennapos és aktuális feladatokról, valamint a 

jövőbeli teendőkről esett szó. Továbbra is nyilvántartást vezettünk a munkavállalók 

munkavégzésének idejéről és minőségéről, folyamatosan próbálunk irányt mutatni a minél 

hatékonyabb és színvonalasabb feladatellátás érdekében. Az intézményi munkavállalók 

többsége állandó felügyelet és iránymutatás mellett igényesen és szakszerűen végezte 

munkáját a tavalyi évben is. Reményeim szerint az idő múlásával folyamatosan fejlődik az 

intézményi szervezet, erősödik a csapatszellem, a tökéletes munkavégzésre való törekvés 

iránti igény és a csapatban való közös munka. Próbáljuk erősíteni a csapathoz való tartozás 

érzését, ennek érdekében besegítünk egymás feladatainak elvégzésébe, amennyiben az 

indokolt: Példaként említem takarítónő kollégáinkat, akik alkalmanként a Bonyhádi 
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Sportpályán segítenek be, de a nyári időszakban a váraljai főszezonban szinte állandóan a 

táborban végeznek munkát. 

 

A BONYHÁDI SPORTCENTRUM INTÉZMÉNYI SZERVEZETI FELÉPÍTÉSE 

 

 

 

 

 

Intézményvezető 

Pénzügyi-gazdasági 
ügyintéző (4 órás munkakör) 

Takarító (8 órás munkakör) 

Takarító (8 órás munkakör) 

Portás (4 órás munkakör) 

Portás (4 órás munkakör) 

Sportmunkatárs (8 órás 
munkakör) 

Gondnok Váralja (8 órás 
munkakör) 

Pályagondnok Bonyhád (8 
órás munkakör) 

Pályagondnok Börzsöny (4 
órás munkakör, megbízási 

szerződéssel) 

Pályagondnok Majos (8 órás 
munkakör) 

Pályagondnok BÁI Széchenyi 
műfüves pálya (4 órás 

munkakör) 
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BONYHÁDI SPORTCSARNOK 

 

A Bonyhádi Sportcsarnokra továbbra is úgy tekintek, mint az intézményünk főhadiszállására, 

ahol szervezünk és tervezünk, ahol sokszor álmodozunk és ahonnan  irányításra kerül a 

mindennapos munkavégzés. Továbbra is azt vallom, hogy a Bonyhádi Sportcentrum nem egy 

egyszemélyes hadsereg, az intézmény tartalmát megtöltő szellemi munkát az alapítás óta két 

kollégámmal kéz a kézben végezzük. Együtt, közösen, a többiekkel kiegészülve, csapatban 

tevékenykedve alkotunk, reméljük, a többség megelégedésére. A sportcsarnokban egy átlagos 

napon összesen heten dolgozunk: pénzügyi és gazdasági ügyintéző négy, sportmunkatárs 

nyolc, két takarító kolléganő nyolc-nyolc, valamint kettő portás kolléga négy-négy órás 

munkakörben.   

A Sportcsarnok normál, iskolaidőben történő működtetését és kihasználtságát délelőtt 

továbbra is a BÁI Széchenyi Iskola és az Arany János Gimnázium testnevelés órái tették ki.  

Gyakorlatilag hétfőtől péntekig, 8.00 -13.30 óra között, ami az iskolai 1-6. tanóra közötti 

időszakot ölelt fel, teljesen lefedte a Sportcsarnok használatát. Ennek ellentételezése képpen a 

Tamási Tankerületi Központ 580 000,- Ft/hó összegű bérleti díjat fizet részünkre. A bérlet 

határozatlan időtartamú és a nyári szünet kivételével folyamatos, azaz 9,5 hó/év állandó 

bevételt jelent intézményünknek. A délelőtti órákban kaptak helyet 2019-ben is az 

intézményben való sportolásra a tornaszobával nem rendelkező óvodai csoportok is. A tavalyi 

évben a Szélkakasos és a Malom Óvoda tagintézményekbe járó gyerekek is hozzánk jártak 

heti rendszerességgel sportolni. Az ezt követő időszakban diáksport- és városi 

sportegyesületek vették birtokba az intézményt. Közülük kiemelkedett a Bonyhádi 

Kosárlabdázók Sportegyesületének csapatai és sportolói, akik a hét minden napján, a délutáni 

óráktól egészen estig használták a létesítményt. Ennek ismeretében a hétköznapi kihasználtság 

közel 100 százalékos, ha a 8-21 óra közötti nyitvatartási időt vesszük figyelembe. A hétvégi 

kihasználtság elsősorban a létesítményt használó egyesületek versenyeztetésének 

ütemezésétől és a versenyidőszak hosszától függött. Novembertől márciusig, amikor a városi 

labdarúgó egyesületeknél dübörög a teremfoci és futsal versenyidőszak, gyakorlatilag még 

hétvégi napokon is szinte lehetetlen üres helyet találni, hiszen a BKSE felnőtt és utánpótlás 

csapatainak is ez a legmozgalmasabb versenyidőszakuk. A BKSE felnőtt csapata a 

2019/2020. évadban az NBI/B. zöld csoportjába kapott besorolást, miután az előző szezonban 

kiestek a már profinak számító piros csoportból. Az utóbbi évekhez képest ez egy osztállyal 

alacsonyabb szintet jelent, azonban edzésszámban és egyéb, a klub működtetését érintő 

kérdésekben nem történt szembetűnő változás az elmúlt évekhez képest. A téli időszakban 

meghatározó partnerünk és bérlőnk a Bonyhád Völgység Labdarúgó Club, akik a rossz idő 

beköszöntével a BKSE által meghagyott időpontokat töltötték fel edzéseikkel és 

mérkőzéseikkel, meghatározó bevételt generálva ezzel a sportcentrumnak.  

Az új intézmény megalakulásával és a sportcsarnok felújításának befejeztével egy új sportágat 

is sikerült visszacsábítani az épületbe. A Bonyhádi Vasas Asztalitenisz Club játékosai 
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korábban hol Szászváron, hol egyéb bonyhádi tornatermekben oldották meg az edzéseket és a 

bajnoki mérkőzéseket. Az egyesület kb. 20 igazolt játékossal rendelkezik, egy-egy keddi 

edzés alkalmával akár tíz asztalon is folyt a játék. Az egyesület a tavalyi és az idei 

asztalitenisz bajnokságban két csapatot is indított, az egyik az NBII-ben, míg a másik az NB-

III-as pontvadászatban próbált maradandót alkotni. Az egyesület vezetésének hosszú távú 

elképzelései között szerepel az utánpótlás-képzés mielőbbi, szervezett és koordinált 

beindítása. 

Bonyhád Város Önkormányzati Képviselő-testülete a 191/2018. (IX.22.) számú határozata 

döntése értelmében a bonyhádi székhellyel rendelkező sportegyesületek kedvezményes, 

3 500,- Ft/óra bérleti díj megfizetésével használhatják a Bonyhádi Sportcsarnok küzdőterét. A 

szabadidős sportolók, társaságok 7 000,- Ft/óra bérleti díjon vehették igénybe a Bonyhádi 

Sportcsarnokot. 

 

A Bonyhádi Sportcsarnok épülete 

A 2018. áprilisi átadás óta az intézmény használói belakták az épületet, aminek egyenes 

arányos következménye volt, hogy a használat során problémák lépnek majd fel. A feltárt 

hiányosságokat egy garanciális bejáráson jegyzőkönyvbe foglaltuk, majd intézkedtem azok 

megszüntetéséről. Tervezési hiba volt, - amit már 2018 nyarán kijavíttattunk -, hogy a 

zuhanyzókból összefolyó hiányában kifolyt a víz az öltözőtérbe. Csináltattunk egy küszöböt a 

két tér közé, ezáltal a vizet bent tartjuk a zuhanyzó részben, így a probléma elhárult.  

Az épület hő- és füstelvezető rendszerével is akadt némi probléma. A Madách utcai lakók is 

panaszkodtak arra, hogy szeles időben elviselhetetlen csattogó hangok zavarták a 

nyugalmukat. A hangokat a befúvó ventillátoroknál lévő visszacsapók adták ki, amit a 

kivitelező egy rugós szerkezet felhelyezésével oldott meg. Ezzel egy időben a küzdőtér egy 

részén télen vízcsöpögésre lettünk figyelmesek, ami két nap után meg is szűnt. Ez a probléma 

az idei télen is jelentkezett, annak ellenére, hogy a szakemberek leszigetelték a kürtő belső 

felét. Azt feltételezték, hogy az időszakos csepegést a rendszer lamelláinak kinyílása okozza, 

a kinti hideg levegő a mennyezeten található kürtőben találkozott a benti 20-25 fokos 

lemezidommal, ami páralecsapódáshoz vezet. Az alapproblémát ezzel ellentétben mégis az 

épület tetején találtuk meg, ugyanis a rendszer szigeteléséért felelős közetgyapot átázása 

okozta a csepegést. A bádoglemez borítás tökéletesítésével remélhetőleg végleg megoldódott 

a kellemetlen beázás. 

A hő- és füstelvezető rendszer félévenkénti karbantartását a tűzvédelmi törvény szabályozza. 

Az éves kosárlabda sportági biztonságtechnikai bejáráson, amit rend szerint minden év 

szeptemberében tartunk, a katasztrófavédelem szakemberei ellenőrizték a rendszert, aminek 

karbantartását 2019. október 21-én elvégeztettük. Ezen kívül az épület telepített automatikus 

tűzjelző rendszer 24 órás felügyeletére és időszakonkénti karbantartására, ellenőrzésére 

vonatkozóan állandó szerződéssel rendelkezünk. A feladatokat a szekszárdi székhelyű 

Hírcomp Kft. látja el. A Bonyhádi Sportcsarnok riasztó- és térfigyelő rendszerét mi magunk 

kezeljük egy-egy, a telefonra letöltött alkalmazás segítségével. Az alkalmazások lehetővé 

teszik, hogy telefonon keresztül megnézzük a kamerák élő felvételeit, ezáltal körül nézzünk 
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az épületen belül és annak környezetében vagy akár azt is, hogy a riasztórendszert a távolból 

irányítsuk. 

2019 nyarán, az épület folyosóin és az öltözőkben tisztasági festést végeztettünk el, amelyet a 

Bonycom NKft. munkatársai oldottak meg, a szeptemberi tanévkezdésre így ismét tisztaság 

fogadta az iskolás osztályokat is. Az épület előtti, a főbejárathoz vezető lépcsőhöz baleset 

megelőzési szempontok miatt korlátot gyártattunk és szereltettünk fel, a küzdőtér déli oldalán 

megerősítésre kerültek az amúgy gipszkarton borítások, a kezdeti időkben ezzel is voltak 

problémáink. 

Mára elmondható, hogy az épület a funkciójának megfelelően működik, minden felmerülő 

problémát azonnal orvosolunk.  

 

A közüzemi mérőóra-állások változása 2019.01.01. – 2019.12.31. közötti időszakban 

 

ÚJÍTÁSOK, AMIKRE BÜSZKÉK VAGYUNK 

 

Edzőtáborozások szervezése 

A Bonyhádi Sportcentrum alapítás utáni első új szolgáltatásai közé tartozott az 

edzőtáborozások szervezése. 2018 után a tavalyi évben is körbe küldtük a prospektusunkat az 

ország azon egyesületei részére, akikről úgy gondoltuk, hogy potenciális partnereink lehetnek.  

A Bonyhádi Sportcsarnokban 2019-ben is nyári edzőtáborozási lehetőséget hirdettük meg az 

egész országban kosárlabda, kézilabda és teremlabdarúgó egyesületek, csapatok számára. A 

feladat továbbra sem könnyű, hiszen ezekben a sportágakban is a nyári hónapok a pihenésről 

és a regenerálódásról szólnak. A BKSE csapatai július végén, augusztus elején kezdik meg a 

felkészüléseiket a következő évi bajnoki küzdelmekre. Minden erőfeszítésünk ellenére egy 

hónap minden évben kiesik a bérbeadható szabad bérleti lehetőségekből.  

Már 2019 év elején aktualizáltuk az edzőtáborozás szervezésére vonatkozó 

reklámanyagunkat. A prospektus tartalmazza az igénybe vehető szolgáltatásokat mind a 

sportolás, mind a vendéglátás tekintetében. A sportolás igénybevételénél ajánljuk a 

sportcsarnok, a szabadtéri sporttelepek, valamint a Bonyhádi Termálfürdő sportpályái által 

nyújtott szolgáltatásokat. A Bonyhádi Sporttelep fejlesztésének befejeztével, a szolgáltatási 

lehetőségek minőségi bővülésével e telephelyünk is lényegesen könnyebben kiadhatóvá válik, 

akár a téli edzőtáborozás lehetőségével. A szálláshelyek tekintetében a Petőfi Sándor 

Bonyhádi 

Sportcsarnok 

Mérőóra gyári 

száma 

Mértékegység 2019.01.01. 2019.12.31. 

 

Fogyasztás 

Gáz  9212389 m
3
 13 521 21 406 7 885 

 

Víz I. 31825609 m
3 

10 11 1  

Víz II. 38213785 m
3
 247 480 233  

Villany 063110212 kWh 50 753 109737 58 984  



- 8 - 
 

Evangélikus Gimnázium kollégiuma, a Koller Panzió és a Hotel Rittinger ajánlatait 

tartalmazza az összeállított anyag.  

Mindezek eredményeképpen 2018 után tavaly is ellátogattak hozzánk a Vasas Akadémia U13 

és U14 korosztályú utánpótlás csapatai. A csapatok egy héten keresztül, korcsoportonként 

napi három edzéssel készültek a bajnoki időszakra. A sportolók szállását és teljes ellátását a 

Hotel Rittingerben oldottuk meg. A BEAC női  kadett csapatánk a Petőfi Gimnáziumban 

szerveztünk szálláshelyet, a napi háromszori étkezést is az egyházi iskolában biztosították 

számukra. Az új kezdeményezéssel nemcsak az intézményünk bevétele növekedett, hanem 

helyi vállalkozások is profitáltak belőle. A BKSE vezetősége továbbra is partner ebben a 

kezdeményezésünkben, a fővárosi csapatok ugyanis az ő edzéslehetőségeiket kurtítják meg. 

Rugalmasak és támogatnak minket ezen szolgáltatásunk életben tartásában, ebben az 

időszakban a hazai utánpótlás játékosok a Széchenyiben edzettek. 

Az edzőtáborok szervezésében akkor tudnánk egyet előbbre lépni, ha már a június-júliusi 

időszakra is tudnánk partnereket találni, azonban ez a korábban említett okok miatt nagyon 

nehéz feladat.  

 

 

 



- 9 - 
 

Ünnepeld nálunk a szülinapod! 

Az „Ünnepeld nálunk a szülinapod! „elnevezésű programunk 2019-ben is nagyon népszerű 

volt. Az elmúlt évben közel harminc szülinapos rendezvényt bonyolítottunk le. Az 

intézményünk által megszervezett partyn az animátori szerepet képzett pedagógusok látják el, 

ők szervezik a programot, ők mozgatják a résztvevőket a sport és szórakozás területei mentén. 

Sportolnak, mozognak, játszanak, vetélkednek, versengenek, fejlődik a személyiségük, a 

közérzetük is jobb lesz egy-egy ilyen esemény után. A házigazda család az épületben 

kialakított klubszobát és minikonyhát ezeken az eseményeken a vendégek kiszolgálására 

használhatja. A bonyhádi és Bonyhád környéki családok imádják a kezdeményezésünket. Az 

egyre növekvő érdeklődés miatt új pedagógus kollégákat vontunk be a szülinapok 

szervezésébe. Összefoglalva elmondható, hogy a program a sportcsarnok népszerűsítése 

mellett új bevételi forrásként jelentkezik intézményünk számára. A tavalyi évben ez szám 

szerint közel 400 000,- Ft bevételt jelentett. 

 

Nyári és őszi napközis sporttábor 

Az intézményünk által szervezett nyári napközis sporttábort elsősorban a mozogni szerető 

általános iskolás gyermekeknek szervezzük. Tettük ezt azért, hogy segítséget nyújtsunk a 

családoknak a szünidei gyermekelhelyezésben és a gyermekfelügyelet megoldásában, 

összekötve azzal, hogy ezt a sport és szórakozás körvonalán haladva tegyük meg. 

Kezdeményezésünk másik mozgatórugója természetesen az volt, hogy intézményünket a 

minőségi és színvonalas szolgáltatás-nyújtással tovább népszerűsítsük, téve mindezt úgy, 

hogy bevételre is szert teszünk. 2019-ben két alkalommal szerveztünk nyári tábort, július 

elején az elsőt, július végén, augusztus elején a másodikat. Sajnos az első programra kevés 

gyermek jelentkezett, így azt nem sikerült megtartani. Ennek egyik oka, hogy július elején 

elég sokan közös családi nyaraláson vesznek részt, valamint több nyári tábor közül is 

válogathatnak a gyerekek, érdeklődésüknek megfelelően. A Solymár Imre Városi Könyvtár 

több alkalommal is szervez különböző tematikájú tábort és egyéb magánkezdeményezések is 

vannak már: kézműves, kézi és focitábor. Ilyen szempontból szerencsése vagyunk, aktív 

település a mienk, városunkban a gyerekek és a szülők válogathatnak a programlehetőségek 

közül, ami összességében nagyon pozitív dolog. Nagy segítség ez a dolgozó családtagoknak a 

nyári hónapokban, nem beszélve arról, ha még színvonalas is a programsorozat és nem csak 

gyermekmegőrzésként tekintenek a szervezők a résztvevőkre, hanem élményeket is akarnak 

nyújtani nekik. A július végi sporttábornak 19 résztvevője volt és remek hangulatban zajlott. 

A tartalmas és mozgalmas programoknak köszönhetően a gyerekek bepillantást nyerhettek 

több sportág alapjaiba, az egyéb kiegészítő programoknak köszönhetően igazán élménydús 

napokat töltöttünk együtt. Célunk a következő évi sporttáborral kapcsolatban az lesz, hogy 

megtaláljunk egy olyan második optimális időpontot, aminek köszönhetően minimálisan két 

tábor megrendezésére nyílhat lehetőség.  

A 2018-as évhez hasonlóan az őszi szünet időpontjára összpontosítva, a nyári táborhoz 

hasonlóan, őszi napközis tábort is szerveztünk. A 2019. október 28-31. között négy napos 

Őszi Sportos Felmentő Tábort hirdettünk meg, amire sajnos szintén kevesen jelentkeztek 
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ahhoz, hogy megrendezhessük. Elkeseredni azonban nem fogunk, következő évben folytatjuk 

a szervezést. 

 

 

 

Véradás a Bonyhádi Sportcsarnokban 

A Magyar Vöröskereszt Tolna Megyei Szervezetével közösen első alkalommal, ugyanakkor 

hagyományteremtő céllal szerveztük meg a I. Sportolói Véradást a Bonyhádi 

Sportcsarnokban. A 2018. július 27-én megtartott véradáson ugyan nem voltak sokan, mégis 

remek kezdeményezésnek bizonyult, hiszen a városi sportegyesületek egy-egy képviselője 

mellett több civil is részt vett az eseményen. A nyári hónapokban a szabadságolások miatti 

alacsonyabb vérállomány szint arra készteti az Országos Vérellátó Szolgálat és a Magyar 

Vöröskereszt megyei munkatársait, hogy több helyszínről gyüjtsék össze a szükséges 

vérkészletet a vérhiány elkerülése érdekében. Ilyen tekintetben tavasszal, ősszel és télen ez 

egyszerűbb feladat, ebben az időszakban azonban a sportolói versenyidőszakok nem teszik 

lehetővé a sportolói véradás megszervezését. 2019-ben második alaklommal szerveztünk 

véradást az intézményünkben, a 2019. augusztus 1-jén lebonyolított eseményen több véradó 

vett részt, mint egy évvel korábban. Ilyen módon próbáljuk felhíni a fontosságot arra, hogy 

önzetlenül segítsünk a rászoruló embertársainkon. 

 

Elsősegély oktatás és bemutató 
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2019. augusztus 28-án ismét intézményünkbe invitáltuk a bonyhádi pedagógusokat. Az előző 

évihez hasonlóan jól sikerült a rendezvény, a tanítók és tanárok, velünk közösen hasznosnak 

ítélték az ismeretek felfrissítését. A Szecskai városrészben 2018 júniusában bekövetkezett 

súlyos közlekedési baleset volt az apropója annak, hogy bonyhádi pedagógusoknak 

elsősegély-oktató bemutatót szerveztünk intézményünkben. A fenti napon egy, az otthonában 

tartózkodó tanítónő mentette meg egy kerékpáros életét, amikor nagy lélekjelenlétről 

tanúságot téve újraélesztette a balesetben megsérült fiatalembert. A baleset után kezdtünk el 

azon gondolkodni, a mi intézményünk miként tudna példát mutatni e tekintetben, hogyan 

tudunk nagyobb biztonságot nyújtani a bonyhádi fiataloknak és szüleiknek. Tekintettel arra, 

hogy a sport, a fiatalság és az egészséges életmód a mi értékrendünkben egy cipőben járnak, 

fő kezdeményezőként, ötletgazdaként a bonyhádi mentősökkel és védőnőkkel közösen 

szerveztünk egy elsősegély-oktató és bemutató, ismeret-felfrissítő előadást a helyi 

pedagógusoknak. A kezdeményezés lényege az volt, amennyiben a bonyhádi fiatalokat 

iskolaidőben éri baleset, a pedagógus szakszerűen, gyorsan és hatékonyan tudjon segíteni a 

bajba jutottnak addig, amig a szakemberek a helyszínre érnek. A szeptemberi tanévkezdést 

megelőző héten megtartott előadáson mintegy 150 bonyhádi tanár gyakorolta a stabil 

oldalfektetés és az újraélesztés legalapvetőbb mozzanatait. A szakemberek megmutatták azt 

is, hogy a légútba került idegen tárgyat hogyan kell szakszerűen eltávolítani, téve mindezt 

úgy, hogy nyugalmat és higgadtságot közvetítenek a közvetlen környezetükben.  

 

Teremlabdarúgó tornák szervezése 

A felújítást követő első évben a labdarúgó teremtornák szervezése kapcsán is nagyot lépett 

előre intézményünk. Célunk az volt, hogy a mi kezünkben összpontosuljon az 

intézményünkben megszervezésre kerülő teremtornák többsége az október és március közötti 

időszakban. Ennek alapjait 2018-ban már leraktuk, 2019-ben tovább dolgoztunk a céljaink 

megvalósulása érdekében. 

Már az idei teremszezonban a Bonyhádi Sportcentrum intézményi szinten szervezett meg a jól 

megszokott hat teremtornából ötöt. Mi rendeztük meg a Forradalom Kupát, amely az 1956-os 

hősök tiszteletére kerül évek óta megrendezésre minden év október 23-án. A Bajnokok 

Tornája december közepén kerül megrendezésre. 2019. január elején rendeztük meg az 

Összetartozás Kupa XXII. Losonci István Emléktornát, amely az idei évben nemzetközi 

szintűvé vált az erdélyi Madéfalva és a felvidéki Tardoskedd csapatainak részvételével. A 

torna megszervezésében a Nemzetpolitikai Államtitkárság és Bonyhád Város Önkormányzata 

is hathatós segítséget nyújtott. Ezen kívül intézményünk szervezte meg a január végi 

Kocsmáros Kupát és a március idusán megrendezett Március 15-e Tornát. 2019-ben már a mi 

nevünkhöz fűződött a legrégebbi bonyhádi teremtorna lebonyolítása a karácsonyi időszakban. 

A Benga Kupa elnevezésű, nagy hagyományokkal rendelkező sporteseményt egy 

magánszemély rendezte meg eddig. Azonban a tavalyi évben nem volt módja megszervezni 

azt, ezért annak érdekében, hogy ne maradjon el a rengeteg nézőt vonzó esemény, 

intézményünk lett a főszervező.  

A téli teremszezonban a városban működő labdarúgó egyesületei, így a BVLC, a Majosi SE 

és a Bonyhád-Börzsöny SE is kötelező jelleggel kell utánpótlásfutsal tornákat szervezzen. A 
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téli teremhasználatot illetően 2019-ben élen járt a BVLC, amely a kosáregyesület délutáni, ki 

nem használt szabad óráira még hétköznap is a Bonyhádi Sportcsarnok gyakori bérlője volt. 

 

 

 

FitMotion 

2019. május 11-én első alkalommal szerveztük meg a FitMotion névre elkeresztelt egész 

napos sportprogramunkat, amelyen különböző Fittnes mozgáselemek kerültek bemutatásra. A 

programok 10.00 órától egészen 17.00 óráig voltak látogathatók, a vendégek az óránként 

induló Gymstick, Kangoo, Zumba, Pound, TRX, Aerobic és jóga előadások és edzések között 

válogathattak. Remek hangulatban telt az egész nap, az intézményünkbe látogató sportolók 

igazán tartalmasan szórakoztak és kellőképpen el is fáradtak. Kiegészítő programként a 

Bonyhádi Kórház és Rendelőintézet Egészségfejlesztési Iroda is kitelepült a rendezvényünkre, 

ahol méréseken keresztül különböző egészségmegőrzési és egészség-fejlesztési tanácsokkal 

látták el az érdeklődőket. További bemutatókat tartottak még a Herbalife, az Amway és az 

Avon szakemberei is.  

2019. szeptember 28-án rendeztük meg a II. FitMotion-t, ahova már egy országos elismert 

előadót is meghívtunk a résztvevők nagyobb számának reményében. A sportesemény nagyon 

jól sikerült, a fő attrakciónak számító, 13 és 14 óra között fellépő Rubint Réka óráján közel 

150 sportoló mozgott egyszerre a küzdőtéren, amely gyakorlatilag teltházasnak volt 

mondható. A második sportnapunkon szintén volt Box Aerobic, Kangoo, Zumba, Gymstick 

és jóga is. Az esemény megszervezése közel 1,1 millió forintba került. Most már látjuk, hogy 

pusztán a jegyek értékesítéséből gazdaságosan lehetetlen megszervezni egy ilyen nagy 

sporteseményt. Mivel a jelek szerint nagy igény van ezen esemény megszervezésére, azt vagy 

az intézmény költségvetésébe beépítve vagy különböző pályázati lehetőségek megragadásával 

tartom lehetségesnek megoldani a későbbiekben. 

Intézményünk azzal a céllal vásárolt még 2018. év végén egy mobilszínpadot, hogy többek 

között az ilyen eseményeken az előadókat ki lehessen emelni a tömegből. A berendezés 

nagyon hasznosnak bizonyult, több alkalommal is remekül vizsgázott. A mobilszínpad egyéb 

zenés és táncos rendezvényeken is használható, így történt ez a 2019. október 1-jei Idősek 

Napi rendezvényen is. Kovács Kati művésznő is ezen az emelvényen állt a közönség elé. A 

mobilszínpad 10 db, 2x1 méter nagyságú, egymásban illeszthető elemből áll, egyszerűen 

összeszerelhető, könnyen tárolható. Az eszköz a mobilitásának és a jó összeszerelhetőségének 

köszönhetően bérbeadásra is alkalmas. 
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Élet a sporton túl 

 

A Bonyhádi Sportcsarnok épülete nem csak sportesemények megrendezésére ad lehetőséget. 

Erre bizonyságul került megrendezésre a 2019. október 1-jei Idősek Napja városi program 

Bonyhád Város Önkormányzata szervezésében. Mindenki láthatta, hogy minőségi 

szervezéssel bármilyen zenés és gasztronómiai esemény megrendezhető az épület falai között. 

Az említett délutánon 500 főt meghaladó időskorú vendég szórakozott fergeteges hangulatban 

a küzdőterünkön. A remek szervezés, a gyönyörű összkép bizonyíték volt arra, hogy nem csak 

sport tekintetében lehet kihasználni az épület adottságait. 2019. november 22-én a Szekszárdi 

Szakképzési Centrum Perczel Mór Szakképző Iskolája és Kollégiuma tartotta épületünkben a 

szalagtűző bálját, amely egy újabb ékes bizonyítéka volt annak, hogy a sport, zene és tánc 

egyaránt megfér a Bonyhádi Sportcsarnokban.  

 

Reklámfelületek értékesítése 

A Bonyhádi Sportcsarnok reklámfelületeinek értékesítéséből, előre eltervezett cél is 

indokolta. Az első és legfontosabb az állandó bevételek megteremtése volt. A Bonyhádi 

Sportcsarnok északi homlokzatának teljes belső falfelülete került bérbeadásra 2019. március 

1-jétől. A reklámfelület megtervezésénél és kialakításánál két szempontot tartottunk nagyon 

fontosnak: az egyik az igényes és minőségi arculat kialakítás volt, ezért is döntöttünk a 

falfesték vagy tapéta mellett. A másik tényező az volt, hogy elkerüljük a tömeges kihelyezést, 
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minden egyes négyzetcentimétert nem akartunk kiadni csupán azért, hogy minél több 

bevételünk legyen. Reklámtervezéssel és kivitelezéssel foglalkozó bonyhádi vállalkozás 

segítségét kértük a tervezésnél és a kialakításnál. A Dekotex Kft. végezte a munka oroszlán 

részét a logó tervezésétől, az arculati megjelenéstől egészen a reklámok kihelyezéséig. 

Rendelkezésre álló falfelületből az északi homlokzaton összesen 48 m
2 

került értékesítésre. A 

kissé monoton, fehér, üres, északi homlokzati falfelületet felváltotta a színes, igényes 

kialakított és szakszerűen megtervezett falfestéses reklámfelület. Ezeknek értékesítésére 

készítettünk még 2018 év végén egy prospektust, amelyet bonyhádi vállalkozásoknak 

küldtünk ki. Összességében elmondható, hogy viszonylag gyorsan sikerült eladni a bérleti 

lehetőségeket. Az értékesítéseknél arra is odafigyeltünk, hogy egy-egy szerződött 

partnerünknek ne teremtsünk konkurenciát reklámozás tekintetében, magyarul, amint 

megállapodtunk egy építési vállalkozással foglalkozó céggel, abban az iparágban másik 

hirdetőket már nem kerestünk tovább. 

A Bonyhádi Sportcsarnok reklámfelületeinek értékesítéséből éves szinten 1,1 - 1,2 millió 

forint bevétele lesz a Bonyhádi Sportcentrumnak az elkövetkező egy évben. A partnereink 

közül van olyan vállalkozás, amelyikkel egyelőre egy éves, másokkal három éves 

reklámszolgáltatási megállapodást kötöttünk.  

 

Sportbüfék üzemeltetése 

Bonyhád Város Önkormányzati Képviselő-testülete a 27/2018. (II.15.) számú határozatában 

döntött arról, hogy az önkormányzat tulajdonában lévő, a sportcélú ingatlanokon 

hasznosítható sportbüféket egy üzemeltetőnek adja bérbe. Ilyen ingatlannak minősülnek a 

Bonyhádi Sportcsarnokban, a Bonyhádi Sporttelepen és a Bonyhád-Majosi Spottelepen erre a 

célra kialakított helyiségek. A 2018. március 19-én megtartott nyilvános árverésen, a 

megjelent licitálók közül Szászi Dániel Gábor lett a nyertes ajánlattevő. A háromoldalú bérleti 

szerződés értelmében 2018. április 1. napjától határozatlan időre a fent nevezett egyéni 

vállalkozó nyerte el a büfék üzemeltetésének a jogát. A bérleti díj 60 000,- Ft/hó, azaz 

mindösszesen 720 000,- Ft/év összegben került meghatározásra.  

Az üzemeltetésről elmondható, hogy a vállalkozó a szerződésben foglalt kötelezettségének 

maradéktalanul eleget tett a szerződéskötés óta eltelt időszakban, rendelkezik valamennyi, az 

üzemeltetéshez szükséges hatósági engedéllyel. A büfék megfelelő szolgáltatást kínálnak az 

intézménybe érkező vendégeink számára.  A szerződő felek között napi kapcsolat alakult ki, 

az intézményben zajló eseményekről a bérlőt írásban, heti rendszerességgel előre 

tájékoztatjuk annak érdekében, hogy működése zavartalan legyen.  

 

Hangosító rendszer 

A Bonyhádi Sportcsarnok felújításakor a küzdőtér feletti mennyezeten kialakításra került egy 

hangosító rendszer. Az épület átadása után, a rendszer első használatát követően azonban már 

látszott és hallatszott, hogy az nem képes megfelelő minőségben működni. Bonyhád Város 

Önkormányzata az intézmény 2019. évi költségvetésének tervezésekor elfogadta az 
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intézmény javaslatát, miszerint anyagi ráfordítással teljesen új rendszert kell kiépíteni. Ennek 

köszönhetően tavaly áprilistól, - koncert minőségű fellépések hangosításának kivételével - 

minden igényt minőségi hangtechnikával tudunk kielégíteni, gondolok itt a sportesemények és 

a zenés, táncos események hangosítására. 

 

BONYHÁDI SPORTTELEP 

A Bonyhádi Sporttelep az egész város szolgálatában áll, napi rendszerességgel azonban 

elsősorban a BVLC használja a különböző korosztályú utánpótlás és felnőtt versenysporthoz 

kapcsolódó programok lebonyolításához. Mellettük mindennapos használók a városi 

szabadidős futók, akik kedvtelésből, mozgásszeretetből vagy egészségmegőrzés céljából 

járnak mozogni. Időszakos használónak minősülnek az AC Bonyhád sportolói is, akik 

edzőikkel egy-egy nagyobb verseny előtti tréningek helyszínéül választják a Sport utcai 

sporttelepet.  

Bonyhád Város Önkormányzata a Képviselő-testület 155/2015. (IX.3.) számú határozatával 

feladat-ellátási és használati megállapodást kötött 2020. június 30. napjáig a BVLC-vel a 

városrészben található sporttelep térítésmentes használatára. A megállapodás értelmében 

2020. június 30. napjáig az egyesület térítésmentes használatába adta a sporttelepet a 

szabadidős és labdarúgó sportesemények lebonyolítása érdekében. Ilyen sporteseményeknek 

minősülnek többek között a bajnoki mérkőzések, edzések, diáksport események, tornák és 

sportnapok. A megállapodással az egyesület kizárólagos használatot nem szerzett az ingatlan 

vonatkozásában, azt az előbb említett feladatok ellátása érdekében, a feladatellátáshoz 

szükséges mértékben és időtartamban használhatja. (A testület a 392/2020. (VI.25.) sz. 

határozatával újabb öt évre hosszabbította meg a pályahasználatot, annyi különbséggel, hogy 

a Bonyhádi Sportcentrum belépésével három oldalúvá vált a megállapodás.) 

A Bonyhádi Sporttelep a jelenlegi arculatát az 1980-as években nyerte el, akkor épült a lelátó 

és a régi öltözőépület felett lévő lakások is akkor kerültek kialakításra. A sporttechnológiai 

eszközök tekintetében azonban kevés változás történt az elmúlt évtizedekben. Mindkét pályán 

minimális, edzésszintű világítótestek vannak kihelyezve, a fű elöregedett, a center pálya 

körüli salakos futópálya rendezett ugyan, de mára már fűvel borított. A Bonyhádi Sporttelep 

kiszolgáló részeiben a TAO-s támogatási rendszer bevezetése óta, az önkormányzat és az 

egyesület munkájának és anyagi ráfordításainak köszönhetően több felújítás is történt. 2016-

ban felújításra került a lelátó alatti öltöző épület, aminek köszönhetően komfortosabb és 

élhetőbb öltözők kerültek kialakításra. Az épületen napelemeket helyeztek el, aminek 

köszönhetően az épület fenntartása gazdaságosabbá vált. A lelátó 300 darab székes ülőhely 

váltotta az elkorhadt padokat, minőségi változást nyújtva ezzel a sporttelepre érkező 

szurkolóknak. 

A Bonyhád Völgység Labdarúgó Club vezetése Bonyhád Város Önkormányzatával 

összefogva még 2017 novemberében, a sportszakmai célok elérése érdekében egy teljes körű, 

átfogó sportpálya-felújítási tervet dolgozott ki. A közös gondolkodás célja az volt, hogy az 

elkövetkezendő 2-5 éves időtávlatban egy olyan beruházás alapjait rakják le, amelynek 

hasznát nemcsak a labdarúgás sportág, hanem a város teljes sportszerető rétege is 
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kamatoztathatja. 2017 végén látványtervi szintű előzetes tervekkel rendelkeztünk a teljes 

rekonstrukciót illetően, a felek konkrét elképzeléseket vázoltak fel egy teljeskörű létesítmény-

fejlesztést illetően.  

A 2016-2020-as évek egészen biztosan aranybetűkkel fognak bekerülni a város nagy 

sportkönyvébe, amelyre még évtizedek múlva is büszkén fogunk visszatekinteni. A Bonyhádi 

Sportcsarnok 2017/18. évi megújulását követően 2019 februárjában Magyarország Kormánya 

1 567 180 000,- Ft célzott támogatást ítélt meg a város sportfejlesztésére. Amiről eddig csak 

álmodoztunk, az valósággá válik! 

 Az elkészült tervek alapján: a sporttelep területén térkövezett belső utak és parkolók kerülnek 

kialakításra mintegy 2800 m
2
 felülettel, 48 parkolóállással, köztük egy akadálymentes 

parkolóval, 45 kerékpár elhelyezésére alkalmas három db kerékpártárolóval. A teljes ingatlant 

körbe ölelő 2 m magas, beton elemes kerítés készül, 770 m hosszúságban. A sportpálya belső 

parkolója fém táblás kerítéssel különül majd el a területi funkcióktól, horganyzott acél 

kivitelben, kb. 120 m hosszúságban, 175 cm magassággal. Mindkét kerítés fém kapukkal 

rendelkezik majd. A füves pályák öntözéséről süllyesztett szórófejes öntözőrendszer 

gondoskodik majd, ezen rendszer részeként kerül kialakításra egy földfelszín feletti öntözővíz 

tartály az ingatlan délkeleti sarkában. A sporttelep délnyugati részén, szorosan a telekhatárral 

párhuzamosan futó út mellé kerül telepítésre egy 100 m
3
 térfogatú, zárt tűzivíztározó tartály, 

részben térszint alá süllyesztve, részben földtakarással fedve. A meglévő lelátó épület jelenleg 

lényegében kettő részre osztható: nyugati oldala zárt kialakítású, hagyományos, tégla 

falazattal, vasbeton födémmel, fenyő tetőszerkezettel, szendvicspanel fedéssel. Ebben a 

részben 2x2 öltöző, játékvezetői öltöző, szertár, kazánház, vizesblokk kap most helyet, egy, az 

épületen végigfutó hosszfolyosóra egy oldalról felfűzve. Az épületrész már homlokzati 

hőszigeteléssel ellátott, korszerű, kondenzációs kazános fűtéssel, napkollektorokkal a tetőn, 

melyek egy korábbi fejlesztési ütem részeként valósultak meg. Az épület keleti oldala 

lényegében egy nagy fedett lelátótér, acél tartószerkezettel, trapézlemez fedéssel, pálya felé 

lejtő beton burkolattal. Ezt a pálya felől lépcsőzetesen kialakított 4 db beton felületű lelátósor 

határolja, szintén beton felületű lépcsőkkel, 264 db műanyag lelátószékekkel. A pályát a 

nyugati oldalon elhelyezkedő öltöző épülettel egy, a lelátó alatt átvezetett játékos kijáró 

folyosó köti össze. Mivel az öltözői rész és a lelátó rész között nincs meg egy teljes szint 

magassága, így a játékos kijáró födémje kiemelkedik a lelátó tér burkolatából, ilyen módon 

részben kettéválasztva azt. A tervezett állapot szerint az épület északi és déli irányban bővül a 

beruházás során, a meglévő fedett lelátó pedig beépül. Északi irányban beléptető előteret, 

pénztárt, közlekedőt és új wcblokkot kap az épület. Déli irányban új öltöző, wcblokk, előtér-

aula, teakonyha, szauna helyiség, iroda és vezérlő helyiséglétesül. A meglévő fedett lelátó 

rész bezárásra kerül, melyben büfé, klubszoba, wc blokk kerül kialakításra. A meglévő 

lépcsős lelátó bővítésre kerül, a meglévővel megegyező, beton szerkezetű kialakítással, 32 db 

új székkel, így 296 férőhelyessé válik. Az öltözői részt a sportpályával összekötő játékos 

kijáró elbontásra, és újjáépítésre kerül, süllyesztett padlószinttel, hogy a fölötte elhelyezkedő 

funkciók összeköttetése biztosított legyen. A meglévő acél szerkezetű, nyitott és zárt 

kameraállás szintén bontásra kerül. Helyén új, nyitott kialakítású állás készül, acél lépcsővel, 

korláttal. Az épület trapézlemez és szendvicspanel fedését elbontják, helyette új, egységes 

trapézlemez fedés készül a teljes épületen. Az ingatlan nyugati hosszoldalán végigfutó úthoz 
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csatlakozóan új karbantartó épület kerül felépítésre. Az épületben helyet kap a gépek és 

eszközök tárolására, karbantartására, alkalmas helyiségeken kívül egy szociális rész, három 

fős maximális dolgozói létszámra szabva. A régi öltözőépület is megújul. A tervezett állapot 

szerint a földszinti rész teljes belső felújításra kerül, melynek részeként kialakításra kerül az 

épület keleti oldalán egy játékvezetői öltöző is, a belső elrendezés módosításával, a jelenlegi 

funkciók megtartása mellett. Az épület előtt elhelyezkedő fedett terasz és tornác bontásra 

kerül, új előlépcsők épülnek, illetve az erkélyszakaszok egy része is bontásra kerül. Az épület 

homlokzata új vékonyvakolattal kerül megújításra, emellett cserére kerül az összes külső 

nyílászáró, valamint a fedés is. Az épület körüli meglévő beton burkolatok bontásra kerülnek, 

helyettük új, a terület többi részével egységes térkő burkolat készül. A center pálya körül új, 

rekortán burkolatú, hat sávos futópálya kerül kialakításra, hatsávos célegyenessel, korszerű 

kialakítással, mintegy 3200 m
2
 felülettel. A futópálya északi felében a D szektor rekortán 

burkolattal kerül kialakításra, atlétikai sportok fogadására alkalmas módon, 900 m
2
felülettel. 

A meglévő centerpálya felújításra kerül, vízelvezetéssel, öntözőrendszerrel, pályavilágítással, 

9300 m
2 

élőfüves felülettel. A jelenlegi edzőpálya déli határán élőfüves edzőpálya kerül 

kialakításra, vízelvezetéssel, öntözőrendszerrel, pályavilágítással 5300 m
2 

élőfüves felülettel. 

A futópálya déli oldalán 100 m
2
-es, rekortán burkolatú felület kerül kialakításra, kültéri 

fitness gépek fogadására alkalmas módon. 

A Bonyhádi Sporttelep felújítási munkálatainak közbeszerzési eljárásai lefolytatásra kerültek. 

Az első eljárás a „Városi sportpálya fejlesztése Bonyhádon” tárgyú, a Kbt. 112. § (1) 

bekezdés b) pont szerinti nyílt közbeszerzési eljárás 2019. október 28. napján került kiírásra. 

Az eljárás eredménytelen lett, hiszen a rendelkezésre álló keretösszeg feletti árajánlat érkezett 

a kivitelezésre. A második eljárásban az ajánlattételi felhívás 2019. december 6. napján került 

meghirdetésre, amelyre a PSN Építő Kft, az SZ+C Stúdió Kft. és a Bátépker Építőipari Kft. is 

tett ajánlatot. Az eredményhirdetésre 2020. január 28. napján került sor, a nyertes ajánlattevő 

az SZ+C Stúdió Kft. tette. A 664 599 455,- Ft + Áfa összegű kivitelezés szerződéskötése 

2020. február 11. napján került sor.  

 Bonyhád Város Önkormányzati Képviselő-testülete a 147/2019. (IX.12.) sz. határozatával 

döntött a Magyar Labdarúgó Szövetség Országos Pályaépítési Programja keretében 

megvalósuló műfüves labdarúgópálya építéséről. A pályázat beadásának előkészítése 

folyamatban van. Ennek érdekében a Képviselő-testület a 2019. évi költségvetése terhére 

66 000 000,- Ft önrészt biztosított a beruházás megvalósítására. A nyílt közbeszerzést a 

Magyar Labdarúgó Szövetség eredményesen lefolytatta, így az a beruházás a Strabag 

kivitelezésében folyamatban van. (Végül a tervezetthez képest kisebb összeget, valamivel 

több, mint 38 millió forintot kellett az önkormányzatnak önerőként az MLSZ-nek megfizetni.)  

Az MLSZ Pályaépítés Program egyébként nem ismeretlen városunkban, hiszen a Széchenyi 

Általános Iskolában, a Bonyhádi Varázskapu Bölcsőde és Óvoda Szélkakasos és Ficánka 

Óvodai Tagóvodákban már épültek különböző méretű műfüves sportpályák. 

A Bonyhádi Sporttelepen 2019-ben is egy fő 8 órás munkavállaló dolgozott pályagondnoki 

munkakörben. Munkaideje után a BVLC-nél szertárosi és masszőri feladatokat is ellátott, 

ezáltal egy kézbe összpontosult az intézményi és egyesületi feladat. A munkavállaló munkáját 

napi rendszerességgel ellenőriztük, minden reggel megbeszéltük az aktuális feladatokat, ha 
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kell, irányt mutattunk a hatékonyabb munkavégzés érdekében. A kolléga jövőre jogosult lesz 

öregségi nyugállományba vonulni, ezért a sportpálya felújításának befejeztével nagyjából egy 

időben új munkavállaló/munkavállalók érkezhet a sporttelepre. A felújítás befejeztével a 

feladatellátás is megváltozik, szakszerűbb munkavégzést igényel majd az új létesítmény, 

amelynek fenntartási költségei várhatóan emelkedni fognak. Sokkal több energiát kell majd 

fordítani a sportpályák szakszerű karbantartására, amely a jelenlegi egy fő nyolc órás 

státusznál egészen biztosan többet igényel majd. 

 

A közüzemi mérőóra-állások változása 2019.01.01. – 2019.12.31. közötti időszakban 

 

BONYHÁD-MAJOSI SPORTTELEP 

A korábbi évekhez hasonlóan, 2019-ben is nagyszerű fejlesztések kerültek kivitelezésre a 

Bonyhád-Majosi Sporttelepen. Az egyesület vezetése, élvezve az önkormányzat támogatását 

és kihasználva a sportágfejlesztési lehetőségeket, tavaly is kézzel fogható eredményeket ért el 

létesítmény-fejlesztés tekintetében.  

2019-benkörbekerítésre került a teljes ingatlant, amely a vagyonvédelem szempontjából is 

jelentős és kiemelt beruházásnak tekinthető. A két kispad közötti részre telepítettek egy 

kisebb mobil lelátót. Megvalósult a nagy lelátó ötlete is, a kispadokkal szemben, a déli 

oldalon 2019 szeptemberében lett átadva 130 férőhellyel. Annak érdekében, hogy ne a 

vízhálózatról kelljen locsolni a pályát, kutat fúrtak és kialakították az ehhez szükséges 

gépészetet. Jelenleg egy 25 m
3
 nagyságú tartályból, a fúrt kútról locsolják a füvet, így 

megszűnt a nagy vízfelhasználás. Tekintettel arra, hogy a tartályból szivattyú segítségével 

pumpálják ki a vizet, az áramfogyasztás nőni fog, de még így is költséghatékonyabb lesz 

fenntartani a létesítményt, mint korábban. Elmondható, hogy 2019-ben is nagyot fejlődött a 

majosi létesítményünk, minden mozgási igényt kielégítő sportlétesítménnyé nőtte ki magát. 

Bonyhád Város Önkormányzata a majosi településrész fejlesztése érdekében D típusú 

Sportparkot építtetett egy nyertes pályázatnak köszönhetően. A park 15 elemből áll, többek 

között húzódzkodni, tolódzkodni, fekvőtámaszozni, has- és hátizom erősítést végezni, létrára 

mászni, lépcsőzni, függeszkedni lehet a sporteszközök segítségével. A sportpark az 

öltözőépület előtti részen került kialakításra. Ennek a fejlesztésnek köszönhetően még többen 

választhatják a majosi sporttelepet aktív kikapcsolódásuk színhelyéül. 

Bonyhádi 

Sporttelep 

Mérőóra gyári 

száma 
Mértékegység 2019.01.01. 2019.12.31. Fogyasztás 

Gáz  több mérőóra 

alapján 

m
3
 ------ ------ 2 166  

Víz I. levonva a lakások 

által használt 

vízmennyiséget 

m
3 

------ ------ 259  

Villany több mérőóra 

alapján 

kWh ------ ------ 17 020 
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A tulajdonos önkormányzat, a fenntartó BSC és a Majosi Sportegyesület 2020-ban közösen 

szeretné tovább fejleszteni a sportpályát, ami a villamoshálózat-fejlesztésében valósulna meg. 

Többször bebizonyosodott ugyanis, hogy a régi hálózat nem elegendő ahhoz, hogy a mai kor 

igényeit kielégítse. Sok esetben edzések közben lekapcsolódik a reflektor, a kútból való 

locsolás is állandó áramigényt jelent és a gyermeknapon is egyre nagyobb áramfelvételi 

lehetőséget kell biztosítani. A bekért árajánlatok alapján ez a beruházás közel 2 000 000,- Ft 

lenne, amely az egyesület következő évi TAO fejlesztési keretéből valósulna meg. Ez a 

beruházás jelenleg is folyamatban van. 

Bonyhád Város Önkormányzata a Képviselő-testület 155/2015. (IX.3.) számú határozatával 

feladat-ellátási és használati megállapodást kötött a Majosi Sportegyesülettel a városrészben 

található sporttelep használata tekintetében. A megállapodás értelmében 2020. június 30. 

napjáig az egyesület térítésmentes használatába adta a sporttelepet a szabadidős és labdarúgó 

sportesemények lebonyolítása érdekében. Ilyen sporteseményeknek minősülnek többek között 

a bajnoki mérkőzések, edzések, diáksport események, tornák és sportnapok. A 

megállapodással az egyesület kizárólagos használatot nem szerzett az ingatlan 

vonatkozásában, azt az előbb említett feladatok ellátása érdekében, a feladatellátáshoz 

szükséges mértékben és időtartamban használhatja. (A testület a 393/2020. (VI.25.) sz. 

határozatával újabb öt évre hosszabbította meg a pályahasználatot, annyi különbséggel, hogy 

a Bonyhádi Sportcentrum belépésével három oldalúvá vált a megállapodás.) 

A majosi sporttelep az utóbbi években számos közösségépítő rendezvényt szerveztek 

hagyományteremtő szándékkal. Ilyen nagyszerű rendezvény a minden év júniusában 

megrendezésre kerülő majosi gyermeknap, amely mára egy nagyszabású városi rendezvénnyé 

nőtte ki magát. Az egész napos rendezvény a sport köré épül, számos egyéb kikapcsolódási és 

szórakozási lehetőséget nyújtva gyerekeknek és felnőtteknek egyaránt. 

A Bonyhád-Majosi Sporttelepen 2019-ben egy fő 8 órás munkavállaló dolgozott 

pályagondnoki munkakörben. Munkaideje után a Majosi SE-nél szertárosi feladatokat is 

ellátott, ezáltal itt is egy kézbe összpontosult az intézményi és egyesületi feladat. A 

munkavállaló munkáját napi rendszerességgel ellenőriztük, minden reggel megbeszéltük az 

aktuális feladatokat, ha kellett, irányt mutattunk a hatékonyabb munkavégzés érdekében. 

 

A közüzemi mérőóra-állások változása 2019.01.01. – 2019.12.31. közötti időszakban (első éves fogyasztás) 

 

 

Bonyhád-

Majosi 

Sporttelep 

Mérőóra gyári 

száma 
Mértékegység 2019.01.01. 2019.12.31. Fogyasztás 

Gáz  1334049 m
3
 3289 5308 2019 

Víz I. (öltöző) 40467 m
3 

1223 1385 162 

Víz II. (locsoló) 16004772 m
3
 2531 2992 461 

Villany 43772021 kWh 70298 75305 5007 
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BONYHÁD-BÖRZSÖNYI SPORTPÁLYA 

A börzsönyi sportpálya, ha megengedhető a kategorizálás, a város harmadik számú szabadtéri 

sportlétesítménye, amely a Bonyhád-Börzsönyi Sportegyesület fellegvára. Az egyesület 

kreatív vezetősége, kihasználva a sporttámogatási rendszer lehetőségeit és az önkormányzat 

támogató segítségét, számos fejlesztést hajtott végre a városrész sportpályáján. Az elmúlt öt 

évben itt is az erőteljes fejlődés nyomai láthatók, ahol a régi, falusias környezetű focipálya 

negatív csengésű jelzője már a múlté. 

2019-ben ismét egy nagyobb fejlesztést valósított meg az egyesület. A pálya megvilágításával 

annak kihasználtságát tudták növelni, így az edzések tervezése, megszervezése és 

lebonyolítása is új aspektusba állította a sportlétesítményt. Jelenleg hat oszlop van a pálya 

körül, ebből két oszlopon van most világítás. A beruházásnak köszönhető a fennmaradó négy 

oszlop villamos bekötése fog megvalósulni, a tervek szerint a teljes pálya megvilágításra 

került. A jelenlegi pályamegvilágítást szolgáló reflektorok azonban elöregedettek, azok 

lecserélését tervezi az egyesület.  

A Bonyhád-Börzsönyi sportpálya fejlesztésének újabb pontja az öltözőépület bővítése 

lehetne. A jelenlegi kialakítás szerint a két öltöző között egy játékvezetői helyiség és egy 

szertár van. A legoptimálisabb tervek szerint ezek megmaradhatnának, az öltözőépület északi 

oldalának bővítésével újabb épületrész/épületrészek kerülnének kialakításra egy plusz öltöző 

és szertár hozzáépítéssel. Ez hosszútávon jó megoldás lenne, hiszen igény lenne az újabb 

öltözőre, azonban ennek nyilván magasabb lenne a költsége. A másik, olcsóbb megoldás az 

volna, ha a jelenlegi szertár helyiséget kiváltanánk egy zárható faházzal vagy konténerrel, a 

szertár öltözővel történő összenyitásával pedig nőhetne a hazai öltöző alapterülete.  

Az egyesület 2020-ra is rendelkezik tervekkel: 8 paneles stadion világítás, később pedig 

eredményjelző készülék és öltöző szekrények beszerzése a cél. Hosszútávú befektetési terv, 

amitől a létesítmény önfenntartóbbá válhat, a napelemes rendszer kiépítése lenne. E helyi 

viszonyok figyelmbe vételével egy 6 kW-os rendszer elegendő lenne Börzsönybe, aminek a 

bekerülési költsége nagyságrendileg 2,5 m Ft + Áfa összeg. A beruházás megtérülési ideje 6 

év körül mozog. 

Bonyhád Város Önkormányzata a Képviselő-testület 156/2015. (IX.3.) számú határozatával 

feladat-ellátási és használati megállapodást kötött a Bonyhád-Börzsönyi Sportegyesülettel a 

városrészben található sportpálya használata tekintetében. A megállapodás értelmében 2020. 

június 30. napjáig az egyesület térítésmentes használatába adta a sporttelepet a szabadidős és 

labdarúgó sportesemények lebonyolítása érdekében. Ilyen sporteseményeknek minősülnek 

többek között a bajnoki mérkőzések, edzések, diáksport események, tornák és sportnapok. A 

megállapodással az egyesület kizárólagos használatot nem szerzett az ingatlan 

vonatkozásában, azt az előbb említett feladatok ellátása érdekében, a feladatellátáshoz 

szükséges mértékben és időtartamban használhatja. (A testület a 393/2020. (VI.25.) sz. 

határozatával újabb öt évre hosszabbította meg a pályahasználatot, annyi különbséggel, hogy 

a Bonyhádi Sportcentrum belépésével három oldalúvá vált a megállapodás.) 
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A sportpályát egy fő pályagondnok felügyeli napi 4 órás munkaidőben megbízási szerződés 

keretein belül, akinek a pálya karbantartása, a sportpálya környezetének rendben tartása 

mellett az öltözők tisztántartása a feladata. A munkavállaló munkaideje után a Bonyhád-

Börzsöny SE-nél szertárosi feladatokat is ellát, ezáltal itt is egy kézbe összpontosul az 

intézményi és egyesületi feladat. A munkavállaló munkáját napi rendszerességgel 

ellenőrizzük, minden reggel megbeszéljük az aktuális feladatokat, ha kell, irányt mutatunk a 

hatékonyabb munkavégzés érdekében. 

 

A közüzemi mérőóra-állások változása 2019.01.01. – 2019.12.31. közötti időszakban 

 

MŰFÜVES SPORTPÁLYA A SZÉCHENYI ISKOLÁBAN 

2012. november 15-én adták át a Széchenyi Általános Iskola udvarán kialakított 20 m x 40 m 

nagyságú műfüves labdarúgó-pályát, amelyet Bonyhád Város Önkormányzata építtetett a 

Magyar Labdarúgó Szövetség támogatásával. A tulajdonos már ekkor felismerte, hogy a 

gyerekek egészséges életmódra nevelése és a mindennapos testnevelés kialakítása 

létfontosságú kérdés az egész társadalom szempontját illetően. Az azóta eltelt több mint hét 

év bebizonyította, hogy igazán jó beruházás volt a közel 29 millió forintból megépült 

sportpálya. A sportpályát iskolai tanítási időben a Széchenyisek használják, aztán városi és 

diáksport egyesületeinknek van lehetőségük birtokba venni azt. Esténként baráti társaságok 

piaci alapon, bérleti díj fizetése ellenében jogosultak bérbe venni a sportpályát, amelynek 

kihasználtsága időjárásfüggő. Téli időszakban ritkábban, tavasztól őszig gyakrabban 

használják a sportolók a létesítményt. 

A sportpálya megépülése idején az iskola tulajdonosa és fenntartója is Bonyhád Város 

Önkormányzata volt. A tulajdoni viszonyban azóta nem történt változás, azonban az ingatlan 

fenntartója és vagyonkezelője jelenleg a Tamási Tankerületi Központ. A vagyonkezelés az 

egész ingatlanra kiterjed, kivéve a Tanuszodát és az iskola udvarán elhelyezkedő műfüves 

labdarúgó-pályát. A műfüves pálya fenntartója eddig Bonyhád Város Önkormányzata volt, az 

intézményünk létrehozásával a pálya a Bonyhádi Sportcentrum kezelésébe került. A pálya 

állapotát és minőségét minden évben egyszer, a korábbi együttműködési megállapodásalapján 

meghatározott feltételek szerint az MLSZ ellenőrzi. Ezen feladatok elvégzése az 

önkormányzat kötelessége és felelőssége. Az évenkénti, ún. kisfelújítás összege 500 000,- Ft 

körül mozog, amit egy erre szakosodott cég végez el. A Magyar Labdarúgó Szövetség 2018 

májusában arról tájékoztatta Bonyhád Város Önkormányzatát, hogy a műfüves sportpályák 

tekintetében, a használat gyakoriságától függően átlagosan 7 évente időszeren el kell végezni 

egy nagyfelújítást. Ennek várható költsége a bekért árajánlatok alapján bruttó 12 m Ft lesz, 

amiből 3,5-4 m Ft körüli összeg lenne az önerő, a fennmaradó összeget TAO forrásból lehet 

Bonyhád-

Börzsönyi 

Sportpálya 

Mérőóra gyári 

száma 
Mértékegység 2019.01.01. 2019.12.31. Fogyasztás 

Víz 00059085 m
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előteremteni. A felújítás elvégezhető saját forrásból, MLSZ által nyújtott műszaki és 

organizációs segítséggel, illetve a már említett MLSZ TAO sportfejlesztési programján 

keresztül is. Az ellenőrzést végző szakemberek véleménye szerint a sportpályánk jó 

állapotban van, annak nagyfelújítását 2021/2022 évekre lehet betervezni. (2020. októberében 

azt a tájékoztatást kaptuk az MLSZ-től, hogy az Országos Pályaépítési Programja, beleértve a 

felújításokat is, 2020 év végén befejeződik. Azt egyelőre sajnos nem látható tisztán, hogy 

milyen konstrukcióban lehet majd pályázni a felújításra)  A sportpálya 4 000,- Ft/óra 

összegért volt bérelhető a tavalyi évben. 

A sportpályát egy fő pályagondnok felügyelte a tavalyi évben is, napi 4 órás munkaidőben, 

akinek feladata a pálya karbantartása, a bérleti jogosultságok ellenőrzése és a sportpálya 

nyitásának és zárásának biztosítása. 

 

BUDAI UTCAI KARATETEREM 

 

A Bonyhádi Oyama Karate Egyesület és a Bonycom Kft. között, 2004. november 30-án kelt 

megállapodás alapján az egyesület ingyenesen használta Bonyhád Város Önkormányzatának 

tulajdonát képező, természetben a 7150 Bonyhád, Budai Nagy Antal utca 47. szám alatt 

található, edzőterem, karateterem megnevezésű ingatlant. Az ingatlan egyesületnek történő 

ingyenes odaítéléséről egy korábbi, 2003-as egy sportbizottsági határozat döntött. Bonyhád 

Város Önkormányzati képviselő-testülete a 192/2018. (XI. 22.) számú határozatával döntött 

az ingatlannak Bonyhádi Sportcentrumhoz telephelyként való csatolásáról. A Magyar 

Államkincstár 2018. december 6-i, 17-TNY-838-5/2018-838630. iktatószámú határozatával, 

2019. január 1-jei alkalmazási dátummal átvezette a törzskönyvi nyilvántartáson a változást. 

A Bonyhádi Oyama Karate Egyesület az évek folyamán egy országosan is elismert 

egyesületté nőtte ki magát. Komoly utánpótlás bázissal rendelkeznek, ragyogó eredményeket 

érnek el évek óta az országos megmérettetéseken. Az egyesületi tagok szám 70 felett van, 

megalapozva ezzel az egyesület bázisát. Az egyesületi tagok havi rendszerességgel tagdíjat 

fizetnek, amelyből hozzájárulnak az egyesület működéséhez és fenntartásához.  

2019. január 1. napjával ez egyesület bérleti szerződés alapján használja az ingatlant. 

Bonyhád Város Önkormányzati képviselő-testülete a 191/2018. (XI. 22.) számú határozatának 

rendelkezése alapján 44 000,- Ft/hó összegű bérleti díjat fizetnek intézményünknek.  

A Bonyhádi Sportcentrum a bérleti díjból befolyt összeget az önkormányzati ingatlan 

fejlesztésére, illetve állagmegóvására fordítja. 2019-ben az épület kéményét cseréltük ki, mert 

az nem felelt meg az építésügyi előírásoknak. A téli hónapokban a szomszédok panaszkodtak, 

hogy a kémény nem megfelelő magassága miatt az épületből kiáramló égéstermék a keleti 

oldalon fekvő szomszédok házának tódul neki. A kémény bélelése és a hozzá kapcsolódó 

kőművesipari munka költsége 296 000,- Ft + Áfa összegbe került. 
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VÁRALJAI IFJÚSÁGI TÁBOR 

A 2018-as hatalmas volumenű felújítást követően a tavalyi évben szinte teljes kapacitással 

működtettük a létesítményünket. 2019-ben is helyet adtunk általános iskolai kirándulásoknak 

és táboroknak, baráti társaságok összejövetelinek, családi ünnepségeknek, valamint civil 

egyesületek és sportszervezetek is töltöttek el nálunk vendégéjszakákat.  

A fejlesztés megvalósulásával kitárult új lehetőségeket már a tavalyi évben megpróbáltuk 

kihasználni. A korszerűbb és komfortosabb épületegyüttes jobban vonzotta a vendégeket, így 

bővült is a vendégkörünk. A megvalósult beruházás jó alapot jelentett egy, a későbbi évekre 

tervezett további fejlesztésekhez.  

Bonyhád város 2020. évi költségvetési főösszegébe került betervezésre 30 millió Ft értékben 

hat ifjúsági szálláshely felújítása. Az ifjúsági táboroztatás keretein belül 90 + 6 főt tudunk 

elszállásolni, a Bakancsos házakba max. 12 fő szállásolható el (a bakancsos házak kialakítása 

előtt 120 + 6 férőhellyel rendelkezett), valamint a tábor területe sátorozási lehetőséget is nyújt 

magában. A beruházásnak köszönhetően teljesen megújultak a házak: új tető, új villamos 

hálózat, új külső megjelenés, új belső design, új bútorzat, valamint fűtési lehetőség is van már 

a házinkban. Ezen tudatos beruházások megvalósulásával a tábor kihasználtsága növekedhet, 

nem csak a június-augusztus közötti kiemelt időszak nyitva tartásával lehetne tervezni, hanem 

akár tavaszi, nyári, őszi többévszakos szolgáltatással és szállásbiztosítással kerülhetünk 

előnyösebb pozícióba.  

A szallas.hu internetes szállásközvetítő oldalon való megjelenésünkkel továbbra is több 

lehetőségünk is adódik, az egész országból érkeznek hozzánk családok, túrázók egyaránt. A 

foglalások után ugyan 12 % részesedést kell fizetnünk a szolgáltatónak, de még így is megéri, 

hiszen ennek köszönhetően sokan ismernek már bennünket. Azok a vendégeink, akik egyszer 

a bakancsos házainkban töltenek el vendégéjszakát, egészen biztosan viszik a jó hírünket 

szerte az országban, hiszen mindenkitől csak pozitív visszajelzéseket kaptunk ezidáig. 

Mindemellett ajánlatainkat állandóan kiküldjük a tankerületeknek, iskoláknak, természetjáró 

egyesületeknek. 

A tábor kihasználtságának adataiból kitűnik, hogy a bonyhádi családok is egyre nagyobb 

mértékben részesítik előnyben a nyári táborozás adta lehetőségeket. Ehhez nagymértékben 

hozzájárul a város pénzbeli támogatása is. Bonyhád Város Önkormányzata a Képviselő-

testület döntése értelmében évek óta segíti a bonyhádi családok gyermekeinek táboroztatását. 

A bonyhádi lakóhellyel rendelkező, általános iskolás gyermekek napi 2 000,- Ft/fő 

támogatásban részesülnek, ezáltal csökkentve a családok kiadásait. A táborokban való 

részvétel segíti a gyermekek önállósodását, jobban megismerik iskolás társaikat és új 

barátokra tesznek szert. 

A tábor felújítása azt a lehetőséget is magával hordozza, hogy a kibővült és magasabb 

színvonalú szolgáltatásért magasabb díjtételek is kérhetők. Amíg a 2018. évi költségvetésben 

átlagosan 14 %-os emelést alkalmazott az önkormányzat a szolgáltatási díjak kialakítását 
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illetően az előző évihez képest, úgy 2019. évben nem történt változás a tábori szolgáltatási 

árak tekintetében. 

 

 

Tábori díjtételek 

 2017. év       2018. és 2019. év 
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nak olyan nyári időszakok, amiket nehezen tudunk hasznosítani. Az augusztus 15-e utáni 

időszakban már mindenki a szeptemberi iskolakezdésre összpontosít, gyerekek, szülők és 

pedagógusok egyaránt. Az intézményünkben azon dolgozunk, hogy ezen időszakban is 

tudjunk nyereséget termelni. 

A jó gazda szerepe, az önkormányzati vagyon védelme, értékeink megóvása nagyon fontos 

része a mindennapos munkánknak, amely egyben felelősség is. A tábor felújítását követően az 

egyik legfontosabb feladatunk az ingatlan teljes egészének megóvása is. A tábor körül 

kialakított kerítés megoldja a védelem lényegi kérdését, de az állandó személyi jelenlétnél és 

a folyamatos ellenőrzéseknél kevés hatékonyabb eszköz áll a rendelkezésünkre.  

A fejlesztések 2018. júniusi ünnepélyes átadása után eltelt első évben megtörtént az éves 

garanciális hibák feltárása és azok javítása. Az ebédlő épületben falvizesedést állapítottunk 

meg, amelyet a kivitelező garanciában kijavított. Apróbb javítások is megtörténtek, mint pl. 

ajtók beállításai, több külső helyen eső utáni vízmegállás megszüntetése, kerítéselemek 

Szállásdíj: 

2 329,-      

Ft/fő/nap+Áfa 

1 napos szállásdíj: 2 467,- Ft/fő + Áfa 

Étkezés:  

reggeli 464,- Ft/fő/nap 

                ebéd 930,- Ft/fő/nap 

           uzsonna 231,- Ft/fő/nap 

           vacsora 697,- Ft/fő/nap 

Étkezés összesen: 2 322,- Ft/fő/nap 

Konyhai szolgáltatás 420,- Ft/fő/nap 

Sátorhely 840,- Ft/fő/nap 

Terembérleti díj: 26 250,-Ft/nap 

Vizesblokk bérleti 

díj. 
210,-Ft/fő/nap 

Szállásdíj: 
2 658,-Ft/fő/nap 

1 napos szállásdíj: 2 812,- Ft/fő 

Étkezés:      

               reggeli 464,- Ft/fő/nap 

               ebéd 930,- Ft/fő/nap 

           uzsonna 231,- Ft/fő/nap 

           vacsora 697,- Ft/fő/nap 

Étkezés összesen: 2 322,- Ft/fő/nap 

Konyhai szolgáltatás 480,- Ft/fő/nap 

Sátorhely 900,- Ft/fő/nap 

Terembérleti díj:  40 000,- Ft/nap 

Vizesblokk bérleti 

díj. 
250,- Ft/fő/nap 
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javítása, akadálypályánál kötélcsere, de az egyik Bakancsos ház fürdőszobájának ajtaját is 

kellett már cserélni vetemedés miatt. A kivitelező mindig készséggel állt a segítségünkre, a 

felmerült problémákat azonnal orvosolni tudtuk. A tavalyi évben kicseréltük a betonos pályán 

a kosárlabda palánkszerkezetet és ismét gyermek játékokat festettünk a pályára, amit a 

fiatalok előszeretettel használtak. A játszótér alatti füves területre homokozót telepítettünk, 

növelve ezzel a tábori szolgáltatásokat. 

A Váraljai Ifjúsági Táborról összeségében elmondható, hogy a fejlődés és korszerűsítés útján 

elindított folyamat jó úton halad. 

A vendégkörünkbe családok, természetjárók, kirándulók, óvodai csoportok, iskolai osztályok, 

baráti társaságok tartoznak, de helyet adtunk osztálytalálkozónak, családi találkozásoknak, 

nyugdíjas kirándulásoknak, társulási és képviselő-testületi ülésnek is. 

A Váraljai Ifjúsági Táborban jelenleg egy fő 8 órás munkavállaló dolgozik gondnoki 

munkakörben. A munkatársunk gyakorlatilag önállóan dolgozik, a napi kapcsolat 

természetesen vele is működik. A tábor területe mindig gyönyörű állapotban van, a kolléga 

teljesen a sajátjaként tekint a munkavégzésének helyére. Amennyiben további munkaerőre 

van szüksége, azt intézményen belüli átcsoportosítással oldjuk meg. A nyári szezonban a 

takarító kolléganők rendszeresen járnak segíteni Váraljára, teszik ezt azért is, mert ekkor a 

sportcsarnokban kevesebb a teendőjük. Tavaly ősszel az éppen kevesebb munkával 

rendelkező munkatársakkal egy-egy alkalommal közösen szépítettük a tábor területét. A 

gondnoki munkakörben lévő munkatárs amolyan mindenes feladatokat is ellát, fogadja és 

segíti a vendégeinket, intézi az idegenforgalmi adó megfizetésével kapcsolatos 

adminisztrációt. 

 

A közüzemi mérőóra-állások változása 2019.01.01. – 2019.12.31. közötti időszakban (első éves fogyasztás) 

 

Étkeztetési szolgáltatás ellátása 

A Váraljai Ifjúsági Tábor étkeztetését a 2018-as esztendőben Linde Imréné nagymányoki 

vállalkozó biztosította. A táborozó vendégeink elégedettek voltak az ételek minőségével és 

mennyiségével, ízletes, házias ételek kerültek az asztalra. 

2019 januárjában több, a városban étkeztetési profillal működő vállalkozástól kértünk be 

ajánlatot annak érdekében, hogy megversenyeztessük a szolgáltatást. A szolgáltatók köre 

ugyan széles a városunkban, a váraljai hétvégi csoportok és vendégek kiszolgálása miatt 

többen azonban nem tudták vállalni a feladatot. Így nemleges válasz érkezett a városban 

gyermekétkeztetést is biztosító TS Gastro Kft-től, valamint a szintén hasonló szolgáltatási 

tevékenységgel rendelkező Herci Étteremtől is. Ezzel egyidejűleg Linde Imréné a tavalyi 
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évhez képest 21 % mértékű emelkedést eredményező árajánlatot jelentett be a 2019-es 

esztendőre. A jelentős mértékűnek mondható változást a minimálbér és az alapanyagok 

árainak emelkedésével indokolta. A városban mindenki által ismert RITT 2000 Kft. volt a 

negyedik vállalkozás, akitől ajánlatot kértünk. A vállalkozás által adott árajánlata a tavalyi 

szolgáltató áraihoz képest 13 % mértékű áremelkedést eredményezett a 2018-as évhez képest. 

 

 

 

Szolgáltató 

megnevezése 

 

2018. évi árak 

(Ft/fő/nap, 

nettó) 

 

2018. évi 

intézményi árak 

(Ft/fő/nap, nettó) 

 

2019. évi ajánlat 

(Ft/fő/nap, nettó) 

2019. évi 

javasolt 

intézményi 

árak (Ft-ban, 

nettó) 

Linde Imréné 1648 1828 1990 ------ 

Ritt 2000 

Kft. 

------ ------ 1863 1965 

TS Gastro 

Kft. 

------ ------ ------  

Herci Söröző ------ ------ ------  

 

2018. évben a szolgáltató intézmény felé leszámlázott szolgáltatási ára és az intézmény 

vendégek részére történő tovább számlázott szolgáltatás ára között nettó 180,- Ft különbség 

volt napi négyszeri étkezés esetén. Ez 11 % mértékű többletbevételt jelentett 

intézményünknek. 2019. évben a szolgáltatói áremelkedések miatt az intézmény 

többletbevétele csökkent, mértéke nettó 102,- Ft volt, így a többletbevétel arányszáma 6 % 

alattira csökkent. 

 

A Bonyhádi Sportcentrum által meghatározott ár a 2019. évre vonatkozóan 1965,- Ft/fő/nap, 

ez bruttó 2495-, Ft volt, ami a következő felosztásban került meghatározásra: 

 

 

Étkezés díja 

összesen 

Reggeli Ebéd Uzsonna Vacsora 

2495,- Ft 485,- Ft 980,- Ft 235,- Ft 795,- Ft 

 

A bonyhádi vállalkozás szolgáltatásaival a vendégek többsége elégedett volt, apróbb 

problémák előfordultak, amiket menet közben sikerült javítani vagy pótolni. Összességében 

rugalmas kapcsolat alakult ki az intézmény és a szolgáltató között. 

 

Idegenforgalmi adó fizetése 
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2019. évtől az intézmény a jogszabályi követelményeknek eleget téve kezdte meg a Váraljai 

Ifjúsági Tábor és a Bakancsos Házak vendégei után megfizetni az idegenforgalmi adót. Az 

adófizetési kötelezettség kiterjed a 18. életévét be nem töltött magánszemélyek kivételével az 

összes vendégre, akik vendégéjszakát töltenek el Váralján. Ez alól kivétel a 

gyermektáboroztatásban részt vevő pedagógus vagy kísérő, aki a feladatát munkaidőben látja 

el. Az adó mértéke 200,- Ft/fő/vendégéjszaka, amely összeg Váralja Község Önkormányzatát 

illeti meg. Intézményünk váraljai telephelye rendelkezik az adó megállapításához szükséges 

nyomtatványokkal, amelyeket a gondnok kezel.  
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Váraljai bevételek 2019. 

 

 

 

 

2019 
Étkezés 

reggeli                          ebéd                              uzsonna                        vacsora 

db összeg db összeg db összeg db összeg 

június 64 31 040 Ft         62 49 290 Ft 

 
62 30 070 Ft         31 24 645 Ft 

 
30 14 550 Ft 30 29 400 Ft 30 7 050 Ft     

 
370 179 450 Ft 444 435 120 Ft 444 104 340 Ft 370 294 150 Ft 

 
640 310 400 Ft 640 627 200 Ft 640 150 400 Ft     

         

július 247 119 795 Ft 254 248 920 Ft 262 61 570 Ft 192 152 640 Ft 

 
                

 
96 46 560 Ft 120 117 600 Ft 96 22 560 Ft 96 76 320 Ft 

 
22 10 670 Ft 49 48 020 Ft     24 19 080 Ft 

 
482 233 770 Ft 521 510 580 Ft     580 461 100 Ft 

         

augusztus 235 113 975 Ft 235 230 300 Ft     235 186 825 Ft 

 
80 38 800 Ft 80 78 400 Ft     80 63 600 Ft 

 
215 104 275 Ft 231 226 380 Ft     281 223 395 Ft 

 
264 128 040 Ft 220 215 600 Ft     220 174 900 Ft 

         

szeptember                 

 
25 12 125 Ft         25 19 875 Ft 

 
222 107 670 Ft 222 217 560 Ft         

összesen: 3054 1 481 190 Ft 3046 2 985 080 Ft 1472 345 920 Ft 2196 1 745 820 Ft 
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Étkezés bevétel összesen: 6 558 010,- Ft 

 

2019 
Szállás 

EGYÉB bevétel 
kőház bakancsos sátor Gunaras 

fő összeg fő összeg fő összeg fő összeg 
db - 
fő összeg 

január     2 8 600 Ft             

     2 8 600 Ft             

február     4 17 200 Ft             

március     10 43 000 Ft             

     3 12 900 Ft             

április     3 10 000 Ft         10 4 800 Ft 

 4 11 248 Ft 9 30 000 Ft         10 2 500 Ft 

 10 28 120 Ft 6 23 200 Ft         60 15 000 Ft 

május 2 5 624 Ft 12 43 800 Ft         1 40 000 Ft 

 2 5 624 Ft 5 21 500 Ft         1 40 000 Ft 

 1 5 316 Ft 10 43 000 Ft         44 11 000 Ft 

     12 51 600 Ft             

június 59 165 908 Ft 6 25 800 Ft         20 5 000 Ft 

 56 148 848 Ft 3 12 900 Ft         40 10 000 Ft 

 20 53 160 Ft 4 17 200 Ft             

 16 42 528 Ft 17 73 100 Ft             

 25 66 450 Ft                 

 5 14 060 Ft                 

 370 983 460 Ft                 

július 230 611 340 Ft 16 68 800 Ft     12 10 800 Ft 15 3 750 Ft 

 303 805 374 Ft 14 60 200 Ft         80 20 000 Ft 

 96 255 168 Ft                 

 21 59 052 Ft                 

 360 956 880 Ft 71 305 300 Ft 315 283 500 Ft         

augusztus 279 741 582 Ft 48 206 400 Ft 390 351 000 Ft 52 39 600 Ft 26 6 500 Ft 

 210 558 180 Ft 34 146 200 Ft 24 21 600 Ft     1 40 000 Ft 

 19 53 428 Ft 36 147 000 Ft         10 2 500 Ft 

 12 33 744 Ft                 

 3 8 436 Ft                 

 25 70 300 Ft 2 8 600 Ft             
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 8 22 496 Ft                 

szeptember 8 22 496 Ft                 

 21 59 052 Ft                 

 222 590 076 Ft                 

 6 25 800 Ft                 

 10 43 000 Ft                 

 12 49 000 Ft                 

összesen:  2415 6 495 750 Ft 329 1 384 900 Ft 729 656 100 Ft 64 50 400 Ft 318 201 050 Ft 

 

Szállás bevétel összesen: 8 788 200,- Ft 

 

DOMBÓVÁR-GUNARASI ÜDÜLŐHÁZAK 

A Dombóvár-Gunarasi üdülőházak tekintetében a tavalyi beszámolóban bemutattam az 

intézményt és felvázoltam azt, hogy az erősen felújításra szoruló ingatlannak milyen 

jövőképet képzelünk el. A teljes felújítás és az ingatlan eladása közötti lehetőség közötti 

döntést azóta a Képviselő-testület meghozta: a dombóvári ingatlan értékesítésre került. 

A testület által meghatározott 10 000 000,- Ft összegű kikiáltási áron két nyilvános árverést is 

tartott a BKÖH, de mindkettő érdeklődés hiányában eredménytelen volt. Képviselő-testület 

2020. június végi ülésén újra tárgyalta az ingatlan értékesítését és 8,5 m Ft összegre 

mérsékelte az ingatlan kikiáltási árát. Az értékesítésre vonatkozó árverés eredményes volt, a 

tárgyban kikiáltási áron adásvételi szerződést kötött az önkormányzat. 

2019-ben 54 vendégéjszakát töltöttek el a vendégeink Gunarasban, a rezsifogyasztás 100 kW 

villamos energia és 4 m
3
 vízfogyasztás volt. 

 

 

2019.01.01.-

2019.12.31. víz gáz áram szemét üzemanyag tüzifa bérköltség összesen: 

Bonyhádi 
Sportcsarnok 216 677 1 006 547 2 715 204 40 812 ------------ ---------- 16 404 754 20 383 994 

Bonyhádi 
Sporttelep 300 789 217 683 826 388 40 812 188 195 ---------- 2 299 667 3 873 534 

Bhád-Majosi 
Sporttelep 244 932 264 405 347 519 40 812 282 105 ---------- 2 238 054 3 417 827 

Bhád-Börzsönyi 
Sportpálya 62 328  ------------ 341 987 25 888 102 020 133 350 1 054 514 1 720 087 

Váraljai Ifjúsági 
Tábor 433 855  ------------ 870 762 43 784 217 005 ---------- 4 422 848 5 988 254 

Dombóvár-
Gunaras 5 195  ------------ 12 270 ----------- 13 450 ---------- 409 017 439 932 

összesen: 1 263 776 1 488 635 5 114 130 192 108 802 775 133 350 26 828 854 35 823 628 
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MOZDULJ BONYHÁD! 2019 

2019 nyarán hatodszor került megrendezésre a „Mozdulj Bonyhád!” programsorozat, amely a 

bonyhádi fiatalok hasznos szünidei időtöltését segíti elő. A vakációs programtervet Bonyhád 

Város Önkormányzata, a Bonyhádi Sportcentrum és a Dobogó Egyesület készítette és 

valósította meg. 

A program célkitűzései nem változtak, a bonyhádi és Bonyhád környéki diákok számára sport 

és szabadidős programok nyári szervezéséből áll.  Célcsoportként elsősorban a családokat, az 

óvodásokat, az általános iskola alsós és felső tagozatos diákjait, valamint a középiskolásokat 

jelöltük meg. A korábbi évek tapasztalatai alapján, új elemmel gazdagítottuk a kínálatot. A 

programok egy részét a pénteki és szombati napokra időzítettük, bízva abban, hogy ez által 

több szülőt, családot tudunk megszólítani. 

A tavalyi évtől a programok szervezésébe és lebonyolításába a Dobogó Egyesület mellett a 

Bonyhádi Sportcentrum csatlakozott. Bonyhád Város Önkormányzata Humán Bizottsága a 

programsorozat megszervezését és lebonyolítását 200 000,- Ft összeggel támogatta.  A 

fennálló összegből reklámra (plakátok szórólapok nyomtatása, sokszorosítása), utazásra, a 

programok lebonyolításához szükséges eszközökre, valamint reprezentációjára (üdítő, 

péksütemény, gyümölcs, csokoládé) költöttünk. Ebből az összegből került kifizetésre a 

Dobogó Egyesület részére 100 000,- Ft programszervezési költség, valamint a nagyobb 

részvételre ösztönző díjazásra. Ennek keretében az osztályközösségeket jutalmaztunk. A 

nyereményakció eredményhirdetésére a 2019. szeptember 19-i városi autómentes napon 

került sor. 

Pénzügyi támogatás 2017 2018 2019 

a civil szervezetek számára megjelenő 

helyi pályázati támogatás (Dobogó 

Egyesület pályázott) 350 000,- Ft 200 000,- Ft --- 

Humán Bizottság támogatása 200 000,- Ft 200 000,- Ft 200 000,- Ft 

Összesen 550 000,- Ft 400 000,- Ft 200 000,- Ft 
Bonyhád Város Önkormányzata által nyújtott támogatás 

 

Az egész programsorozatot és az egyes programokat széles körben reklámoztuk. Szórólapokat 

és plakátokat juttatunk el a bonyhádi iskolákba, valamint közintézményekbe, az üzletek 

kirakataiba. A nyomtatott és az elektronikus sajtó napi aktualitással tudósított eseményeinkről 

(TEOL, TTT, Tolnai Népújság, Bonyhádi Sportcentrum facebook oldala). 

A legjelentősebb hírforrásaink a „MB!” facebookprofilja, a „Mozdulj Bonyhád!” facebook 

csoport, valamint a Bonyhádi Sportcentrum honlapja és facebookprofiljai voltak. A honlap és 

a facebookprofil városi különféle rendezvényeket is népszerűsített. A facebook közösségi 

oldal használata nagy segítséget jelentett a programok hirdetésében, szervezésében, a 

fényképek közzétételében. Mára már mindenki keresi a Bonyhádi Sportcentrum és a 
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„Mozdulj Bonyhád!” eseményeit. Az elektronikus médiumok mellett segítséget jelentett a 

Bonyhádi Sportcentrum és a Dobogó Egyesület tagjainak kapcsolati hálója is. 

A „Mozdulj Bonyhád!” bevezető programja 2019-ben is a „Mozdulj Bonyhád!”  

fesztiválifutás volt, amelyet a Völgységi Könyvfesztiválon a Solymár Imre Városi 

Könyvtár rendezett meg. Sajnos az időjárás nem volt kegyes a programhoz, a könyvfesztiváli 

hétvégén esős és szomorú idő volt. A vasárnapi fesztiválfutáson is szinte végig szakadt az eső, 

ennek volt köszönhető a viszonylagosan kisebb érdeklődés. 

 A Bonyhádi Sportcentrum és a Dobogó Egyesület júliusban és augusztus első felében 

szervezett programokat.  

 

A megvalósított programok: 

 június 23. „Mozdulj Bonyhád!”(„MB!”) Fesztiválfutás (S.I. Városi Könyvtár) 

 július 4. „MB!” Focitorna I. (Bonyhád, műfüves pálya, Bonyhádi Sportcentrum) 

 július 9. MB! Kenutúra a Vén-Dunán (Bonyhádi Sportcentrum és Dobogó Egyesület) 

 július 19. „MB!” Bójakereső (Bonyhád, Ifjúsági Park, Dobogó Egyesület) 

 július 25. „MB!” Focitorna II. (Bonyhád, műfüves pálya, Bonyhádi Sportcentrum) 

 július 29-augusztus 2. II. Nyári Napközis Sporttábor (Bonyhádi Sportcentrum) 

 július 30. „MB!”Patakok mentén túra (Kelet-Mecsek, Bonyhádi Sportcentrum és 

Dobogó Egyesület) 

 augusztus 10. Bonyhádi barangoló (Tarka Marhafesztivál, Dobogó Egyesület) 

 

Az egyes programok tervezését, előkészítését (terepbejárás, térképészeti munka, eszközök 

készítése, telepítése, stb.) lebonyolítását az egyesület tagjai önkéntes munkában végezték. 

Szabadtéri programokról lévén szó az időjárás befolyásolta a programok megvalósulását. Az 

időjárás némileg csökkentette a részvételt, de az összes programot sikerült megtartani. 

No.  Program Létszám (fő) 

1. 
 
Könyvfesztivál futás 

83 

2. 
 
Focitorna 13. 

11 

3. 
 
Kenutúra 

30 

4. 
 
Bójakereső 

77 

5. 
 
Focitorna 14. 

28 

6. 
 
Sporttábor 

19 

7. 
 
Pataktúra 

28 

8. 
 
Bonyhádi Barangoló 

24 
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 ÖSSZESEN 300 

 

A programokat elsősorban diákoknak szántuk, de a résztvevők között a felnőtt korosztályból 

is szép számmal képviseltették magukat. Többen szabadnapot vettek ki és családostól jöttek a 

rendezvényekre,akik valamennyien élményekkel gazdagodva térhettek haza. 

Mozdulj 

Bonyhád! 

Résztvevők 

2015 

Összesen 

(fő) 

2016 

Összesen 

(fő) 

2017 

Összesen 

(fő) 

2018 

Összesen 

(fő) 

2019 

Összesen 

(fő) 

Összesen (fő) 449 574 445 400 300 

A résztvevők száma az előző évhez képest száz fővel csökkent és az előző évekhez képest is 

csökkenés tapasztalható. Ez több okkal magyarázható. Egyrészt a kisebb keret kevesebb 

program megvalósítását teszi lehetővé. A kültéri programokat az időjárás nagyban 

befolyásolja, a fesztiválfutás napján kimondottan kellemetlen volt a nagy mennyiségben 

lehullott eső. A program felfuttatásához nagyobb pénzügyi keretre lenne szüksége a 

szervezőknek, amit a következő évben a Bonyhádi Sportcentrum éves költségvetésébe 

beépítve szeretnénk biztosítottnak látni. Ennek érdekében a szervezők a MB! 2019 

programsorozat értékelésekor össze is állítottak egy 2020-as évi program-tervezetet, amelybe 

több és színvonalasabb programot is beterveztünk. A következő években szeretnénk a 

fesztiválfutás mellett két focitornát, két kenutúrát, két napközis sporttábort, bójakeresőt, 

Patakok mentén túrát, Bonyhádi Barangolót is szervezni. Új eseményként tervezünk egy 

Mecsextrém Parkos kirándulást, valamint az Anonym SE bevonásával szeretnénk a Manó 

Medencekerülő szakaszos aquatlon versenyt is becsatlakoztatni a programsorozatba. 

 

Nyereményjáték 

No. ISKOLA RÉSZTVEVŐ 

2017-ben (fő) 

RÉSZTVEVŐ 

2018-ban (fő) 

RÉSZTVEVŐ 

2019-ben (fő) 

1. Petőfi Általános 

Iskola  

30 91 109 

2. Széchenyi 142 82 56 

3. Perczel 31 35 31 

4. Petőfi 

Gimnázium 

28 13 5 

5.  Óvodák --- --- 21 

 ÖSSZESEN 241 221 222 

A résztvevők 55% diák volt, az általános iskolákból kiemelkedő létszámban vettek részt. Az 

osztályoknak meghirdetett nyereményakcióval az osztályközösségeket ösztönöztük a 

programokon való részvételre. A két általános iskola közül inkább a Petőfi volt az aktívabb, 

reméljük, hogy a következő évben a Széchenyiseket is nagyobb részvételre tudjuk majd 

ösztönözni. A díjakat Bonyhád Város Önkormányzata ajánlotta fel. 
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No. ISKOLA OSZTÁLY RÉSZTVÉTEL alkalom 

1. Petőfi Ált. Isk. 3.c 25 

2. Petőfi Ált. Isk. 2.d 19 

3. Petőfi Ált. Isk. 2.b 13 

 

 

Javaslatok és tervek 

 A MB! éves programsorozat pénzügyi keretét a Bonyhádi Sportcentrum 

mindenkori éves költségvetésébe beépítve szeretnénk biztosítottnak látni. 

 Tapasztalatunk szerint a középiskolásokat kevésbé lehet bevonni a szabadidős 

programokba, ezért elgondolkodtató, hogy a középiskolás korosztályt 

kivezessük a programból. Ezzel egyidejűleg nagyobb hangsúlyt kapnának az 

óvodások, akiknek szélesebb körű bevonása azért is fontos, mert ők magukkal 

hozzák a szüleiket, nagyszüleiket is.  

 Új programelemként szeretnénk a következő évben bevonni, támogatni az 

Anonym Triatlon és Szabadidő Sportegyesület nyári „Manó medencekerülő” 

szakaszos aquatlon versenyét.  

 Ha az anyagi lehetőségeink megengedik, MB! Mecsextrém kirándulást 

tervezünk.  

 A Kuglóf fesztivál keretein belül megrendezésre kerülő túrát is szeretnénk 

bevonni a programsorozatba. 
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 A következő évben szeretnénk a fesztiválfutás mellett két focitornát, két 

kenutúrát, két napközis sporttábort, bójakeresőt, Patakok mentén túrát, 

Bonyhádi Barangolót is szervezni. 

 

 

Összegzés 

A „Mozdulj Bonyhád!” kezdeményezésnek 2019-ben is sikerült megvalósítania, hogy a 

bonyhádi diákság nyáron is sportolhasson, hogy szabadidejüket tartalmasan tölthessék el. A 

programokon nem csupán diákok, de sokszor azok szülei is részt vettek. Ezen eredmények a 

program továbbvitelére ösztönzik a szervezésben résztvevőket. Az előttünk álló évben még 

színvonalasabb programot szeretnénk szervezni, amivel a résztvevők növekedésére 

számítunk.  

HONLAP, KÖZÖSSÉGI OLDALAK, MARKETING MEGJELENÉS 

Megalakulásunk óta nagy erőfeszítéseket teszünk a Bonyhádi Sportcentrum marketing 

megjelenése és reklámozás-fejlesztése érdekében. Az intézményünk honlapja és facebook 

profilja naprakész aktualitásokról tájékoztatja az érdeklődőket. Mind a weboldal, mind a 

közösségi oldal igényes és szolid arculattal rendelkezik, minőségét naprakészsége garantálja. 

Programjainkról állandó tájékoztatást kapnak a látogatóink és követőink, minden héten 

figyelemfelkeltő hirdetésekben ajánljuk magunkat és programjainkat.. 

A honlapunkon állandó megjelenési lehetőséget biztosítunk az intézményünk egyesületei 

számára. Ezek közül kiemelkedik a Bonyhád Völgység Labdarúgó Club, valamint a Bonyhádi 

Kosárlabdázók Sportegyesülete, akik szinte napi rendszerességgel tájékoztatják a szurkolóikat 

az aktuális eseményeikről, a csapatok körüli mindennapos munkáról.  

Intézményünk programjait igényes plakátokkal hirdetjük. Ebben kiemelkedő munkát végez a 

pénzügyi-gazdasági ügyintéző kolléganőnk, aki korábbi munkahelyén szerzett tapasztalatait a 

művészi gondolkodásmóddal vegyítve készíti el az egyedi, stílusos és szép megjelenésű 

marketing anyagokat, melyből néhány a mostani beszámolót is színesíti. 

 

SPORTLÉTESÍTMÉNYEK MAGYARORSZÁGI SZÖVETSÉGE 

A Sportlétesítmények Magyarországi Szövetsége 1991-ben alakult azzal a céllal, hogy a 

sportlétesítményekben dolgozó munkavállalóknak is legyen gazdasági és szakmai 

érdekvédelme és szakmai fejlődési iránymutatása. A megalakulástól napjainkig eltelt idő 

bebizonyította, hogy van létjogosultsága az ilyen irányú szervezetnek. A szövetség tagjai 

között vannak stadionokat, uszodákat, jégcsarnokokat, sportcsarnokokat és más 

sportlétesítményeket üzemeltető intézménynek és cégek. 

2019. április 2-3. között Debrecenben tartotta közgyűlését a Sportlétesítmények 

Magyarországi Szövetége, ahol az éves beszámoló mellett új intézmények felvételéről is 

döntöttek a delegáltak. Ettől az időponttól kezdve a Bonyhádi Sportcentrum is tagja a 
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szövetségnek, amely állandó érdekképviselettel, összefüggő szakmai anyagok elkészítésével 

ad segítséget és mutat irányt a fejlődés érdekében. Debrecenben és környékén bepillantást 

kaptunk a sportlétesítmények helyzetébe, bemutatták, hogy miként hangolják össze egy 

Debrecen nagyságú városban a létesítmények zavartalan működését. Meglátogattuk a 

Nagyerdei Stadiont, a Sportdiagnosztikai, Életmód- és Terápiás Központot, valamint a 

nyíradonyi sportlétesítményeket is. 

2019. november 12-13. között Kaposváron voltunk. A közgyűlésen a tavaszi, debreceni városi 

körképhez hasonlóan a Somogy megyei városban is megismertük a helyi 

sportlétesítményeket, azok üzemeltetési rendjét és fenntartásának lehetőségeit. Ezek a 

találkozók a szakmai tapasztalatcserén túl alkalmasak arra, hogy ápoljuk a barátságot, új 

ismeretségeket kössünk az ország különböző pontjain dolgozó kollégáinkkal. 

 

TERVEINK ÖSSZEGZÉSE 

A beszámoló zárásaként néhány mondatban összefoglalom, milyen intézményi szintű terveink 

vannak a közeljövőben. Életre hívtunk egy, a gyermek és utánpótlássport kérdéseivel 

foglalkozó fórumot. A városban évek óta nagy sikerrel futó „Terítéken” közéleti 

beszélgetések mintájára álmodtuk meg a Sport-Élet-Mód elnevezésű programunkat. Ennek 

keretében negyedévente neves szakemberek különböző, előre megbeszélt témákat érintve 

kötetlenül beszélgetnek a sportról, a nevelésről, a sport hatásairól, ezek összefüggéseiről és 

összhangjáról sportolóknak, szülőknek, pedagógusoknak, szurkolóknak, mindenkinek, akit a 

sport érdekel. Az első programon túl vagyunk, a további programjaink előkészítő szakaszban 

vannak, a jelenlegi járványügyi helyzetre tekintettel. 

A Bonyhádi Sporttelep fejlesztésének elindulásától kezdve jelen voltunk a napi 

munkálatoknál, megismertük a kivitelezés fázisait, napra készek voltunk, ami a régiós szinten 

is jelentős sportberuházás aktuális feladatait és teendőit illette. A beruházás elkészült, amire 

nagyon büszkék vagyunk. 

A Váraljai Ifjúsági Tábor több éve tartó fejlesztésének talán utolsó üteme előtt állunk. 

Bonyhád Város Önkormányzata további támogatásában bízva, a még fel nem újított 

épületegységek felújítását szeretnénk kezdeményezni annak érdekében, hogy elmondhassuk, 

három év alatt tetőtől talpig megújult az ingatlan.  

Szeretnénk a jelenleg is működő programjainkat az előttünk álló időkben is megtartani és 

tovább fejleszteni. Jövőre is tervezünk két FitMotiont, szervezünk edzőtáborozásokat és 

teremlabdarúgó tornákat, lesznek szülinapok és véradás, tartunk nyári és őszi sportos tábort, 

ismét meghívjuk a bonyhádi pedagógusokat egy elsősegély bemutatóra és még 

színvonalasabb programokat fogunk kínálni a Mozdulj Bonyhád! programsorozatban. Lesz 

sakk szimultán a felnőtteknek és légvárvilág a gyerekeknek, valamint ismét tervezünk 

nyilvános sportesemény-kivetítést is.  

A jelenleg is tartó járványügyi helyzet azonban merőben átírja a terveinket. 2020-ban számos 

rendezvényünket nem tudtuk megrendezni: több teremlabdarúgó torna maradt el, a tervezett 
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két FitMotion-t sem tudtuk lebonyolítani, elmaradt az október 1-re tervezett Idősek Napja és a 

Gasztró Estet sem sikerült megvalósítani. 

A későbbiekben is mindent elkövetünk annak érdekében, hogy telephelyeinknek jó gazdái 

legyünk, segítséget nyújtva ezzel a sportegyesületek működéséhez. Jövőre is szeretnénk 

meghatározó szereplői lenni a helyi sportéletnek. Ehhez kérem a T. Képviselő-testület további 

bizalmát és támogatását. 


