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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 a Bonyhádi Sportcentrumot. A költségvetési szerv székhelyéül a 

Bonyhádi Sportcsarnok szolgál, amely természetben a 7150 Bonyhád, Jókai u. 3. sz. alatt 

található.  

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. Perczel Kúria 

8. Perczel Pihenő Park 

9. Váraljai Ifjúsági Tábor és Bakancsos Házak 

 

Visszatekintve a 2021-es évre, utólag sikeresnek ítélhetjük meg azt, hiszen intézményünkben 

remek számokat produkálva tovább fejlődött az intézményi infrastruktúra. Mondhatjuk ezt 

annak ellenére, hogy nem lehettünk túlságosan optimisták tavaly januárban. A 

pesszimizmusunkat egyértelműen a koronavírus járvány következtében hozott intézkedések 

hatásai okozták, gyakorlatilag minden bizonytalannak tűnt az év elején. Az intézményi 

költségvetés megalkotásakor a 2019. évet tudtuk bázisévnek tekinteni, hiszen 2020 a járvány 

miatt nagyon felemásra sikeredett. A tavalyi költségvetés megalkotásakor a Perczel Kúria és a 

megújult Bonyhád Sportpálya finanszírozásának tervezése okozott nehézséget, nem tudtuk 

ugyanis, hogy milyen költségeket kell majd fordítsunk ezen telephelyek fenntartásához. A 

2022-es tervezésnél, egy év működés után már jóval tapasztaltabban tudtuk ugyanezt 

megtenni.  

A Perczel Kúria Bonyhádi Sportcentrumhoz való csatolásával az intézmény szervezeti 

felépítésében, ezáltal a munkavállalók számában is változás történt. 2021-ben 14 fő dolgozott 

az intézményünkben, ebből nyolcan 8 órás, hatan pedig 4 órás munkakörben végezték 

feladatukat, az egyik négy órás munkatársunkat megbízási szerződés keretein belül 

foglalkoztattuk. A Perczel-kúriában dolgozó két kolléganő közül a nyolc órás státuszú 

gazdasszony márciusban lépett be a rendszerbe, a négy órás rendezvényszervező pedig 
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májusban. Látva a kúria szolgáltatásainak népszerűségét és az ezzel járó feladatnövekedést, 

2021 szeptemberétől a rendezvényszervező kolléganő hat órás státuszt kapott. Az intézményi 

növekedés miatt a korábban négy órában dolgozó pénzügyes kolléganő márciustól szintén 

hatórás munkaidőben dolgozott tovább. A nyári hónapokban nagy segítséget jelentettek 

részünkre az önkormányzat által kiközvetített diákmunkások, akik ilyenkor a Váraljai Ifjúsági 

Táborban tevékenykedő takarító kolléganőinket helyettesítik a Bonyhádi Sportcsarnokban, 

valamint rásegítettek az ilyenkor nagyüzemben működő Bonyhádi Sportpályán. 

A kormány a koronavírus világjárvány második hulláma következményeinek elhárítása, 

továbbá a magyar állampolgárok életének és egészségének megóvása érdekében 2020. 

november 4. napjától a 478/2020. (XI.3.) számú Kormány rendelettel kihirdette a második 

veszélyhelyzetet Magyarország területére. A jogszabály hatásai 2021-ben is érintették a 

sportrendezvényeket és magát a sportolást is. A szabadidős és amatőr sportolást megtiltották, 

a versenyszerűt engedélyezték. Így intézményünkből ismét kiszorultak a baráti társaságok, a 

versenyszerű, hivatalos sportesemények pedig csak zárt kapuk mögött, nézők nélkül voltak 

megrendezhetők.  

2021-ben az előző évekhez képest ritkábban tartottunk intézményi személyes megbeszélést, a 

megbetegedések elkerülése érdekében próbáltuk a találkozásokat a minimálisra csökkenteni. 

Sokszor telefonon egyeztettünk az elvégzett munkáról, a mindennapos és aktuális 

feladatokról, valamint a jövőbeli teendőkről. Természetesen figyelemmel kísértük a 

munkavállalók munkavégzésének idejét és minőségét, folyamatosan próbáltunk 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. Célunk, hogy tovább fejlődjön az intézményi szervezet, 

erősödjön a csapatszellem, a tökéletes munkavégzésre való törekvés iránti igény és a 

csapatban való közös munka. A tavalyi évben is erősítettük a csapathoz való tartozás érzését, 

aminek érdekében besegítettünk egymás feladatainak elvégzésébe, amennyiben az indokolt 

volt. A Bonyhádi Sportpályán rendszeresen nyírtunk füvet és segítettük a kolléga parkosítási 

munkáját. A Perczel-kúriában kétszer is őszi levélösszeszedési csapatépítőt tartottunk, amit 

közösen főzött ebéd elfogyasztásával zártunk. Tavasszal több alkalommal is az oltópontokon 

segítettük a szakemberek munkáját.  

2021-ben a személyi állományban is történtek változások a fent említett új munkatársak 

belépésén túl. A Majosi Sportpályán dolgozó kolléganő július végén felmondott, helyére új 

munkavállalót sikerült felvennünk szeptember hónaptól. Sajnos egy haláleset is történt az 

apparátusban, a 2018-as megalapításunk óta a csapatunkhoz tartozó kollégánk hunyt el tavaly 

szeptemberben, helyét egy nyugdíjas kolléga vette át. 

Sikeres és eredményes, ugyanakkor nehézségekkel tarkított esztendő volt a tavalyi. A 2020-as 

járvány, bezárások és félig működés következtében nem rendelkeztünk reális tényadatokkal, 

az intézményi struktúra változása és az új telephelyek belépése kapcsán is volt ismeretlen 

tényező a rendszerünkben. Megterveztük ugyan a Bonyhádi Sportpálya és a Perczel-kúria 

feladatnövekedései kapcsán az új munkahelyek kialakítását, de nem tudtuk, hogy mikor lesz 

szükség az új kollégák munkába állására. A rendezvényszervező kolléganőnek olyannyira 

megnövekedett a munkája nyártól, hogy a státuszát 0,25 fővel már emelni kellett már 
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szeptember hónaptól. A 2020 januárjában gyakorlatilag minden bizonytalan volt: oltakozni 

még nem lehetett, a sporteseményeket zárt kapuk mögött bonyolítottuk le, nem tudtuk, hogy 

milyen év vár ránk. 

Újra sikerként értékelhető, hogy tavaly a vírus okozta nehézségek ellenére, a 2020-as évhez 

hasonlóan, az összes kollégánk munkahelyét sikerült megtartani. Az év elején nem tudtunk 

labdarúgó teremtornákat rendezni. Minden, nem versenyszerű sportlást leállítottunk, a 

versenyszerű sportolók ugyan edzhettek, de a mérkőzéseiket zárt kapuk mögött, szurkolók és 

nézők nélkül voltak kénytelenek továbbra is megrendezni. Elmaradt a Losonci István 

Emléktorna, ami egy évvel korábban az Összetartozás Kupa nemzetközi tornával 

összekapcsolva az egyik legnagyobb volumenű sporteseményünk volt. Nem tudtuk 

megrendezni január hónapban a Ródi Kupa öregfiúk labdarúgó tornát, a Kocsmáros kupát, 

valamint a Március 15-e amatőr focitornát sem. Mindeközben március 8. napjától az általános 

iskolák újra online oktatásra álltak át, a jelenléti tanítás 2021. május 10-től indult újra. A 

Széchenyis diákok ebben az időszakban nem használták testnevelés órák megtartására a 

Bonyhádi Sportcsarnok épületét, ez bevétel kiesést is eredményezett az intézménynél.  

Tekintettel arra, hogy a sportcsarnokban nem voltak látogathatók a sportesemények, a büfét 

üzemeltető vállalkozótól továbbra sem kértünk bérleti díjat, a reklámszolgáltatási 

megállapodással rendelkező partnereink továbbra sem fizettek reklámozási díjat. Az 52/2021 

(II.9.) sz. Kormányrendelet alapján a február – június közötti időszakban a határozatlan idejű 

bérleti szerződéssel rendelkező bérlőinknek nem kellett bérleti díjat fizessenek a 

teremhasználatok után. Ennek következtében az Oyama Karate SE és a Bonyhád Városi 

Asztalitenisz Club kapott fizetési mentességet a központi döntés alapján. A tavaszi 

programjaink elmaradtak, így folyamatosan toltuk a FitMotion időpontjait is, de végül a 

többszöri próbálkozásunk ellenére a tavalyi évben egyetlen alkalommal sem sikerült 

megrendezzük a népszerű sporteseményt. A jelenléti oktatás kezdetekor az iskolások újra 

megjelentek a sportcsarnokban, május elején kicsit visszatért az élet a régi kerékvágásba. 

Megszűntek a zártkapus mérkőzések, a szabadidős sportolók újra szervezett kereteken belül 

és csoportosan sportolhattak, a védettségi igazolásuk bemutatása mellett. Ennek 

következményeként 2021. május 1. napjától a bérletidíj-fizetési kötelezettségüknek eleget 

téve bérlőink ismét fizettek bérleti díjat a szolgáltatásaink után. 2021. június 16-án egy 

gyönyörű nyári délutánon átadásra került a Perczel-kúria épülete, a városban nagyon sokan 

voltak kíváncsiak arra, hogy a sok éven keresztül elhanyagolt és funkciótlan épület milyen 

formában is újult meg. Nyáron szerveztünk edzőtáborokat, újra három hétig készültek a 

városban a Vasas-Akadémia kosárlabda csapatai, és neves atlétikai egyesületek választották 

felkészülésük színhelyéül a Bonyhádi Sportpálya atlétikai felületét. A Váraljai Táborban 

tavaly három ifjúsági szálláshelyet sikerült teljes egészében felújítani, az önkormányzat 

támogatásával összesen közel 20 millió forinttal növeltük a tábor értékét. A korábbi évekhez 

hasonlóan a fejlesztés során megújultak a tetőszerkezetek, a villamos hálózat, a külső 

megjelenés, új a belső design, új a bútorzat, valamint a kialakított fűtési rendszer lehetővé 

teszi, hogy a tábor kihasználtsága tovább növekedjen. A nyári szünet táborozási időszakában 

nagyon szépen teljesített a telephelyünk, tovább növeltük a kihasználtsági mutatót. Örömteli, 

hogy az idei előfoglalásokból már most látszik, hogy e tekintetben 2022-ben egy újabb szintet 

léphetünk előre. Szerveztünk nyári napközis sporttábort 23 fő részételével, ismét volt véradás 
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az intézményünk koordinálásában, és újra sikerült megszervezzük a bonyhádi 

pedagógusoknak az elsősegély bemutató elődásunkat a Városi Sportcsarnokban. 2021. 

szeptember 7-én, a Perczel-kúria nyári átadásához hasonlóan, a Bonyhádi Sportpálya 

hivatalos átadó ünnepségét bonyolítottuk le. Egy év kihagyás után ismét volt Idősek Napja a 

Sportcsarnokban, rendeztünk őszi felmentő tábort az iskolai szünet idejére koncentrálva, 

valamint a Petőfi Gimnázium nálunk tartotta a novemberi szalagtűző eseményét. A tavalyi 

évben helyet biztosítottunk fogyatékos gyerekek sportdélelőttjének és labdarúgó diákolimpia 

selejtező tornának. Egyeztetést kezdeményeztünk a labdarúgó sportegyesületek között, ahova 

meghívtuk a város vezetőit és a Képviselő-testület egyes tagjait is. Célunk az volt, hogy az 

egyesületek funkcionáriusai ismertessék a döntéshozókkal a rövid és hosszú távú 

elképzeléseiket. Szerettünk volna választ kapni arra a kérdésre is, ami évek óta időnként 

felröppen akár képviselő-testületi ülésen is, miszerint tudjuk-e/érdemes-e egy egységben, egy 

egyesületként működtetni a labdarúgást városunkban. 

Bonyhád Város Önkormányzata támogatásával 2021-ben is próbáltuk  maximálisan 

kihasználni a TAO sportágfejlesztési program lehetőségeit. Labdarúgó egyesületeink 

főhadiszállásai tovább fejlődtek. Bonyhád Város Önkormányzata 2020 őszén 5 000 000,- Ft 

összeget különített el a BVLC részére TAO önrész címén. Ebből az összegből 

öltözőbútorokat, traktort és annak kiegészítőit – gyepszellőztető, permetező gép, utánfutó, 

műtrágyaszóró – sikerült beszerezni közel 18,5 millió forint értékben. A sportpálya felújítás 

projektből kimaradt a centerpálya körüli labdafogó háló beszerzése, ennek kivitelezését a 

tavalyi évben az önkormányzat 4 millió forinttal támogatta. A Majosi sportpályán megújult a 

lelátó, parkoló épült és gépbeszerzésre is sor került. Bonyhád-Börzsönyben önkormányzati, 

sportcentrumos, egyesületi munka-megosztással és költségviseléssel egy 30 m
2
 nagyságú, két 

részes tároló helyiség került kialakításra. A felépítményt az egyesület, a fogadó betonfelület 

kialakításának költségét az önkormányzat állta.  

2021. évben intézményünk a városi sportcélú támogatás keretéből 1,6 m Ft támogatást kapott 

a megújult Bonyhádi Sportpálya atlétikai eszközök beszerzésére. A fenti összegből 

versenyszintű gátakat, verseny és gyakorló magasugró léceket, rajttámlákat és súlygolyókat 

vásároltunk annak érdekében, hogy az edzőtáboros szolgáltatásunknak minimálisan 

megfeleljünk. 2021 márciusában a Magyar Atlétikai Szövetség az AC Bonyhádot támogatta 

egy-egy magas- és rúdugró állvány és domb beszerzésével, mintegy 6 millió forint összegben. 

A szőnyegek a Sport utcában kerültek elhelyezésre, segítve és támogatva ezzel az AC 

Bonyhád szakmai munkáját. 

A Bonyhádi Sportcsarnokban is valósultak meg sporttechnológiai fejlesztések. Az MKOSZ 

előírásai alapján a BKSE a TAO sportfejlesztési programja segítségével mintegy 3,4 millió 

forintos fejlesztést végzett az épületben, ebből az összegből 1,5 millió forint volt a sportszerek 

beszerzése, ezzel is támogatva az intézményünket. 

Ebből az összegzésből is látszik, hogy 2021-ben közös munkával, sokszor rengeteget 

dolgozva ismét sokat tettünk városunk gyarapodásáért, intézményünk további erősödéséért. 

Egy nagyon jóleső és megtisztelő visszacsatolást kaptunk a várossal, a Sportlétesítmények 

Magyarországi Szövetsége a 2021. október 19-én Budapesten megtartott éves közgyűlésén 

Bonyhád Város Önkormányzatát Sportlétesítményekért Emlékdíjjal jutalmazta. 
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A BONYHÁDI SPORTCENTRUM INTÉZMÉNYI SZERVEZETI FELÉPÍTÉSE 

 

 

 

 

 

 

 

Intézményvezető 

Pénzügyi-gazdasági 
ügyintéző                            

(6 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) 

Rendezvényszervező        
(6 órás munkakör) 

Gazdasszony (8 órás 
munkakör) 
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BONYHÁDI SPORTCSARNOK 

 

A koronavírus járvány terjedésének megakadályozása érdekében hozott kormányzati döntések 

a társadalom minden szegmensére, így a sportra, a kikapcsolódásra, a szórakozásra is negatív 

következményekkel hatottak 2021-ben is. A veszélyhelyzeti rendelet ismét érintette a 

sportrendezvényeket és a sportolást magát is. A szabadidős és amatőr sportolást megtiltották, 

a versenyszerűt engedélyezték. Így intézményünkből ismét kiszorultak a szabadidő 

társaságok, a versenyszerű, hivatalos sportesemények pedig csak zárt kapuk mögött, nézők 

nélkül voltak megrendezhetők. Amíg 2020-at még rendezvények sokaságával tudtak 

megkezdeni, addig ugyan ezeket a programokat 2021-ben már nem sikerült megszervezzük. 

Elmaradt a XXIV. Losonci István emléktorna, amely egy évvel korábban az egyik 

legsikeresebb rendezvényünk volt azáltal, hogy nemzetközivé tettük a sporteseményt. 

Elmaradt a minden januárban megrendezésre kerülő Ródi kupa, ahol Fláding Jánosról szoktak 

megemlékezni az öregfiúk. A Kocsmáros kupát és a 1848/49-es hősök emlékére megrendezett 

Március 15-e kupát sem sikerült megrendezzük, sajnos a járványhelyzet akkori alakulása nem 

tette azt lehetővé.  

2021. március 8. napjától a magyarországi oktatási rendszer átállt az online tanításra. A 

Széchenyis diákok ettől az időponttól nem használták testnevelés órák megtartására a 

Bonyhádi Sportcsarnok épületét, ez két havi bevétel kiesést eredményezett az intézménynél. 

A jelenléti oktatás 2021. május 10-től indult újra. Ezzel egy időben az élet is újraindult, noha 

a versenyszerű sportágaknál ez már nem volt érezhető, hiszen befejeződtek a bajnokságok, a 

védettség igazolásával ismét látogathatók lettek a sportesemények. És ami legalább ennyire 

fontos, az amatőr és a szabadidős sportolók is végre újra szervezett kereteken belül 

sportolhattak. A bérleti és reklámszolgáltatási díjakból származó bevételkiesés így is jelentős 

volt a tavalyi évben, összesen 1 643 550,- Ft tervezett bevételt nem tudtunk realizálni.  

2021. július 12-16. között 23 fő részvételével sporttábort szerveztünk, remek programokon 

vettünk részt, visszatérő táborlakók is voltak az újak mellett. Két héttel később a második 

tervezett tábort a kevés jelentkezés miatt sajnos nem tudtuk megtartani. 2021 augusztusában is 

vendégeink voltak a Vasas Akadémia kosárlabda sportolói, akik négy különböző 

korosztályokban három hétig edzőtáboroztak városunkban. A nyári szünet utolsó napján 

megtartottuk a tavaly elmaradt, pedagógusoknak szóló gyakorlati elsősegély bemutatónkat, 

ahol közel száz fő vett részt. A bonyhádi mentősökkel és védőnőkkel közös program ismét 

nagyon hasznos volt, a stabil oldalfekvést, az újraélesztést és a kötözés alapismereteit 

gyakorolták vendégeink, illetve a légútba került idegen test eltávolításának menetét ismételték 

újra át. Fontosnak tartjuk, hogy 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. 2021-ben két FitMotion rendezvényünk is elmaradt, 

felelősségteljesen átgondolva a járványhelyzet aktuális állapotát, sem júniusban, sem 

szeptember végén nem szerveztük meg a sporteseményt. Október 1-jén viszont ismét helyet 

adtunk egy városi rendezvénynek, az Idősek Napjának. Közel 600 nyugdíjas bonyhádinak 

szervezett az önkormányzat színvonalas estét, a vacsorával egybekötött ünnepségen Balázs 

Klári és Korda György voltak a fellépő vendégek. A másik nagy volumenű, nem 
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sportesemény a Petőfi Gimnázium szalagtűzője volt, ahol szintén közel 700 meghívott vendég 

vett részt. Ezen rendezvények lebonyolításával ismét megmutattuk, hogy az épület a sporton 

kívül bármilyen zenés-táncos rendezvény megtartására alkalmas, betartva a megfelelő 

előírásokat. 2021 novemberében ismét Légvárvilág programra adtuk bérbe a sportcsarnokot, 

lehetőséget nyújtva  ezzel a legkisebb generációnak is az önfeledt szórakozásra és mozgásra. 

Decemberben ismét elmaradtak a tradicionális labdarúgó teremtornáink, a XX. Bajnokok 

Tornája, valamint a XXX. Benga Kupa. Az évet egy sportos programmal zártuk, 

társszervezőként mozgattuk meg a futni vágyókat a Szilveszteri Malackergető futás 

alkalmával.  

2021 szeptemberében újraindult az általános és gimnáziumi oktatás, így ismét megjelentek a 

diákok a Sportcsarnokban. A normál, hétköznapi iskolaidőben történő működtetését és 

kihasználtságát délelőttönként továbbra is a BÁI Széchenyi Iskola és az Arany János 

Gimnázium testnevelés órái tették ki.  Gyakorlatilag hétfőtől péntekig, 8.00 -15.00 óra között, 

ami az iskolai 1-8. tanóra közötti időszakot ölelt fel, teljesen lefedte a Sportcsarnok 

használatát. Ennek ellentételezése képpen a Tamási Tankerületi Központ továbbra is 

580 000,- Ft/hó összegű bérleti díjat fizet részünkre. A felek közötti bérleti szerződés alapján 

heti 20 órát jogosultak a diákok sportolni az intézményben.  A bérlet határozatlan időtartamú 

és a nyári szünet kivételével folyamatos, azaz 9,5 hó/év állandó bevételt jelent 

intézményünknek. A délelőtti órákban kaptak helyet a küzdőterünkön 2021-ben is 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 kedd kivételével a hét minden napján, a délutáni óráktól egészen estig 

használták a létesítményt. Ennek ismeretében a hétköznapi kihasználtság a szeptember-május 

közötti hónapokban 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 zajlik 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. évadtól kezdődően az NBI/B. zöld csoportjába kapott 

besorolást. A jelenlegi a harmadik szezon ebben a csoportban, ez az azt megelőző évekhez 

képest egy osztállyal alacsonyabb szintet jelent, azonban edzésszámban és egyéb, a klub 

működtetését érintő kérdésekben nem történt szembetűnő változás a korábbi magasabb 

osztályhoz képest. A BKSE életében a tavalyi év meghatározó volt, hiszen sikerült egy 

korábbi régi tervet megvalósítani, miszerint az Atomerőmű Sportegyesülettel közösen, új 

szervezeti felépítéssel kezdte meg további működését az egyesület a 2020/21-es szezontól. Ez 

a gyakorlatban annyit jelent, hogy az októberben startolt új bajnokságokban az NBI/A 

csoportban az Atomerőmű SE, az NBI/B zöld csoportjában az Atomerőmű KSE Bonyhád 

felnőtt csapata indult el. Az utánpótlás bajnokságokban a Knipl Kft. Bonyhádi KSE és az 

Atomerőmű SE közösen indította el a korosztályos csapataikat, amely együttműködésnek 

köszönhetően kiváló fejlődési lehetőséget tud nyújtani a fiataloknak. Az egyedülálló megyei 



- 9 - 
 

kezdeményezés célja egy olyan regionális központtá válás, hogy a megyében kosárlabdázó 

fiataloknak minőségi sportolási és versenyeztetési lehetőséget nyújtsanak. Ehhez a 

sportcsarnokunk épülete tökéletes infrastruktúrát biztosít. 

A téli időszakban továbbra is 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. A másik két városi labdarúgó klub is meg-megjelenik a sportcsarnokban, de 

lényegesen kevesebb alkalommal, mint az előbb említett egyesület. A BVLC a tavalyi évben 

közel 1,2 millió Ft, a Majosi SE 225 000,- Ft, míg a Bonyhád-Börzsöny SE 460 000,- Ft 

bérleti díjat fizetett összesen az intézményünknek. 

Továbbra is a Bonyhádi Sportcsarnok a fellegvára a Bonyhádi Vasas Asztalitenisz Clubnak. 

Az egyesület kb. 20 igazolt játékossal rendelkezik, egy-egy keddi edzés alkalmával akár tíz 

asztalon is folyt a játék. Az egyesület továbbra is két csapatot indított a tavalyi évben a 

magyar bajnokságban, az egyik az NBII-ben, míg a másik az NB-III-as pontvadászatban 

próbált maradandót alkotni.  

Bonyhád Város Önkormányzati Képviselő-testülete a 314/2021. (V.31.) 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 terembérlet egész napos sportolásra 70 000,- Ft, az egész napos zenés, 

táncos rendezvény esetén 150 000,- Ft fizetendő. A Sportcsarnok szolgáltatásainak bérleti 

díjait időszerűnek tartjuk emelni. Egy alacsonyabb színvonalú és minőségű teremben is 

drágább már egy óra bérlése. Aktuális a sportbüfék bérleti díjának emelése is, 2018 

februárjában megállapított bérleti díj alapján számlázunk a vállalkozó partnerünknek, sajnos a 

veszélyhelyzet alatt nem volt lehetőség a díjak emelésre. 

 

A Bonyhádi Sportcsarnok épülete 

Az elmúlt évben kisebb karbantartási munkákat végeztünk el az épületben. Továbbra is 

megoldandó és állandón visszatérő probléma, hogy nagyobb és intenzívebb esőzések 

alkalmával az épület déli oldalán lévő főbejárat időnként beázik. Ilyenkor a fotocellás ajtó 

vezérlésén keresztül szivárog be a víz az előtérbe. A feladatot jeleztük a generálkivitelezőnek 

és az alvállalkozójának, történtek már próbálkozások a beázás megszüntetésére, de végleges 

eredményt még nem sikerült elérjünk az ügyben. Az épület nyugati oldalán, az emeleti 

lépcsőtől a lelátó felé szintén van egy, vélhetően szintén beázásból vagy páralecsapódásból 

eredeztethető vizesedésünk. A szerkezet feltárásra került, várjuk a kivitelező megoldását. 

Az épületben sporttechnológiai érték- és kihasználtságnövelő, a nyári edzőtáborozások 

szempontjából is fontos fejlesztés történt tavaly. Az eddig csak 3,05 méteren használható hat 

palánkból négyet egy olyan plusz szerkezettel láttunk el, amely lehetővé teszi az U12 alatti 

korosztályok edzés és versenyeztetés lehetőségét. Ennek a technológiának segítségével 2,6 

méterre engedhető vissza a gyűrű magassága, ami a fenti korosztályoknál a versenyméret. A 
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munkálatokat az a Pannonsport Kft. végezte, akik az épület 2018-ban befejeződött felújítása 

során a sporttechnológia tekintetében már dolgoztak nálunk. A beruházást a BKSE a TAO 

sportfejlesztési program keretében valósította meg 876 300,- Ft értékben, önkormányzati 

önrész igénybevétele nélkül.  

Az MKOSZ versenyszabályzata miatt is szükséges volt egy kicsit átalakítani a palánkokat. A 

két fő palánk külső szélein végig futó led csíkok kerültek felhelyezésre, amik sárgán és 

pirosan világítanak. A sárga szín a támadóidőt, a piros szín a negyed végét jelzi. Az átalakítást 

a Pontos Idő Kft. végezte el 464 820,- Ft összegért, amely a kosáregyesület finanszírozásában 

valósult meg. Ehhez kapcsolódik, hogy a tavalyi évben az eredményjelző tábla is javításra 

szorult. A négy éves készülékekben több led is kiégett, valamint egy relét is kellett cserélni 

annak érdekében, hogy a táblák tökéletesen működjenek. A javítás költsége 413 000,- Ft + 

Áfa összeg volt, amely az intézmény 2022. évi költségvetésébe lett tervezve.  

A BKSE az idei évben intézményünket is támogatta sportfelszerelések vásárlásával. 

Segítségükkel labdákat, zsámolyokat, tornaszekrényeket, torna padokat, medicin labdákat, 

ugráló köteleket, koordinációs létrákat, csukló-és karsúlyokat szereztünk be 1 514 550,- Ft 

értékben. Az eszközök a testnevelés órák megtartásához nyújtanak segítséget, aminek 

megvásárlását ezúton is hálásan köszönünk a kosárlabda egyesületnek. Mindennel együtt 

közel 3,4 millió forintos fejlesztés valósult meg az egyesület és az intézmény közös 

munkájának köszönhetően. 

2021 decemberében a térelválasztó függönyt működtető bowden szakadt el. A szerkezetet 

telepítő cég a helyszínen járt és megvizsgálta az esetet. Jelenleg kézzel működtethető a 

térelválasztó, a javításra 390 000,- Ft + Áfa összegű árajánlatot kaptunk. A függöny a 

jelenlegi állapotában is ellátja a funkcióját, ekkora összeget nem kívánunk a javítására 

fordítani.  

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

Az éves kosárlabda sportági biztonságtechnikai bejáráson a katasztrófavédelem szakemberei 

ellenőrizték a rendszert, aminek karbantartását legutóbb 2021 decemberében végeztettük el. A 

TÜK Bt. végzi az intézményi telephelyeken a tűzoltókészülékek karbantartását és 

ellenőrzését, a tavalyi évben sem volt ez másként. 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 saját magunk 

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

teszik, hogy telefonon keresztül megnézzük a kamerák élő felvételeit, ezáltal körül nézzünk 

az épületen belül és annak környezetében vagy akár azt is, hogy a riasztórendszert a távolból 

irányítsuk. 

Az épület a funkciójának megfelelően működik, minden felmerülő problémát próbálunk 

azonnal megoldani. 
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A közüzemi mérőóra-állások változása 2021.01.01. – 2021.12.31. közötti időszakban 
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SZOLGÁLTATÁSAINK 

 

Edzőtáborozások szervezése 

A Bonyhádi Sportcentrum alapítás utáni első új szolgáltatásai közé tartozott az 

edzőtáborozások szervezése. Az azóta eltelt időszakban remek kapcsolatokat alakítottunk ki 

patinás országos egyesületekkel, akik évről-évre visszatérnek hozzánk. Minden év 

januárjában körbe küldjük a prospektusunkat az ország azon egyesületei részére, akik 

potenciális partnereink lehetnek.  

A Bonyhádi Sportcsarnokban 2021-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 a 

június közepétől július közepéig, végéig terjedő időszak minden évben kiesik a bérbeadható 

szabad bérleti lehetőségekből.  

Minden év elején aktualizáljuk az edzőtáborozás szervezésére vonatkozó reklámanyagunkat. 

A prospektus tartalmazza az igénybe vehető szolgáltatásokat mind a sportolás, mind 

szálláshely és vendéglátás tekintetében. A sportolás igénybevételénél ajánljuk a sportcsarnok, 

az atlétikai pálya, a szabadtéri sportpályák, valamint a Bonyhádi Termálfürdő sportpályái 

nyújtotta szolgáltatásokat. A szálláshelyek tekintetében a Petőfi Sándor Evangélikus 

Gimnázium Kollégiuma, a Koller Panzió, a Hotel Rittinger mellett a saját fenntartásban 

működő Perczel kúria ajánlatait tartalmazza az összeállított anyag. Eddigi tapasztalataink 

alapján a Rittinger Hotel, valamint a Perczel-kúria és a Gimnáziumi kollégium szolgáltatásai a 

legkelendőbbek, egyrészt a színvonalas szolgáltatás, másrészt a sportcsarnok közelsége miatt.  
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Az idén már negyedik alkalommal látogattak el hozzánk a Vasas Akadémia különböző 

korosztályú csapatai. 2021-ben az U14/A-B, az U16/A-B, az U19 és az NBI/B piros 

csoportban szereplő felnőtt is városunkban edzőtáborozott. A három hét alatt a csapatok 82 

órát edzettek a sportcsarnokban, ezzel 574 000,- Ft bevételt képeztünk intézményünknek. A 

sportolók szállását és teljes ellátását a Hotel Rittingerben oldottuk meg. Ezzel a szolgáltatással 

nemcsak az intézményünk bevétele növekedett, hanem a 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. A sportcsarnokos edzőtáborok szervezésében akkor tudnánk előbbre 

lépni, ha már a június-júliusi időszakra is tudnánk partnereket találni, azonban ez a korábban 

említett okok miatt továbbra is nagyon nehéz feladat.  

A Bonyhádi Sporttelep felújítása az edzőtáborok szervezésében is új kapukat nyitott meg az 

intézményünk számára. Az atlétika sportág képviselői eddig is jártak edzőtáborozni a 

gimnáziumba, a tavalyi évtől az intézményen keresztül már a város is profitálhat ezen 

tevékenységekből. 2020 évvégén kiküldtük a MASZ tagszervezeteinek az edzőtáboros 

prospektusunkat. Az edzéslehetőség biztosításához tavaly mintegy 1,6 millió Ft értékben 

vásároltunk gátakat, verseny és gyakorló magasugró léceket, rajttámlákat és súlygolyókat. A 

beszerzést a városi sportcélú támogatási keretből valósítottuk meg. A tavalyi évben olyan 

neves klubok sportolói választották edzőtáborozásuk színhelyéül városunkat és 

intézményünket, mint a Ferencvárosi TC, a Vasas SC, de a Magyar Atlétikai Szövetség is 

több szakági válogatott felkészülését városunkban tartotta meg.  

A rekortán pályánk országos elismerésnek örvend, nagyon pozitív kritikát kaptunk a 

szakmától. A következő évben további kihasználtság-növelés várható, köszönhetően annak is, 

hogy a MASZ jelenlegi vezetésének támogatását élvezzük. 2021 augusztusában a MASZ új 

sportszakmai igazgatója Scheidler Géza lett, bízunk abban, hogy segíteni fogja a telephely 

hasznosításának növelését. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



- 14 - 
 

Ünnepeld nálunk a szülinapod! 

Az „Ünnepeld nálunk a szülinapod! „elnevezésű programjainkat a tavalyi évben is a 

korlátozások és annak következtében hozott döntések befolyásolták. A koronavírus előtti 

időszakban évente közel harminc rendezvényt tudtunk tartani, ehhez képest 2021-ben 

mindösszesen tíz bulit csináltunk. Örömteli azonban, hogy az év eleji korlátozások után ősszel 

már újra fogadhattunk vendégeket. Igaz, hogy a foglalások után sok esetben új időpontokat 

kellett keressünk a családoknak, az iskolai karanténok miatt többször az utolsó pillanatban 

került lemondásra az esemény. Az intézményünk által megszervezett partykon az animátori 

szerepet továbbra is képzett pedagógusok látták 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 járvány kialakulása óta csak és 

kizárólag az ünnepelt családtagjai és a meghívott gyerekek, szüleik nélkül vehetnek részt az 

eseményeken. A bonyhádi és Bonyhád környéki családok szeretik a programunkat, vannak 

olyanok, akik már négy éve folyamatosan nálunk rendezik meg a szülinapi mulatságukat. Az 

egyre növekvő érdeklődés miatt új pedagógus kollégákat vontunk be az animátori 

szerepkörbe. 

 

Nyári és őszi napközis sporttábor 

2021-ben két nyári és egy őszi napközis sporttábort hirdettünk meg. A nyári szünetben az 

elsőt július közepén szerveztük meg és igazán remekre sikeredett. 23 fővel indultunk neki a 

hétfőtől péntekig tartó mozgásdömpingnek, a tartalmas és mozgalmas programoknak 

köszönhetően a gyerekek bepillantást nyerhettek több sportág alapjaiba. Az egyéb kiegészítő 

programoknak köszönhetően igazán élménydús napokat töltöttünk együtt: volt foci, kézilabda, 

kosár, röplabda, túrázás, strandolás, bujócska, fogócska és számháború. A mozogni szerető 

általános iskolás gyermekeknél vannak évek óta visszatérő lurkóink, akik már-már segítő 

nagyként gardírozzák a kisebbeket. Sajnos kollégáimmal a megnövekedett intézményi 

feladatok miatt már nem tudunk olyan aktív részesei lenni a napi programoknak, mint a 

kezdetek kezdetén.  Egy pedagógus és egy szakedző kolléga volt a táborlakókkal a programok 

alatt, a sok feladatunk ellenére a számomra legkedvesebb programra azért elkísértem a 

gyerekeket. 2018 óta a túrázás az egyik olyan nap, ami a túravezető kollégának is 

köszönhetően mindig tartogat új információkat, mindig hallunk érdekességeket, mindig 

történik valami, ami megbolondít minket a természetben. A 2018 óta minden nyáron 

megrendezésre kerülő sporttábor megszervezése presztízskérdés intézményünk számára. 

Ezzel is szeretnénk segíteni a családoknak a szünidei gyermekelhelyezésben és a 

gyermekfelügyelet megoldásában, összekötve azzal, hogy ezt a sport és szórakozás 

körvonalán haladva tegyük meg. Nagyon fontos számunkra, hogy a szülő ne csak egy 

gyermekmegőrzőként tekintsen a programunkra, szívügyünk, hogy élményekkel gazdagodva 

távozzanak tőlünk a gyerekek a hét végén. Intézményünk a minőségi és színvonalas 

szolgáltatás-nyújtással tovább népszerűsödik, ezáltal a többi programunkra is szívesen jönnek 

majd a családok, kvázi bízhatnak a színvonalas szolgáltatásainkban. Egy-egy hetes sporttábort 
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22-25 fő között létszámmal a legoptimálisabb megrendezni, bevétel tekintetében is. A 

20 000,- Ft/fő részvételi díjért napi háromszori étkezést, színvonalas programokat, állandó és 

biztonságos felügyeletet tudunk biztosítani. Az idei évben kb. 130 -150 000,- Ft nyereséget 

tudunk elérni a táborból, számunkra azonban a szülők és gyermekek elégedettsége legalább 

ennyire fontos tényező. A nyári második, két héttel az első után tervezett tábort sajnos a 

kisebb létszám miatt nem tartottunk meg.  

Szerencsések vagyunk, aktív település Bonyhád, városunkban a gyerekek és a szülők 

válogathatnak a nyári programlehetőségek közül, ami nagyon pozitív dolog. A Solymár Imre 

Városi Könyvtár több alkalommal is szervez különböző témájú tábort. Tavaly a művelődési 

központ is rendezett tematikus tábort és egyéb magánkezdeményezések is vannak már: 

kézműves, kézi, úszó és focitábor. Nagy segítség ez a dolgozó családtagoknak a nyári 

hónapokban. A 2021. október 25-28. között négy napos Őszi Sportos Felmentő Tábort 

hirdettünk és szerveztünk meg a BVLC közreműködésében. Ebben a táborunkban elsősorban 

a bonyhádi labdarúgó egyesületek 10 éves sportolóinak jelentkezését vártuk. A tábort 22 fővel 

bonyolítottuk le, a nyári tábor tematikája mentén haladva. A BVLC 17, míg a Majosi SE 5 főt 

delegált a sportos négy napra, ahol volt foci, röplabda és kosárlabda. Az egyik teljes napot 

Óbánya-Váralja közötti túrázással töltötték a gyerekek, valamint egyik nap a Tamási 

Termálfürdőben szórakoztak. A program részben a CLLD-s intézményi pályázatból, részben 

intézmény keretből valósult meg. A BVLC a szervezésre, személyszállításra, étkezésre és 

belépők vásárlására 290 000,- Ft összeget kapott a sportcentrumtól, a 154 000,- Ft 

összköltségű edzői és felügyeleti megbízási díjakat egyéb forrásból fizettük ki. A négy együtt 

töltött nap remek volt, a szülők nagyon hálásak voltak a szervezésért.  
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Elmaradt teremlabdarúgó tornák 

A tavalyi évben sajnos egyetlen labdarúgó teremtornát sem tudtunk rendezni. Januártól 

májusig a versenyszerűen sportolókon kívül gyakorlatilag senki sem jöhetett be az épületbe, 

így lehetőségünk sem volt kiszolgálni az amatőr sportolókat és a korábban évtizedeken 

keresztül lelkes közönségünket. Így elmaradt a Losonci, a Kocsmáros, a Március 15. torna, 

valamint a Bálint emléktorna is. Októbertől ugyan már nem volt tiltva az épületbe való 

belépés, a csapatok megszondáztatása azonban vegyes képet mutatott. Sok sportoló nem 

oltatta be magát, volt viszont olyan oltott, aki nem szeretett volna nagy rendezvényen részt 

venni. A közönség tekintetében szintén hasonló volt a kialakult kép: volt, aki szívesen jött 

volna a sporteseményekre, volt, aki hallani sem akart róla. Felelősségteljesen gondolkodva 

sajnos nem volt esélyünk nagy tömeget a Bonyhádi Sportcsarnokba invitálni, nem mertünk 

kockáztatni. Pedig lett volna mit ünnepelni, ugyanis két, nagyon nagy hagyományokkal 

rendelkező torna is jubilált volna. Már 2020 decemberében is szerettük volna megrendezni a 

XX. Bajnokok Tornáját, valamint a XXX. Benga Kupát, az ismert járványügyi helyzet miatt 

sajnos erre nem volt lehetőségünk. Akkor nem gondoltam volna, hogy egy évvel később 

szintén nem tudunk rendezni egyetlen programot sem. De mégis így történt. Így gyakorlatilag 

egyetlen reményünk van, hinni abban, hogy 2022-ben sikerül valamit előre lépjünk e 

tekintetben.  

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

és a Bonyhád-Börzsöny SE is kötelező jelleggel kell utánpótlás futsal bajnoki fordulókat és 

tornákat szervezzen. Ebben az időszakban a kosáregyesület délutáni, ki nem használt szabad 

óráira a BVLC és a BBSE jelent meg legtöbbször bérlőként, ezáltal az önkormányzattól is 

kapott támogatás egy részét az intézményben költötték el. A Majosi SE legtöbbször a 

Nagymányoki Sportcsarnok nyújtotta szolgáltatásokat választotta. 
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FitMotion 

 

2020-ban sem sikerült egyetlen alkalommal sem megrendezni a korábban nagy sikerrel futott 

fitness-sporteseményünket, és a tavalyi évben is így jártunk. Terveztünk, szerződtünk, 

szerettük volna megrendezni, de hasonlóan a teremtornákhoz, zárt térben, felelősségünk teljes 

tudatában ez lehetetlen vállalás lett volna. Sokat dolgoztunk vele, két remek programot 

állítottunk össze még az év elején, azonban a világjárvány miatt egyiket sem tudtuk 

lebonyolítani. Az elsőt először 2021 áprilisára, majd júniusára terveztük, azonban a járvány 

alakulása és a hatályos szabályozások miatt már tavasszal körvonalazódni látszott, hogy nagy 

valószínűséggel nem sikerül megrendezni a népszerű sporteseményt.  

A rendezvény megszervezésére újabb kísérletet tettünk ősszel. A 2021. szeptember 25. 

napjára meghirdetett esemény teljes egészében megegyezett a tavaszi programmal, azonban a 

sportolók továbbra is fenntartásokkal kezelték a hasonló típusú rendezvényeket. Szerettük 

volna a felújított Bonyhádi Sportpályán megtartani a rendezvényünket, az impozáns környezet 

és a rendezvény stílusa szinte egymásért kiáltott. Ebben az esetben a Bonyhádi Sportcsarnok 

lett volna az esőhelyszíne a programnak. A korábbi részvételi számokat egészen bizonyosan 

nem tudtuk volna fenntartani, egyrészt azért, mert a kültéri rendezvény megtartását az időjárás 

nagyban befolyásolja. Másrészt esőhelyszín biztosítása esetén a Bonyhádi Sportcsarnokba 

csak védettségi igazolása mellett engedhettük volna be a sportolókat. Minden szempontból 

nagy volt a bizonytalanság. A hatályos járványügyi szabályozások betartása mellett még meg 

lehetett volna rendezni, ugyanakkor felelősségteljesen gondolkodva lehetetlen volt 

megszervezni az őszi FitMotion-t is. Az esemény előtti hetekben figyelemmel kísértük a 

híradások, amelyek a járvány alakulásáról tudósítottak. Ha egyrészt meg is rendeztük volna a 

programot, egészen bizonyosan nagyon kevesen lettek volna a 2019-es, hasonló eseményhez 

képest, amit szakmai visszaesésként éltünk volna meg. Megrendezhettük volna, de 

mindenáron nem akartuk. Terveink szerint 2022. április 23-án megtartjuk a sporteseményt. 
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Zenés, táncos rendezvényeink 

 

A Bonyhádi Sportcsarnok épülete nem csak sportesemények megrendezésére ad lehetőséget. 

Ennek bizonyítékául először a 2019. október 1-jei Idősek Napja városi program szolgált. 

Mindenki láthatta, hogy minőségi szervezéssel bármilyen zenés és gasztronómiai esemény 

megrendezhető az épület falai között. A járványügyi szabályozások és annak éppen aktuális 

alakulása lehetővé tette, hogy 2021. október 1-jén ismét megrendezze az önkormányzat a 

programot. Az említett napon 600 főt meghaladó időskorú vendég szórakozott fergeteges 

hangulatban a küzdőtéren. A tavalyi évben Balázs Klári és Korda György voltak az este 

sztárvendégei, ahol Polgármester Asszony és Potápi Árpád János Államtitkár Úr köszöntötte a 

megjelent időseket. A remek szervezés, a gyönyörű összkép bizonyíték volt arra, hogy nem 

csak sport tekintetében lehet kihasználni az épület adottságait. 2021. november 4-én a Petőfi 

Gimnázium tartotta épületünkben a szalagtűző bálját, szintén profi rendezés és remek 

lebonyolítás mellett. 

 

 

Bevételkiesések a világjárvány következtében 

A 2021. évi intézményi költségvetés elkészítésekor már javában benne voltunk a koronavírus 

járvány második hullámába. A 478/2020. (XI.3.) számú Kormányrendelet következtében az 

intézményünkből kiszorultak a baráti társaságok, a versenyszerű, hivatalos sportesemények 

pedig csak zárt kapuk mögött, nézők nélkül voltak megrendezhetők. Az 52/2021. (II.9.) sz. 

Kormányrendelet bérleti díj-fizetési mentességet biztosított a határozott bérleti szerződéssel 

rendelkező egyesületek részére 2021. február és június közötti időszakra. A 17/2021. (III.5.) 

EMMI határozat értelmében az iskolákban 2021. március 8. és 2021. május 7. napja között 

tantermen kívüli, digitális munkarend lépett életbe. Ezen döntések értelmében intézményünk 

nem szedett bérleti díjat a tankerülettől a Széchenyis testnevelés órák után. Nem szedtünk 

bérleti díjat a karatésoktól, az asztaliteniszezőktől, nem fizettek reklámdíjat a partnereink a 

reklámtevékenység után, valamint a büfét üzemeltető vállalkozó sem fizetett bérleti díjat a 

használt helyiségek után.  

Összességében közel 2,5 millió forint nagyságú bevételkiesés keletkezett ezek következtében. 

A tankerülettel köttetett bérleti szerződés alapján  1,18 millió forint bevételt nem tudtunk 

realizálni. A reklámszolgáltatási megállapodást kötött partnereinknek nem tudtuk biztosítani a 

vállalt kötelezettségeinket, ezért részükre 2021-ben négy havi fizetés nélküli időszakot 

biztosítottunk. Ennek köszönhetően közel 500 000,- Ft-os bevételkiesésünk keletkezett, de így 

jártunk a büfészolgáltatással is, közel 240 000,- Ft körüli összeg nem érkezett meg 

intézményünk számlájára. Az OYAMA SE bérleti díja és a Bonyhád VASAS AC 

teremhasználata után összesen mintegy 400 000,- Ft összeget nem szedhettünk be.   
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BONYHÁDI SPORTTELEP 

 

2020 novemberében elkészült a hatalmas mértékű felújítás a Sport utcában. Számomra kicsit 

még mindig álom kategória, hogy mit is sikerült megvalósítani. Megálmodtuk, megterveztük, 

ezért rengeteget dolgoztunk, most pedig büszkén élvezzük annak minden előnyével és 

„hátrányával” együtt. 2021 volt az első teljes év, amikor a felújított Bonyhádi Sportpálya 

először teljes évet futott. A költségvetés tavaly januári összeállításakor próbáltuk az 

üzemeltetés szempontjából reális számokat beállítani, de nem volt egyszerű dolgunk. Nem 

tudtuk ugyanis, hogy az új létesítmény energiákban milyen nagyságrendet követel majd, 

gyakorlatilag egy tanuló éven vagyunk túl, fenntartás és sporttechnológia-üzemeltetés 

tekintetében is.  

Januárban megkezdődött a nagyüzem. A városi labdarúgó egyesületek megkezdték a téli 

felkészülésüket, és magától értetődő volt, hogy nem csak a BVLC fogja használni a műfüves 

pályát. Összeállítottuk a pályahasználatot, gyakorlatilag márciusig minden hétköznap 16.30-

21.00 óra között a három egyesület használta a pályát. A Majosi SE és a Bonyhád-Börzsöny 

SE felnőtt és több esetben utánpótlás csapatai is a Sport utcában edzettek. Ennek 

következtében ezen a telephelyünkön nőttek a rezsidíjak, Majoson és Börzsönyben viszont 

csökkentek ezen időszakban a fenntartási költségeink. Tavaly idegen csapatok is megismerték 

a szolgáltatásainkat. Mivel Bonyhádon és környékén ezidáig nem volt szabvány méretű 

műfüves nagypálya, nagyon nagy igényt elégítettünk ki a környező települések egyesületeinek 

körében is. Ezek a csapatok eddig Szekszárdon, Pécsen, esetleg Mohácson béreltek pályát, 

most már nem kell nekik messze utazni azért, hogy magas színvonalú körülmények között 

tudják megvalósítani sportszakmai elképzeléseiket. Több esetben ezek a csapatok 

edzéslehetőséget is kerestek nálunk, sokszor tudtunk nekik is úgy segíteni, hogy a városi 

egyesületek érdekei nem sérültek.  

 

Műfüves sportpálya 

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. Ennek érdekében a Képviselő-testület a 

2019. évi költségvetése terhére 66 000 000,- Ft önrészt biztosított a beruházás 

megvalósítására. Mint utólag kiderült, ennél az összegnél lényegesen kevesebbet, valamivel 

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

A pálya megépítéséhez szükséges 154 millió Ft TAO támogatást Polgármester Asszony 

közreműködésével a General Electric biztosította. A nyílt közbeszerzést a Magyar Labdarúgó 

Szövetség eredményesen lefolytatta, így az a beruházás a Strabag kivitelezésében került 

megépítésre. A sporttelep keleti, észak-keleti oldalán elhelyezkedő területen a kivitelező 

2020. szeptember 2-án kapta meg az építési területet. Az önkormányzat, intézményünk és a 

kivitelező cég folyamatos napi kapcsolattartásával folyt a munka, amelynek hivatalos műszaki 

átadás-átvételére 2020. december 7. napján került sor.  
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Egy éves működés után leszögezhetjük, hogy remek dolog a műfű, ha az ember ésszerű 

korlátokon belül használja. Ragyogó lehetőséget teremt átmeneti vagy rossz időjárási 

körülmények között edzések és mérkőzések megrendezésére. A pályaépítő céggel a tavalyi 

évben sokszor és sokat tárgyaltunk. Apróbb, építésből eredő hibák jöttek elő, amikre mindig 

hivatalos keretek közötti észrevétel formájában hívtuk fel a figyelmet. Tavalyi évben a 

sportpályát körülvevő háló tartószerkezetét kellett több esetben is javítani. A hegesztési 

varratok többször, több helyen is elengedtek, ezt mindig jeleztük és a vállalkozó mindig helyt 

is állt ezek garanciális javításában. Több helyen megerősítették az oszlopokat, van, ahol már 

három helyen is rögzítve vannak a korábbi kettő helyett. A pálya karbantartása speciális, a 

munkafolyamatokat karbantartási naplóban vezetjük. Hetente fésülés és szemét összeszedése, 

kéthetente seprés és lehúzás az állandó feladat. A vonalakat és ragasztási pontokat havonta 

kell ellenőrizni, valamint évente egyszer boronálás és mélylazítás is ajánlott az MLSZ 

iránymutatása alapján. Ez utóbbi folyamatot tavaly októberben is elvégeztük, amit azóta 

megismételtünk már kétszer. Észrevételeztük, hogy a reflektorok rosszul vannak beállítva, 

nem volt állandó és megfelelő világítás a pálya egyes részein. Kivitelező beállította a 

lámpatesteket, amik azóta jól működnek. A 2022-es év intézményi költségvetésnek része egy 

kiskarbantartás, ami granulátumpótlásból áll, 1 300 000,- Ft + Áfa összegben kaptunk rá 

árajánlatot. Egy idén januári, hírtelen lehulló hóesés következtében kaptunk hideget-meleget a 

közösségi oldalon, mert nem sikerült eltakarítani a mindösszesen 6-8 cm nagyságú havat a 

pályáról. A pályaépítő cég álláspontja szerint 3-4 cm nagyságú hó mindig marad majd a 

pályán, teljesen nem lehet azt letakarítani, mert több kárt okozunk a pályán, mint amennyi 

haszonnal jár az. Egy traktorra szerelhető hidraulikus hótolólap nagyságrendileg 2 millió 

forintba kerül, felesleges beruházásnak érezzük, látva, hogy az utóbbi években milyen 

gyakorisággal esik a hó. 

A Strabag 2021. november 26-án tartotta meg az éves garanciális bejárását a műfüvesen. 

Kozma Anikó osztályvezető Asszonnyal vettünk részt a bejáráson, ahol jegyzőkönyvbe kértük 

venni, hogy a pályán a kapuhálótartó oszlopok meg vannak dőlve. Szerintünk a talajszint 

alatti hüvelyek nem megfelelő mélysége okozza az elváltozást. Kivitelező képviselője ezt 

másként gondolja, szerinte külső behatás érte az oszlopokat. A Strabag írásban kérte az MLSZ 

véleményét az ügyben, egyben jóváhagyásra javasolta az oszlopok eltávolítását. Véleményük 

szerint a hálókifeszítés funkció a labdafogó rendszerhez való rögzítéssel minőségi romlás 

nélkül tartható lesz. A munka elvégzésre került. 

Bonyhád Város Önkormányzata a 314/2021 (V.31.) sz. határozatában foglaltak szerint a 

bonyhádi labdarúgó egyesületek felkészülési mérkőzések lebonyolítására 10 000,- Ft/óra 

összegért bérlik a pályát a Bonyhádi Sportcentrumtól. A nem bonyhádi egyesületek 20 000,- 

Ft/óra összegű bérleti díjat kell fizessenek a pályahasználatért. 2021. évben összesen 

1 860 000,- Ft bevételre tettünk szert a műfüves labdarúgó pálya bérbeadásából.  

 

Élőfüves centerpálya 

A műfüves pályánál sokkal nagyobb szakértelmet követel az élőfüves pálya karbantartása és 

fenntartása. Rendkívül bonyolult és összetett szakma, nagy tudást és tapasztalatot igényel. A 
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Zöld Élettér Kft. építette a Bonyhádi Sportpálya élőfűvel borított területeit és ők is készítettek 

fel minket az első év folyamán arra, hogyan kell professzionálisan gondozni a megépített 

területet. Az SZ+C Kft. alvállalkozójaként a pálya megépítése után szerződésben foglalt 

vállalásként 2021 szeptemberéig szakmai iránymutatásként segítették a munkánkat. Szép, 

ugyanakkor nagyon bonyolult munka a pályafenntartás. Mindennek az alapja az időjárás 

megfigyelése, meg van mindennek az ideje, mikor, mit és hogyan kell csinálni. Ennek 

elsajátítása sok időt vesz igénybe és nagyon percíz munkavégzést igényel. 

Az első év igazi tanulóév volt. Nem tudtunk semmit és gyakorlatilag az eszközparkunk is csak 

az év második felére érkezett meg. Ez eleve egy konfliktusforrás volt a pályaépítő céggel, 

hiszen a tavaszi munkálatokat nem tudtuk zökkenőmentesen elvégezni. Eleinte nem volt 

megfelelő fűnyíró traktorunk sem, amivel szakszerűen füvet tudtunk volna vágni. Ugyanakkor 

a fű kérte és megkapta a szükséges vegyszereket, ami a növekedést és a vegetáció tavaszi 

beindítását segítette elő, szó szerint nőtt, mint a gomba. Gyakorlatilag nem tudtuk olyan 

gyorsan nyírni, mint ahogy nőtt és a levágott fű deponálása is gondot okozott az első 

időszakban. Be kellett álljunk egy munkafolyamatba, amit eddig teljesen másképpen 

végeztünk. A felújítás előtti fű nem igényelt ennyi törődést, mindegy volt, hogy mikor nyírjuk 

és locsoljuk. Egy év tapasztalattal a hátunk mögött már tudjuk, hogy melyik napszakban, hány 

naponta kell nyírni a füvet, mikor és mennyit kell locsolni azt, mikor milyen permetszert kell 

rávinni a felületre. Mikor kell műtrágyázni, homokot pótolni, füvet után vetni, melyik 

évszakban mikor kell gyomot írtani és ha már gyomot írtunk, milyen vegyszerrel tesszük azt 

meg. Ma már tudjuk, hogy a Bonycom nagy nyomású kompresszora segítségével a 

locsolórendszert saját magunk is tudjuk téliesíteni és tavasszal újra üzembe tudjuk állítani, 

pénzt takarítva meg ezzel az intézménynek. Mindezek tökéletes elsajátítására mind a 

bonyhádi, mind a majosi pályagondnok kollégát beültettük az iskolapadba. A munkatársaink a 

Magyar Sportpályafenntartók Egyesülete által szervezett sportpálya és gyepfenntartó képzésre 

jártak a fővárosba, ahol még magasabb szintre emelték elméleti tudásukat. Mindez a 

gyakorlatban, a rutin elsajátítása tapasztalás útján, hosszú évek munkája.  A képzést díja 

200 000,- Ft/fő volt, amit a 2021. évi intézményi költségvetésből finanszíroztunk. A 

nyolcszori utazással kapcsolatos költségeket pedig az idei büdzsé tartalmazza.  

A tavalyi év a tapasztalás éve volt. Most már tudjuk, hogy áprilistól szeptemberig nem 

elegendő az egy fő nyolc órás munkaerő a sportpályán. Ilyenkor általában megbízási 

szerződéssel foglalkoztatunk olyan embereket, akik rásegítenek az intzéményi kollégára. A 

rásegítés általában fűnyírásból áll, de vannak olyan gépszerelési és karbantartási 

munkafolyamatok is, amit egy, a BVLC-hez közel álló nyugdíjas végez el. Nagy segítség volt 

a tavalyi évben, amikor kollégánk az önkormányzat jóvoltából nyári diákmunkaerőt kapott, 

így a kisebb, de szintén fontos munkák - a tologatós fűnyíróval való fűnyírás, takarítás, lelátó 

rendben tartása – elvégzésében a gyerekek segédkeztek.  

Próbáltuk óvni a vetett füvet, a pályaépítő cég javaslata alapján meg kellett várjuk, míg a fű 

megerősödik. Éppen ezért a felújítás utáni első hivatalos mérkőzésre „csak” 2021. augusztus 

28-án került sor, amikor a BVLC hazai pályán a Nagyatád együttesét fogadta a Magyar 

Kupában. Az izgalmas összecsapást végül a hazaiak büntetőpárbaj után nyerték meg, így az új 

élőfüves labdarúgó pálya győzelemmel debütált.  
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Bonyhád Város Önkormányzata a Képviselő-testület 392/2020. (VI.25.) számú határozatával 

feladat-ellátási és használati megállapodást kötött a Bonyhád VLC-vel a városrészben 

található sportpálya használata tekintetében. A háromoldalú megállapodás – Bonyhád Város 

Önkormányzata, Bonyhádi Sportcentrum, Bonyhád VLC - 2025. június 30. napjáig az 

egyesület térítésmentes használatába kapta a sporttelepet a szabadidős és labdarúgó 

sportesemények lebonyolítása biztosítására. 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.  

 

Atlétikai felület 

Már amikor 2017-ben elkezdtünk azon gondolkodni, hogy szeretnénk felújítani a Sport utcai 

létesítményünket, tudtuk, hogy rekortán atlétikai pályát is szeretnénk kialakítani. Már az első 

látványterveken szerepelt az atlétikai felület, igazán büszkék vagyunk arra, hogy ez is 

megvalósulhatott. Ebben nagy szerepe volt az AC Bonyhád egyesületnek, akiknek 

véleményét, tapasztalatait már a kezdetek kezdetén kikértük. A klub iránymutatása mellett 

készült el teljes sportági fejlesztés, gyakorlatilag minden az ő igényeik szerint alakult ki a 

sportpálya földrajzi adottságainak figyelembe vételével. Nagy segítségünkre voltak, hiszen 

járva az országot volt rálátásuk, hogy milyen pálya kialakítása lenne az optimális 

városunkban. A közös együtt gondolkodás eredménye volt az atlétikai pályarend megalkotása, 

az atlétikai eszközök beszerzése, az edzőtáborozás promótálása, programok szervezése és az 

AC Bonyhád logó kihelyezése is.  

A felület elkészültét követően azonnal birtokba is vették azt, a jó idő beköszöntétől 

gyakorlatilag minden nap edzéseket tartottak a Sport utcában. Erre meg is volt a lehetőségük, 

hiszen a labdarúgó egyesületekhez hasonlóan a Képviselő-testület az AC Bonyhád 

tekintetében is döntött a pályahasználat biztosításáról. Az önkormányzat az AC Bonyháddal is 

feladatellátási megállapodást kötött az atlétika pálya használatát illetően. Bonyhád Város 

Önkormányzata a 458/2020. (X.29.) sz. határozat alapján a club 2020. november 1. – 2025. 

október 31. napja között a sportági feladatok ellátása érdekében ingyenesen, ugyanakkor nem 

kizárólagosan használhatja az atlétikai pályát. 

A tavalyi évben két jelentős, az atlétika sportághoz kapcsolódó eszközbeszerzés is történt a 

Bonyhádi Sportpályán. Gyulai Miklós elnök Úr még egy 2020 decemberében tartott bonyhádi 

látogatása során tett ígéretet arra, hogy a Magyar Atlétikai Szövetség egy-egy magas- és 

rúdugró állvány és domb beszerzésével fogja támogatni a klubot. A mintegy 6 millió forint 

értékű beszerzés megtörtént, az eszközök 2021. március 24-én érkeztek városunkba. A másik 

beszerzés forrását Bonyhád Város Önkormányzata biztosította intézményünk részére. Az 

edzések és edzőtáborok lebonyolításának biztosítására tavaly mintegy 1,6 millió Ft értékben 

vásároltunk gátakat, verseny és gyakorló magasugró léceket, rajttámlákat és súlygolyókat. A 

beszerzést a városi sportcélú támogatási keretből valósítottuk meg.  
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Az atlétikai rekortán felületen minimális javítási munkálatokat végzett garanciálisan a 

kivitelező alvállalkozója. A 100 m befutójánál az egyik vonal szín több árnyalattal ütött el a 

többitől, reklamációnknak köszönhetően újra festették a felületet. A rekortán felület több 

helyen kissé dudoros volt, csiszolással hozta szintbe az építtető ezeket a hibákat. Különösen 

nagy kihívást és nagy munkát jelentett a centerpálya világításának megfelelő beállítása és a 

minmális fényerő biztosításának garantálása. Olyannyira nem volt egyszerű a feladat, hogy 

több esetben külföldről érkezett szakember a végleges megoldás érdekében. Végül a 

fénymérési jegyzőkönyv a minimális 280 luxhoz már nagyon közeli értéket mutatott. 

A tavalyi évben a MASZ számos alkalommal szervezett nálunk edzőtáborokat, de 

tiszteletüket tették a Sport utcában a Ferencváros, a Vasas és a Hódmezővásárhely atlétái is. 

500 000,- Ft bevételünk származott a futójegyek bevezetéséből. Egy havi bérlet 3 000,- Ft, a 

féléves bérlet 15 000,- Ft, az éves 30 000,- Ft-ba kerül, aki csak alkalomszerűen akar 

mozogni, 500,- Ft/alkalom áron teheti azt meg. 2021-ben összesen száz havi, kilenc féléves és 

kettő éves futóbérletet értékesítettünk. Ebből a tevékenységből 552 000,- Ft bevételhez jutott 

intézményünk. 

 

Hivatalos átadó ünnepség - 2021. szeptember 7. 

A felújított Bonyhádi Sportpálya hivatalos átadó ünnepségére 2021. szeptember 7-én került 

sor. A járványügyi szabályozások miatt sokáig nem lehetett megtartani az eseményt, nyáron 

nem szerettük volna, ezért esett a választás a szeptember eleji időpontra. Nagyszerű program 

volt. Bemutató edzéseket tartottak a létesítményt használó egyesületek: az AC Bonyhád 

utánpótlás atlétái ugrottak magasat, rúddal és távolba, voltak váltóversenyek és futószámok. A 

BVLC focistái edzettek a műfüvesen, a gyakorló élőfüves pályán, valamint a centeren. A 

gyönyörű késő nyári időben sok bonyhádi és Bonyhád környéki volt kíváncsi a felújított 

pályára. A hivatalos megnyitó ünnepségen beszédet mondott Potápi Árpád János 

országgyűlési képviselő, Süli János miniszter, Sárfalvi Péter államtitkár, Gyulai Miklós 

MASZ elnök, valamint Filóné Ferencz Ibolya Polgármester Asszony. A szalagvágást egy 

4x100 méteres váltófutás szimbolizálta, ami után Pataki Attila, az EDDA zenekar frontembere 

szórakoztatta a közönséget. Az ünnepség lezárásaként a BVLC barátságos mérkőzést játszott 

az első osztályban Tolna megyei „magyar” alakulattal, a Paksi FC-vel.  
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Megvalósult fejlesztések 2021-ben 

A létesítmény fenntartásán túl Bonyhád Város Önkormányzata több tervezett fejlesztést is 

megvalósított a Bonyhádi Sportpályán. A nagy felújításból kimaradt a center pálya kapuk 

mögötti labdafogó szerkezet kivitelezése. Ennek oka az volt, hogy a vetett fűre nem lehetett 

majd egy évig rámenni. A szerkezetet 4 000 000,- Ft értékben az SZ+C Kft. készítette el. 

Ugyancsak nem volt benne a felújítási projektben, mégis fontosnak találtuk, hogy az újonnan 

épített karbantartó épületet zárni tudjuk. Az eredeti tervekben az épület azon része, ahol a 

traktorokat, gépeket és egyéb, amúgy fontos és drága eszközöket tárolunk, kapu nélkül 

valósult meg. A két nyílásra egy 4625 x 2750, valamint egy 4800 x 2750 mm nagyságú 

Hörmann szekcionált kapukat rendeltünk meg egy, a legjobb ajánlatot adó bonyhádi 

vállalkozótól. A beruházás értéke 1 810 000,- Ft értékben.  

Bonyhád Város Önkormányzata még 2020 őszén 5 000 000,- Ft-ot különített el a BVLC 

részére TAO pályázat önerő jogcímén. A felújítás végeztével, de már 2021-ben ezen forrásból 

az öltözők és kiszolgálóhelyiségek bebútorozása történt meg. A pályakarbantartó erőgép és a 

hozzá csatlakoztatható funkcionális kiegészítők és adapterek beszerzése is tavaly történt meg. 

Gyepszellőztető, permetezőgép, magas nyomású mosó, utánfutó, műtrágyaszóró, kézi 

permetező vásárlása történt meg, amivel optimalizálni tudjuk a műfüves és az összes 

intézményi élőfüves pályánk jövőbeli fenntartási költségeit. Az összberuházás értéke közel 

18,5 millió forint volt. 
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Beruházás 

megnevezése 

TAO támogatás 

(Ft) 

Önkormányzati 

önerő (Ft) 

Beszerzés bruttó 

összege (Ft) 

Bútorbeszerzése 4 223 810,-  1 866 190,-  6 090 000,-  

Traktor, erőgép 6 443 128,- 2 654 898,- 9 098 026,- 

Kiegészítők/adapterek 2 798 577 478 912,- 3 277 489,- 

Összesen 13 465 515,-  5 000 000,-  18 465 515,- 

 

Reklámszolgáltatások 

A Bonyhádi Sportpálya felújítását követően megkezdtük a reklámfelületek értékesítését. 

Ebben az esetben is a Dekotex Kft-vel vettük fel a kapcsolatot, szerettünk volna a 

sportcsarnokhoz hasonlóan egy egységes és esztétikus felületet megtervezni és kivitelezni. A 

végeredmény egy 4m x 1m nagyságú, 3 mm vastag alu kompozit lemez lett, amelyre polimer 

öntapadó fóliát nyomtattak karc és UV álló laminálással. A felület, amelyet a fent említett cég 

tervezett meg, gyártott le és helyezett ki, a reklámozó tulajdonában van. A grafikai tervezéstől 

a kihelyezésig tartó folyamat 72 000,- Ft + Áfa összegbe került a hirdetőnek. Az elmúlt egy 

évben húsz partnerrel kötöttünk egy vagy három éves reklám-szolgáltatási megállapodást. A 

felület egy éves bérleti díja 60 000,- Ft + Áfa, egy év alatt 1 200 000,- Ft + Áfa bevételt jelent 

az intézményünknek.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Garanciális bejárás 

A Városi Sportpálya fejlesztés kivitelezési munkálatainak garanciális bejárását 2021. október 

27. napjára hirdette meg a projekt műszaki ellenőre, Szőts Balázs. A BONYPLAN Kft. 

képviselőjén túl Makovics István a BKÖH, Csordás Tamás pedig a Bonyhádi Sportcentrum 

képviseletében volt jelen az ellenőrzésen. A feltárt és javításra váró hibákat, észrevételeket 

jegyzőkönyvben rögzítették, javításuk folyamatban van. 

 



- 26 - 
 

Tervek és fejlesztési lehetőségek 2022-ben 

A telephelyünk infrastrukturális fejlesztésében két nagyobb mértékű fejlesztést szeretnénk 

megvalósítani az előttünk álló évben. A gyakorló élőfüves pálya köré, „L” alakban szükséges 

lenne labdafogó szerkezetet kialakítani. A sportpálya dél-keleti oldalán helyezkedik el a 

terület, a 6-os számú főközlekedési út mellett, biztonsági okokból sem lenne haszontalan a 

szerkezet megépítése. Látva a center pálya körül tavaly megépített, mintegy 80 m hosszú 

felépítmény bekerülési költségét, kb. 5 millió forintból lehetne megvalósítani azt. A lelátó és a 

rekortán pálya között van egy kb. 3 m széles és mintegy 65 m hosszú terület, amely jelenleg 

füves borítású. Tekintettel arra, hogy mindenki azon közlekedik, locsolni és szépen gondozni 

sem lehet, ésszerűnek tartanánk térkőborítással ellátni a mintegy 200 m
2
 nagyságú területet. A 

bekért árajánlat alapján 3 486 404,- Ft bruttó összegbe kerülne a fejlesztés, az idei évi 

költségvetésbe tervezésre került. A BVLC tervezi, hogy egy 100 fős mobillelátóra is fog 

pályázni 7 millió Ft értékben. 

A sportpályán jelenleg is a régi kispadok éktelenkednek, a felújítás sporttechnológiai részébe 

anyagi okok miatt nem fért bele új kispadok beszerzése. A bekért árajánlat 2,2 m Ft-os 

összegről szól. Szükség lenne egy új fűnyíró traktorra, aminek ára az adapterekkel együtt 22,5 

millió Ft. A BVLC a jövő évi TAO sportfejlesztési programjába az összes, itt említett tételt 

beteszi, reménykedve abban, hogy támogatásra méltónak ítéli a Magyar Labdarúgó 

Szövetség.  

 

Fenntartás, üzemeltetés 

Egy teljes év üzemeltetéssel a hátunk mögött megismertük a felújított Bonyhádi Sporttelepet. 

A tavalyi év után tisztán látunk minden tekintetben, legyen szó fenntartásról, üzemeltetésről, 

sporttechnológiáról vagy szolgáltatások nyújtásáról. A telephelyünk energiafelhasználását 

minden hónapban nyomon követjük, csakúgy, mint az intézmény összes épületénél. A 

folyamatos ellenőrzés után ma már tisztán látható, hogy nem a legoptimálisabb a 

kihasználtsági hatékonyságunk. Látjuk, hogy a projekt keretein belül kiépített 55 kW-os 

napelemes rendszer lényegesen többet termel jelenleg, mint amennyit a telephely elfogyaszt. 

Rendelkezésre áll 3x315 A, ez a lekötött mennyiség is, a megvizsgált egy évben átlagosan 98 

A fogyott, látható, hogy elegendő lenne 100 A lekötött szükséglet is. Ezen probléma 

rávilágított arra, hogy rendkívül fontos mint az intézményi, mint a városi energiafelhasználás 

racionalizálása, aminek megoldása folyamatban van. 

A sportpályákat építő cégekkel már 2021 őszén felvettük a kapcsolatot, hogy tájékoztassanak 

minket a felületek 2022. évi karbantartási és fenntartási költségeiről. Az 1,2 ha területű 

élőfűre egy nettó 7,2 millió forintos kalkulációt adott a kivitelező. Szakmai irányításra és 

felügyeletre kétféle konstrukciót vázoltak fel: az egyik egy tíz alkalmas, a másik egy 

negyedéves irányítás. Előbbi 150 000,- Ft/alkalom, utóbbi 100 000,- Ft/alkalom + Áfa 

összegbe kerülve. Ennek hatására is járnak kollégáink a kivitelező által szervezett 

továbbképzésre. A következő évben saját magunk fogjuk intézményi szinten megvásárolni a 

fenntartáshoz szükséges anyagokat és vegyszereket. Az idei év márciusától októberéig 

megbízási szerződés keretein belül foglalkoztatunk egy szakembert, aki az élőfüves felületek 
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gondozásával/ápolásával kapcsolatban ad iránymutatást mindhárom sportpályánk 

tekintetében. Feladata még, hogy kapcsolatot tart a gondnok kollégákkal, helyszíni szemlén 

vesz részt és meghatározza az elvégzendő feladatok sorrendjét. Megbízási díja nyolc hónapon 

keresztül 30 000,- Ft/hó. A 2022. évi intézményi költségvetésbe 4 millió forint lett betervezve 

az élőfüves, 1,3 millió + Áfa összeg pedig a műfüves pálya fenntartására és karbantartására. 

A tavalyi évben az élőfüves pályák nem kapták meg a szükséges homokpótlást, ezzel a 

kivitelező még adós. Tájékoztatásuk szerint, amint az időjárás lehetővé teszi, felvonulnak és 

pótolják a hiányosságukat. A tavalyi műtrágyázás költsége, közel 550 000,- Ft az idei évi 

költségvetés terhére lesz fedezve.  

Tavaly a személyi állományban is változás történt. A korábbi kollégánk 2020 év végén 

öregségi nyugállományba vonult, 2021. február végéig még állományba volt, felmentési idejét 

töltötte az intézménynél. Teljesen azonban nem szakad el a régi munkahelyétől, a BVLC-nél 

továbbra is szertárosi feladatokat lát el. Az új kollégánkat januárban és februárban megbízási 

szerződéssel foglalkoztattuk, március 1-jétől  lépett az intézmény állományában. 

Gyakorlatilag éjjel-nappal a pályán tartózkodik, hiszen szolgálati alapon bérli az egyik 

sporttelepi lakást. A sportpályán található másik két lakást jelenleg a Majosi SE bérli az 

önkormányzattól két labdarúgójuk részére. A lakások bérbeadásából származó bevételt 

Bonyhád Város Önkormányzata szedi be a bérlőktől, míg intézményünk a lakások 

fenntartásának költségeit számlázza ki a lakóknak. 

 

A közüzemi mérőóra-állások változása 2021.01.01. - 2021.12.31. közötti időszakokban 

 

BONYHÁD-MAJOSI SPORTTELEP 

Egyenletes, szépen ívelő pályára állva fejlődik évről évre a Majosi Sportpálya is. Köszönhető 

ez a sportágfejlesztési program lehetőségeinek, az önkormányzatnak, aki az önerővel mindig 

támogatja a fejlesztéseket, valamint az egyesület vezetőségének, akik minden követ 

megmozgatnak azért, hogy szebbé és értékesebbé varázsolják az otthonukat.  

Bonyhádi 

Sporttelep 

Mérőóra gyári 

száma 
Mértékegység 2021.01.01. 2021.12.31. Fogyasztás 

Gáz  fogyasztás több 

mérőóra alapján 

m
3
 ------ ------ 5153 

Víz lakások nélkül m
3 

------ ------ 389 

Villany több mérőóra 

alapján, lakások 

nélkül 

kWh ------ ------ 22 781 

Villany betáplálás, 

megtermelt 

energia 

kWh   48 919 
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A Majosi Sportpályán is történtek ingatlanfejlesztések 2021-ben. Elkészült az új lelátó, illetve 

az ez előtt futó új járda, valamint kialakításra került egy új mellékhelyiség a 

vendégszektorban.  Befejeződött a régóta húzódó villamoshálózat-fejlesztés, valamint az 

öltözőépület előtti parkoló kapott új és igényes külsőt. A tavalyi TAO sportfejlesztési 

programnak és az önkormányzati önerőnek köszönhetően vásárolt az egyesület egy Verti 

Quake nevű talajhasító/levegőztető adaptert. Ezt a készüléket mindhárom pályán használjuk, 

max. két alkalommal lehet alkalmazni évente, hiszen egy drasztikus behatást jelent a fűnek és 

talajnak egyaránt. A BVLC által beszerzett erőgépre csatlakoztatható az adapter.   

 

Beruházás 

megnevezése 
TAO 

támogatás 

(Ft) 

Önkormányzati 

önerő (Ft) 
Önerő 

más 

forrásból 

Beszerzés 

bruttó 

összege (Ft) 

TAO 

évad 

Edzőpálya világítás 

elkészítése 

3.490.081 675.507 519.242 4985830 

 

2020/2021 

Lelátó lefedése 5.133.000 2.199.858 0 7332858 

 

2020/2021 

Lelátó előtti járda 

felújítása 

199.500 0 85500 285.000 2020/2021 

Műanyagszékek 

beszerzése 

266.000 0 114.000 380.000 2020/2021 

Gépi földmunka 700.000 0 300.000 1.000.000 2020/2021 

Lelátó elbontása és 

újraépítése 

126.000 0 54.000 180.000 2020/2021 

Lelátó előtt támfal 

építése 

385.000 0 165.000 550.000 2020/2021 

Lelátófedés tervezése, 

engedélyeztetése 

140.000 0 60.000 200.000 2020/2021 

Öltözőépület előtt 

parkoló készítése 

1.854.356 

 

800.000 0 2.654.356 

 

2020/2021 

Talajhasító/levegőztető 
gép beszerzése 

3.375.600 1.117.737 0 4.493.337 2021/2022 

Összesen  4.793.102 1.297.742 22.061.381  

 

Tervek és fejlesztési lehetőségek 2022-ben 

Az egyesület vezetősége 2022-re minden eddiginél nagyobb és merészebb álmokat szövöget. 

Kihasználva a sportfejlesztési program önerő nélküli, 100 százalékos, MLSZ általi 

támogatását, hatalmas fejlesztéseket terveznek. A 2022/2023. évi TAO ingatlanfejlesztési 

beruházás keretein belül szeretnének műfüves és élőfüves pályát építeni, szeretnék a meglévő 

öltözőépületet teljes belső felújítását megvalósítani. Tervezik továbbá, hogy a meglévő 
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öltözőépületre való ráépítéssel újabb öltözőket, irodákat, több funkciós helyiségeket 

alakítanak ki. Energetikai korszerűsítés címén 13 kW-os napelem rendszer kiépítése, 

világításkorszerűsítés, épületszigetelés és fűtéskorszerűsítés valósulna meg. Tervezik továbbá, 

hogy egy új fűnyíró traktort és egy kézi tologatós fűnyírót vásárolnak a következő TAO 

elszámolási időszakban. A közel fél milliárdos fejlesztéshez szükséges TAO-s összegeket 

egyesületi kapcsolatok révén tervezik biztosítani és megszerezni. 

Bonyhád Város Önkormányzata a Képviselő-testület 393/2020. (VI.25.) számú határozatával 

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

található sportpálya használata tekintetében. A háromoldalú megállapodás – Bonyhád Város 

Önkormányzata, Bonyhádi Sportcentrum, Majosi SE - 2025. június 30. napjáig az egyesület 

térítésmentes használatába kapta a sporttelepet a szabadidős és labdarúgó sportesemények 

lebonyolítása biztosítására. 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.  

 

Rendezvényhelyszín  

A Majosi Sporttelep az utóbbi években számos közösségépítő rendezvényt szerveztek 

hagyományteremtő szándékkal. Ilyen volt a 2020 januárjában első alkalommal megrendezett 

kolbásztöltő fesztivál, amely egyéb más alkalmas helyszín hiánya miatt a sportlétesítményben 

került megrendezésre. De hasonlóan nagyszerű rendezvény a minden év júniusában 

megrendezésre kerülő majosi gyermeknap, amely 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. Sajnos a tavalyi évben 

a járvány miatt mindkét esemény elmaradt.  

A sporttelepen található klubhelyiség közösségi térként is szolgál a majosi településrészen, 

amelynek műszaki állapota lehetővé teszi, hogy kis létszámú rendezvényeknek otthont adjon. 

A Képviselő-testület döntése értelmében bérbe vehető a klubhelyiség szülinapi rendezvények, 

baráti összejövetelek megtartása céljából. Fűtési időszakban 30 000,- Ft-ot, fűtési időszakon 

kívül 20 000,- Ft-ot kell fizetni alkalmanként a bérbe vevőnek intézményünk részére. Ez az 

összeg tartalmazza a rezsi és takarítás költségét is. 2021-ben csupán egyetlen alkalommal 

sikerült kiadni a helyiséget, 2022 első negyedévében már három alkalomnál járunk. 

 

Fenntartás, üzemeltetés 

A villamoshálózat-fejlesztés befejezésével mára elkerülhetővé váltak azok a korábbi 

anomáliák, miszerint nagyobb igénybevétel esetén nem működtethető a rendszer. Korábban 

előfordult, hogy az edzések alatt lekapcsolódtak a reflektor, ez már a múlté. A kútból való 

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

áramfelvételi lehetőséget kell biztosítani. Korábban a vízért kellett komolyabb tételeket 
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fizetni, most a locsolóberendezés és a kút működtetése kerül hasonlóan magas összegbe. Ezért 

is lenne célszerű egy napelemes rendszer kialakítása, ami által saját magunk 

megtermelhetnénk a fenntartási költségek egy részét. Még 2021 utolsó felében kértük az 

egyesületet, hogy állítsák össze azokat a terveiket, amik alapján lehet számolni a 2022-es 

pályafenntartás kapcsán. A bekért írásos nyilatkozat tartalma alapján a közel 1,5 millió 

forintra tervezett éves összeget a 2022. évi intézményi költségvetés tartalmazza. 

Személyes kapcsolatom az egyesület vezetőivel a korábbi BVLC-s szerepvállalásom miatt 

nem felhőtlen. Korábbi sportbeli rivalizálásunk, illetve az, hogy nyíltan nem támogattam a 

csapat NBIII-ban való szereplését, egyfajta bizalmatlanságot és ellenségeskedést szült. Kár 

lenne szépíteni, de sajnos ez a helyzet. Több, olyan kérdésben nem kérik ki előre a 

véleményünket és állásfoglalásunkat, ami egyértelműen intézményi hatáskör. A tavalyi évben 

más település labdarúgó csapata edzett baráti alapon, a Bonyhádi Sportcentrum pénzén, 

engedély nélkül a Majosi Sportpályán, mialatt a majosi csapat Bonyhádon gyakorolt. De ide 

sorolnám azt is, amikor egyeztetés, hozzájárulás és intézményi döntés nélkül raktak ki a 

Bonyhádi Sportpályához hasonlóan reklámhirdetéseket, ennek hivatalos rendezése továbbra is 

várat magára. Érthetetlen számomra az is, hogy a Nagymányoki Sportcsarnok szolgáltatásait 

választva miért nem az intézményünket erősítik a bérleti díjfizetés tekintetében.  Bízom 

abban, hogy ez a helyzet változhat a közeljövőben.  

 

A közüzemi mérőóra-állások változása 2021.01.01. – 2021.12.31. közötti időszakban 

 

A Majosi Sportpályán is történt személyi változás 2021-ben. A közel tíz éve az intézménynél, 

illetve jogelődjénél dolgozó kolléganő július végén felmondott, ezt követően szeptember 

közepéig dolgozott és hónap végéig volt állományban. Helyére érkezett kolléga szeptember 

elején lépett munkába, így közel két hétig az elköszönő kolléganővel közösen dolgozva 

ismerte meg a rendszert. A pályagondnok 8 órás státuszban dolgozik Majoson is. Munkaideje 

után a Majosi SE-nél szertárosi feladatokat is ellát, 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. Az új kolléga segítőkész, együttműködő, 

kiegyensúlyozott, önállóan, nagy problémamegoldókészséggel megáldva, végzi a 

mindennapos munkáját.  

Bonyhád-

Majosi 

Sporttelep 

Mérőóra gyári 

száma 
Mértékegység 2021.01.01. 2021.12.31. Fogyasztás 

Gáz  1334049 m
3
 7578 10293 2715 

Víz I. (öltöző) 40467 m
3 

1 519 1682 134 

Víz II. 

(locsoló) 

16004772 m
3
 3 086 3126 40 

Villany I. (régi) 43772021 kWh 80 333 81566 1233 

Villany II. (új) 2130022916 kWh 0 8316 8316 
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BONYHÁD-BÖRZSÖNYI SPORTPÁLYA 

 

Mint ahogy minden sportpályánkra, a börzsönyire is igaz: az önkormányzat, intézményünk és 

a használó egyesület együtt fejleszti évről-évre az infrastruktúrát. Célunk, hogy közösen a 

legtöbb lehetőséget kihasználjunk fejlesztés területén, fenntartás és üzemeltetés fronton pedig 

ésszerűen és gazdaságosan működtessük a létesítményt.  

Az egyesület fontos szerepet tölt be a településrész életében, fenntartás, fejlesztés és 

programszervezés tekintetében is. Az elmúlt évben is jelentős előrelépések történtek a 

telephelyen. Véglegesen befejeződött a sportpálya világító-rendszerének kiépítése, így a 

felújított, öntözőrendszerrel ellátott létesítményen az esti edzések lehetősége is teljesen 

biztosított lett. A sportágfejlesztési programnak köszönhetően az egyesület eszközállománya 

folyamatosan fejlődik, ezek segítségével a mindennapos működés biztosított. A tavalyi évben 

közös összefogással egy régi tervünk vált valóra, hiszen sikerült felépítenünk egy 30 m
2
 

nagyságú külső mobil tárolót. A felépítmény betonos fogadófelülete önkormányzati forrásból 

valósult meg, a tárolót pedig az egyesület a sportfejlesztési programon belül rendezte, 

felhasználva az önkormányzati önerőt is. A beruházás elkészültével a karbantartó gépeknek, a 

sportpálya fenntartásához szükséges egyéb eszközöknek és anyagoknak sikerült kulturált 

helyet biztosítsunk. A hazai öltöző is komfortosabb lett az elmúlt évben, hiszen egy 20 fős 

öltözőszekrényt épített be az egyesület. Mobil eredményjelző készülék és annak 

tartószerkezetének megvásárlására is lehetőséget nyújtott a tavalyi esztendő, továbbá a 

sportpálya körüli elkerítő korlát egy hiányzó részének pótlására is sor került. 

 

Beruházás 

megnevezése 

TAO támogatás 

(Ft) 

Önkormányzati 

önerő (Ft) 

Beszerzés bruttó 

összege (Ft) 

Mobil tároló kialakítása 485 900,-   747 122,-   1 233 022,-  

Mobil eredményjelző 357 501 211 989 569 490,-  

Öltöző bútorbeszerzés 514 883,-  285 117,-  800 000,-  

Összesen 1 358 284,-  1 244 228 2 602 512,- 

 

Az egyesület 2022-es tervei között szerepel, hogy a sportpálya talajszerkezetét felfrissíti. A 

Bonyhádi Sportpálya fejlesztése során 2020-ban több BVLC csapat is edzett a 

létesítményben, túlterhelve ezzel a pálya talaját. Az öltözők fűtési rendszerének 

modernizálása, a sportpálya körüli korlátrendszer végleges befejezése, valamint a kispadok, 

ülőhelyek és a lelátó rendbetétele is az idei évi tervek között szerepel.  
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Hosszútávú befektetési terv, amitől a létesítmény önfenntartóbbá válhat, a napelemes rendszer 

kiépítése lenne. Ismerve a telephely villamosenergia igényét, egy 7 kW-os rendszer elegendő 

lenne Börzsönybe, aminek a bekerülési költsége nagyságrendileg 3,6 millió Ft + Áfa összeg. 

A jelenlegi legnagyobb rezsiköltség a sportpályán a villamosenergia, aminek nagy részét az 

öntözőrendszer és a villanyboyler igényének kielégítése meríti ki. A merészebb álmokban egy 

öltözőépület-bővítés is szerepel, ez azonban egészen biztosan nem 2022-ben fog 

megvalósulni.  

Bonyhád Város Önkormányzata a Képviselő-testület 394/2020. (VI.25.) számú határozatával 

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

városrészben található sportpálya használata tekintetében. A háromoldalú megállapodás – 

Bonyhád Város Önkormányzata, Bonyhádi Sportcentrum, BBSE - 2025. június 30. napjáig az 

egyesület térítésmentes használatába kapta a sporttelepet a szabadidős és labdarúgó 

sportesemények lebonyolítása biztosítására. 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 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-
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Börzsöny SE-nél szertárosi feladatokat is ellát, ezáltal itt is egy kézbe összpontosul az 

intézményi és egyesületi feladat. A munkavállaló munkáját rendszeresen ellenőrizzük, 

megbeszéljük az aktuális feladatokat, ha kell, irányt mutatunk a hatékonyabb munkavégzés 

érdekében.  

 

A közüzemi mérőóra-állások változása 2021.01.01. – 2021.12.31. közötti időszakban 

 

MŰFÜVES SPORTPÁLYA A SZÉCHENYI ISKOLÁBAN 

Az idén lesz tíz esztendeje, hogy elkészült a Széchenyi Általános Iskola udvarán kialakított 20 

m x 40 m nagyságú műfüves labdarúgó-pálya. Bonyhád Város Önkormányzata 2012-ben a 

Magyar Labdarúgó Szövetség támogatásával közel 29 millió forintból építette meg a 

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

diáksport egyesületeinknek van lehetőségük birtokba venni. 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 sportpályát. 

A borítás állapotát és minőségét minden évben egyszer, a korábbi együttműködési 

megállapodás alapján meghatározott feltételek szerint az MLSZ ellenőrzi. Ezen feladatok 

elvégzése az önkormányzat kötelessége és felelőssége. Az évenkénti karbantartást két év 

kihagyás után 2021. augusztus 16-án 349 000,- Ft + Áfa áron elvégeztettünk. 2019-ben és 

2020-ban azért nem lettek ezek a munkafolyamatok megcsinálva, mert aktuális lett volna a 

hét-nyolc évente sorra kerülő teljes felújítás. Ennek költsége kb. 12 millió forint lenne, de 

sajnos 2020 végén befejeződött a pályaépítési program, így annak sportágfejlesztési 

programon keresztüli finanszírozására már nem volt lehetőségünk. Az egyelőre azóta sem 

tisztázott, hogy lesz-e újabb forrás a kedvezményes felújításra. Az idei évi „kisfelújítást” a 

Bonyhádi Sportpályán a műfüves pályát is építő Greenturf Kft. készítette el.  

A sportpálya 6 000,- Ft/óra összegért bérelhető. 2021-ben nyolc-tíz állandó, szabadidős 

társaság használta a sportpályát, összesen 101,5 óra időtartamban, ezáltal 609 000,- Ft bérleti 

díjat fizettek ki intézményünknek. A Sport utcai műfüves pálya megépültével azok a 

nagypályás környékbeli egyesületek, akik korábban az őszi és téli időszakban bérlőink voltak 

a kis műfüvön, már a nagyobb pályaméretet és a komfortosabb körülményeket választják. 

2021 őszén a Tamási Tankerületi Központ a Széchenyi Iskola udvarán megvalósult 

fejlesztések megóvása, védelme érdekében kamerarendszert épített ki. A kihelyezett három 

kamera az egész udvart belátja, egy pedig teljes egészében a műfüves pályára fókuszál. 

Bonyhád-

Börzsönyi 

Sportpálya 

Mérőóra gyári 

száma 
Mértékegység 2021.01.01. 2021.12.31. Fogyasztás 

Víz 00059085 m
3 

803 848 45 

Villany 1957003496 kWh 7084 13 673 6 589 
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Korábban ismétlődően problémánk volt az illetéktelen használók szemetelése és rongálása 

miatt, reményeink szerint a fejlesztéssel ezek az anomáliák teljesen megszűnnek majd.  

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

Feladata a pálya karbantartása, közvetlen környezetének tisztán tartása, a bérleti 

jogosultságok ellenőrzése és a sportpálya nyitásának és zárásának biztosítása. Kollégánk a téli 

időszakban, illetve akkor, amikor az időjárás nem teszi lehetővé a kültéri sportolást, a 

Bonyhádi Sportcsarnokban végez munkát. 

A műfüves sportpálya energiaellátása a Bonyhádi Uszoda épületéből van megtáplálva, itt 

található az a villany almérő is, amely a fogyasztást méri. A tavalyi évben összesen 248 kWh 

villamosenergiát fogyasztottunk a telephelyen, aminek ellenértékét megfizettük a Bonycom 

NKft. részére.  

 

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 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. napjától 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. Az 

52/2021 (II.9.) sz. Kormányrendelet alapján a február – június közötti időszakban a 

határozatlan idejű bérleti szerződéssel rendelkező bérlőinknek nem kellett bérleti díjat 

fizessenek a teremhasználatok után. Ennek következtében az Oyama Karate SE fizetési 

mentességet kapott a központi döntés alapján, így az öt hónap alatt összesen 220 000,- Ft 

bérleti díjat nem sikerült realizáljunk. 2021-ben a fennmaradó hét hónapra a bérlő 308 000,- 

Ft bérleti díjat fizetett meg a Bonyhádi Sportcentrumnak.  

A tavalyi évben az egyesület képviseletében eljáró tisztségviselő az önkormányzat felé utólag 

írt kérelemben jelezte, hogy a bejárati ajtót kicserélték az épületen. Az önkormányzat 

támogatta a beruházást és 100 000,- Ft összegű bérbeszámításra tett javaslatot, amit bérlő 

2021-ben érvényesített. 
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PERCZEL MÓR PIHENŐPARK 

Bonyhád Város Polgármestere a veszélyhelyzetben eljárva Bonyhád Város Önkormányzata 

559/2020. (XI.23.) sz. határozatában döntött a Perczel Mór Pihenőpark Bonyhádi 

Sportcentrumhoz telephelyként történő csatolásáról. A Magyar Államkincstár Tolna Megyei 

Igazgatósága a 17-TNY-883-2/2020-838630. sz. határozatában 2020-ban intézményünkhöz 

csatolta a több mint 116 millió forintból elkészült családi pihenőparkot. A projekt 

megvalósulásával egy régóta üresen álló városközponti ingatlan kapott új funkciót. Ez mellett 

külön öröm, hogy ezzel a beruházással ismét egy nagyszerű, a családok részére kialakított 

közösségi térrel gazdagodott városunk.  

Az elmúlt másfél év bebizonyította, hogy remek döntés volt megépíteni a parkot, amely 

rendkívül népszerű a kisgyermekes családok és az ifjúság körében. Ha arra jár az ember, de 

leginkább délutánonként, nyáron késő estig állandó pezsgés jellemzi a környéket. A óvodás és 

kisiskolás korosztály imádja a játszótéri elemeket, a nagyobbak állandóan a skatepályát 

koptatják, a tinédzserek beszélgetnek a faházakban.  

2021. szeptember 5-én a pihenőpark adottságait kihasználva szervezte meg a Colonia 

Alapítvány az önkormányzattal a MB! Családi napot! A nyárzáró-sulikezdő rendezvény nagy 

sikert aratott a lakosság körében, sokan voltunk, kiváló hangulatban pörögtek az események, 

remek programok közül válogathattak kicsik és nagyok egyaránt. A szervezők felépítettek egy 

Exatlon pályát, volt darts-football, VR kabin és ugrálóvár, szabadulószobákban lehetett időt 

tölteni és óriás társasjátékon is játszhattak az résztvevők. A visszajelzések alapján mindenki 

jól érezte magát.  

2021-ben a támogatási elszámolás folyamatban volt, a Magyar Államkincstár által küldött 

hiánypótlásokat maradéktalanul teljesítettük. Az utolsó támogatási részlet utalása 2022 

tavaszán lesz esedékes, ezt követően a projekt lezárásra kerülhet. A projekt pénzügyi 

befejezését követően öt éves fenntartási kötelezettsége van az önkormányzatnak. 

A tavalyi évben két esetben kellett garanciális javítást kérnie az önkormányzatnak a 

kivitelezőtől. A fészekhinta feletti állványon lepattogott a festék, a későbbi rozsdásodás 

elkerülése érdekében volt szükség a javításra. Az integrált mérleghinta tartószerkezete a 

perforáció mentén eltört, ez is javításra került. Sajnos a vandálok sem kerülték el az új 

létesítményt. A park kerítéseinek pár elemét, valamint a pavilonok asztallapjait megrongálták, 

a fedett pihenőépítmény tetőzetéről hat széldeszkát letörtek. A bekért javítási árajánlatok 

alapján több mint 400 000,- Ft kár érte az önkormányzatot, aki a szükséges feljelentést 

megtette az eljáró hatóság felé. Célunk továbbra is az, hogy megóvjuk a park jelenlegi 

állapotát. 

 

PERCZEL-KÚRIA 

A felújítás 

2019 februárjában Magyarország Kormánya a 1048/2019. (II.18.) kormányhatározata 

értelmében 1 567 180 000,- Ft célzott támogatást ítélt meg a Bonyhád város 
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sportinfrastruktúra-fejlesztésére. Ebből az összegből a Városi Sportpályán túl a Perczel Mór 

honvédtábornok szülőháza, a 240 éves Perczel-kúria is rekreációs célú átalakításra került.  

A város életében is meghatározó fejlesztést és beruházást a Magyar Kormány egyedi döntése 

tette lehetővé, a sportpálya felújításával összekötött projekt 2020 decemberében készült el. 

Tekintettel a Bonyhádi Sportcsarnok közelségére, illetve arra, hogy intézményünk a Váraljai 

Ifjúsági Tábor és Bakancsos Házak tekintetében már foglalkozott szálláshely-értékesítéssel, 

evidensnek tűnt, hogy a sportcentrum lesz a fenntartója és üzemeltetője a gyönyörű épületnek 

és parknak. Bonyhád Város Polgármestere a veszélyhelyzetben eljárva Bonyhád Város 

Önkormányzata 139/2021. (III.8.) sz. határozatában döntött a Perczel-kúria Bonyhádi 

Sportcentrumhoz telephelyként történő csatolásáról. A Magyar Államkincstár Tolna Megyei 

Igazgatósága a 17-TNY-91-1/2021-838630. sz. határozatában intézményünkhöz csatolta a 

2020 decemberében teljes felújított épületet. 

Bonyhád Város Önkormányzata képviselő-testülete 33/2019. (II.14.) sz. határozatában döntött 

a Bonyhád, Perczel 44. sz. alatti ingatlan sportinfrastruktúra célú átalakítására vonatkozó 

tervezési, közbeszerzési és műszaki ellenőri feladatok ellátására versenyeztetési eljárás 

megindításáról és a meghívásra kerülő gazdasági szereplőkről. A beszerzéseket Bonyhád 

Város Polgármesterének és Jegyzőjének 1/2016. (II. 18.) számú együttes utasítása szerinti 

eljárásrendben (közbeszerzési értékhatárt el nem érő beszerzések) került lefolytatásra. 

Mindezek figyelembe vételével a PSN Építőipari Kft.-vel kötött az önkormányzat vállalkozói 

szerződést a projekt lebonyolítására bruttó 628 283 808,- Ft értékben. 

A beruházás során a műemléki védelem alatt álló ingatlan főépületének rekreációs célú 

átalakítása, valamint közösségi, és rendezvényterek kialakítása, a belső udvar felőli kortárs 

szélfogóval történő bővítése valósult meg.  Az udvari épületben szálláshelyek, saját mosdóval 

rendelkező szobák, konyha/étkező kialakítása valósult meg, valamint belső parkolók épültek. 

A rossz állapotú kerítés átépítése, felújítása is a fejlesztés célja volt. Az ingatlant körülvevő 

parkban felújításra kerültek a járdák és a növényzet.  

A főépület felújítása során új tetőhéjalás és bádogos szerkezetek készültek, a homlokzatok 

nedvességgel terhelt részeit újravakolták, a falfelületek és tagozatok szilikátfestést kaptak. A 

homlokzati nyílászárókat felújították, a meglévő szerkezeteket alapul véve után gyártással 

cserélték, illetve restaurálták. A falszerkezeteket utólagos falszigeteléssel látták el. Az  épület 

belső terei új meleg és hidegburkolatot kaptak, kialakításra került három szobában 6 fős 

szálláshely, konyha, étkező és sport rekreációs célú funkció (finn szauna és jakuzzi) is. 

Megvalósításra került közös előtérrel két iroda is, az egyiket a Német Nemzetiségi 

Önkormányzat, a másikat a Felvidékiek Egyesülete használja. A 80-100 fő fogadására 

alkalmas konferencia termet Kovács Ferenc bonyhádi  festőművész képei színesítik, nem 

utolsó sorban Perczel Mór honvédtábornok emlékszobája is megújult. 

Az udvari épületen szintén új tetőhéjalás és bádogos szerkezetek készültek, a homlokzatokat 

teljes egészében újravakolták, a falfelületek és tagozatok szilikátfestést kaptak. Néhány belső 

oldali ablaktok kivételével minden nyílászárót ki kellett cserélni, az után gyártásnál a meglévő 

szerkezeteket alapul véve. A falszerkezeteket utólagos falszigeteléssel látták el, a nedves 
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falakra javító vakolatrendszert hordtak fel.  Mindkét épület alap- és lábazati falai a 

továbbiakban is kitettek a nedvességhatásoknak, ezért a lábazatokat légpórusos vakolattal 

alakították ki. Az épületben négy szoba került kialakításra, előterekkel, fogadó előszobával, 

valamint konyhával és étkezővel. A szobákban összesen nyolc fő szállásolható el.  

 

Hivatalos átadó ünnepség - 2021. június 16. 

2021. június 16-án tartottuk meg a Perczel-kúria hivatalos átadó ünnepségét. A gyönyörű, 

nyári időben nagyon sokan voltunk, rengetegen nézték meg, hogy a város ikonikus, egykoron 

romos épületéből milyen csodaszép projekt került megvalósításra. Volt ágyúdörgés, Csuja 

Imre színművész verseket szavalt, Perczel András akadémikus, a család leszármazottja a 

nemzetet méltatta, Filóné Ferencz Ibolya Polgármester Asszony pedig köszönetet mondott 

azoknak, akik segítették a kúria felújítását. A hivatalos megnyitó után mindenki belülről is 

megnézhette az épületeket, ami után a rendezvényteremben Csuja Imre a pályájáról tartott 

remek hangulatú élménybeszámolót a szép számú közönségnek. 
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Üzemeltetés, fenntartás 

A Perczel-kúria Bonyhádi Sportcentrumhoz csatolásával két új munkavállaló kezdett el 

intézményünkben dolgozni a tavalyi évben.  A nyolc órás státuszú gazdasszony márciusban, a 

négy órás rendezvényszervező pedig májusban lépett be a rendszerbe.  

Már az átadást követő első hónapban nagyon népszerű volt a vendégek körében a szálláshely 

és a rendezvényterem, próbáltuk minél szélesebb körben hasznosítani az épületet. Az első 

hónapban edzőtáborozó sportolók, nyaralásukat a környéken töltő családok és rendezvények 

vendégei szálltak meg a szobáinkban. Az önkormányzat jóvoltából és segítségével minden 

szükséges eszközt és berendezést megvásároltunk május végéig. A feladat nem volt egyszerű, 

hiszen úgy kellett felöltöztetni a város történelmének egyik legfontosabb épületét, hogy a 

hétköznapi használatban is ellássa a feladatát. Több mint 13 millió forintot költöttünk tavaly 

tárgyi eszközök beszerzésére: bútorokat, konyhai és fürdőszobai felszereléseket, valamint a 

mindennapos működéshez szükséges eszközöket vásároltunk. A vendégek visszajelzései 

alapján utólag minden szobába éjjeli szekrényt és televíziót vettünk, továbbá szúnyoghálót 

szereltettünk fel. A rendezvényteremben fix projektorvásznat építettünk ki. 

A rendezvénytermet tavaly esküvőkre, esküvői fotózásra, osztálytalálkozók, családi és céges 

rendezvények lebonyolítására adtuk bérbe. Helyet adtunk rendőrségi napnak, gimnáziumi 

szalagtűző fotózásnak, német önkormányzat és székely szövetség programjának, Térzene 

Program több eseményének, véradásnak, évvégi polgármesteri vállalkozói fogadásnak, sőt, 

még szilveszteri bulinak is. A rendezvényterem 10 000,- Ft/óra vagy 50 000,- Ft/nap áron 

bérelhető. Szabadtéri rendezvény és esküvői polgári szertartás 30 000,- Ft/alkalom, lakodalom 

100 000,- Ft/alkalom, a kettő egyben pedig 110 000,- Ft-ért vásárolható meg. A szállásdíj 

4 000,- Ft – 8 000,- Ft között mozog. A tavalyi évben a szálláshely-értékesítésből 2 702 000,- 

Ft, a rendezvényterem hasznosításából összesen 725 000,- Ft bevételre tett szert 

intézményünk. Tavaly összesen 195 fő vendéget fogadtunk, a 18 év alatti vendégéjszakák 

száma 18 db volt. 
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Éjszakák száma (db) Magyar (fő) külföldi (fő) 

Egy éjszakát eltöltött vendégek száma 93 3 

Két éjszakát eltöltött vendégek száma 51 2 

Három éjszakát eltöltött vendégek 

száma 

25 3 

Négy éjszakát eltöltött vendégek száma 1 0 

Öt éjszakát eltöltött vendégek száma 11 0 

Hat éjszakát eltöltött vendégek száma 6 0 

Hét éjszakát eltöltött vendégek száma 1 0 

Összesen 372 14 
Vendégéjszakák száma 2021.07.01.-2021.12.31. 

 

 

Hónap belföldi vendégéjszaka (db) külföldi vendégéjszaka (db) Összesen (db) 

Július  80 9 89 

Augusztus 96 2 98 

Szeptember 49 0 49 

Október  46 0 46 

November 30 0 30 

December 71 3 74 

Összesen 372 14 386 
Vendégéjszakák havi bontásban 2021.07.01.-2021.12.31.  

 

 

A tavalyi évünk azzal telt, hogy megismertük az épületeket. Több esetben is a kivitelezőnek 

vagy alvállalkozójának kellett garanciális javításokat végezni. A legnagyobb problémát a 

beépített automatikus tűzjelző rendszer állandó meghibásodása okozta. Naponta több 

alkalommal is, éjjel és nappal jártunk az épületbe kikapcsolni a tévesen jelző berendezést, a 

tűzoltók több esetben is vonulni kényszerültek a hibák miatt. A megoldáson sokat dolgozott a 

rendszert kiépítő Hircomp Kft, hiszen az eszközcserék és a műszeres mérések/beállítások sem 

hoztak végső változást. Ennek következtében a teljes rendszer cserére került, eszközökkel és 

kezelővel együtt, azóta egyszer sem volt téves jelzés. Apróbb javítási feladatokat végeztettünk 

el a tavalyi évben: a fürdőkben volt vízelvezetési probléma, a nyílászárókat kellett többször is 

beállítani, küszöböket kellett cserélni. Egy zuhanykabin anyaghiba miatt cserére került. 

Vásároltunk egy párátlanító készüléket, mivel az épületekben lévő nagyfokú páraképződés 

következtében feldagadtak a faburkolatú padlók. Az eszköz működtetésével nagy mennyiségű 

felesleges és kártékony vizet tudunk összegyűjteni.  

Augusztusban az ÖTE segítségét kértük az ereszcsatorna tisztításában, ezen munka kapcsán 

derült ki, hogy rossz a lejtése az eresznek, amit kivitelező garanciában javított. Az 

ereszcsatorna rendszert is át kell alakítani, mert a hirtelen nagy mennyiségű esőzések 
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alkalmával a rendszer nem kellő módon vezeti le a csapadékvizet. Az átalakítás folyamatban 

van, lombkosarakat, levélhálót és horganyszegélyt fognak felhelyezni, az átalakítás 

összköltsége nagyságrendileg 200 ezer Ft körül várható.  

 

Kovács Ferenc festőművész állandó kiállítása 

Bonyhád Város Önkormányzata 2020. évi városi költségvetéséből 3 000 000,- Ft-ot biztosított 

Kovács Ferenc festőművész állandó kiállításának létrehozásához. Ebből az összegből ötven 

képet vásároltunk a művésztől. Az alkotások a felújított Perczel-kúria főépületi 

rendezvénytermében és folyosóján kerültek elhelyezésre. A festőművész saját maga válogatta 

ki az életművéből a kiállításra kerülő, jórészt bonyhádi és Bonyhád környéki képeket. A 

képekből áradó béke, harmónia, nyugalom és megnyugvás keresése méltó módon illik a 

kialakított környezetbe. Érdekesség, hogy minden kép helyét Feri bácsi választotta ki és ő is 

keretezte be azokat. A kiállítás keddenként délelőtt és csütörtökönként délután mindig 

megtekinthető, de előre egyeztetett időpontban bármikor bárkinek szívesen megmutatjuk a 

képeket, igény esetén a festőművész tárlatvezetését is megszervezzük. 

 

A park, mint természetvédelmi terület 

Az eredeti parkot a levéltári adatok szerint a XVIII. sz. végén létesítették, amely a kialakítása 

idején jóval nagyobb kiterjedésű volt. A mostani romantikus kerten kívül tartalmazott 

gyümölcsöst, diófást, japán kertet és kertészeti részt is. A tavalyi felújítás során a park is 

megújult. Több mint 160 db fa és cserje került megőrzésre, valamint 40 darab lett kivágva. 15 

darab fát ültettünk, többfajta fenyőt és juhart, valamint kőrist, díszcseresznyét és liliomfát. 

Ezernél is több cserje került ültetésre, többek között tiszafa, babérmeggy, orbáncfű, kúszó 

kecskerágó, sásliliom, levendula és madárbirs. Új sétautak alakultak ki, térvilágítással és 

padok kihelyezésével egy kellemes pihenőkertté varázsoltuk az egykoron elhanyagolt parkot. 

Sajnos a tavalyi évben három darab méretes fenyő is kivágásra került az ingatlan keleti 

részén. Mára a park egy közkedvelt pihenővé vált, ahova rendszeresen betérnek a bonyhádiak 

és a turisták nézelődni, megpihenni vagy egy pléden könyvet olvasni. 

Nagy büszkeség, hogy önkormányzati finanszírozásban, bonyhádi szakemberek munkájaként 

jelent meg 2021-ben a Perczel Mór szülőházának és parkjának botanikai és történeti 

nevezetességei Bonyhádon c. könyv. Az igényes kiadvány a botanikai fejezeteken túl 

helytörténeti ismeretekkel is szolgál, a Perczel családról és a kúriáról is olvashatnak benne az 

olvasók. 

A Bonycom NKft. végzi a közel 1 hektár területű park fenntartásának nagy részét, füvet 

vágnak, ápolják és locsolják a növényzetet. Mivel új telepítésről van szó, a tavalyi évben 

közel 350 m
3
 vizet locsoltunk ki annak érdekében, hogy a növények megeredjenek. A 

költséghatékonyság miatt a tavalyi évben locsoló almérő vízórát szereltettünk fel a vizes 

aknába, így az idei évtől már jóval olcsóbban, csatornadíj fizetése nélkül öntözhetjük a 

növényeket. A beruházás 99 500,- Ft-ba került, ugyanakkor 423,- Ft-ot megtakarítunk 

köbméterenként.  
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2021 őszén, amikor a fák már jórészt megszabadultak öltözéküktől, intézményi összetartás és 

csapatépítés címén többször is leveleket húztunk össze a park területén. A kellemes fizikai 

munka után egy jóleső ebéddel és közös beszélgetéssel zártuk a napot.  

Összességében elmondható, hogy az épületeket berendeztük, belaktuk és elkezdtük használni. 

Célunk, hogy a jövőben minden tekintetben maximálisan ki is használjuk az abban rejlő 

lehetőségeket, megőrizve tündöklő szépségében és jelenlegi állapotában.  

 

A közüzemi mérőóra-állások változása 2021.01.01. – 2021.12.31. közötti időszakban 

 

VÁRALJAI IFJÚSÁGI TÁBOR 

 

A Bonyhádi Sportpályához és a Perczel-kúriához képest kisebb mértékű, mégis nagyon fontos 

fejlesztések történtek a Váraljai Ifjúsági Tábor területén is 2021-ben. A 2018-as és 2020-as 

felújítások után tovább fejlesztettük az ingatlant, újabb három épületegység újult meg kívül és 

belül egyaránt. Így mára elmondható, hogy az összes ifjúsági ház felújításra került. Három 

épületegység van még vissza a teljes megújuláshoz, a két korábbi nevelői szoba, illetve a 

foglalkoztató épületének külső felújítása. Ennek megoldása az egységesség miatt fontos 

ugyan, de nem égető kérdés. Egyrészt a nevelői szobákat, amióta a Bakancsos házak 

elkészültek, már csak raktározásra használják a csoportok, a nevelők kivétel nélkül az 

apartmanokban kérnek szállást. Másrészt a foglalkoztató belülről teljesen megújult, itt 

tetőcsere és külső homlokzatfelújítás lesz majd a feladat. 

Bonyhád város 2021. évi költségvetési főösszegébe került betervezésre 17 millió Ft értékben a 

maradék, még fel nem újított három ifjúsági szálláshely projektje, további 3 millió Ft összeget 

az új berendezési tárgyak megvásárlására fordítottunk. A beruházásnak köszönhetően teljesen 

megújultak a házak: új tetőszerkezet, új villamos hálózat, új külső megjelenés, új belső 

design, új bútorzat, újonnan kialakított fűtési lehetőség fogadja a vendégeket most már az 

összes házban. Ezen beruházások megvalósulásával a tábor kihasználtsága növekedett, nem 

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

tavaszi és őszi többévszakos szolgáltatással és szállásbiztosítással kerültünk a korábbinál 

előnyösebb pozícióba. Az ifjúsági táboroztatás keretein belül 90 + 6 főt tudunk elhelyezni, a 

Bakancsos házakba max. 12 fő szállásolható el. A K-Plan Kft. által elkésztett beruházás 

március közepén kezdődött és június elején fejeződött be. A projekt átadására 2021. június 17. 

napján, az éppen a táborban pihenő Petőfis diákokkal közösen került sor. 

 

Perczel-

kúria 

Mérőóra gyári 

száma 
Mértékegység 2021.01.01. 2021.12.31. Fogyasztás 

Gáz 35540808206571 m
3 

3128 9837 6709 

Víz 20-003584 m
3 

20 393 373 

Villany 440082010010472 kWh 2317 8431 6114 
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A 2020-as évhez képest sokkal jobb előjelekkel vártuk a szezont, annak ellenére, hogy ismét 

június elején vált biztossá, lehet bentlakásos táborokat szervezni. A felújítás utáni első lakóink 

a Petőfi Általános Iskola nyolcvan diákja volt, akik az egy évvel korábbi szélsőséges időjárási 

körülmények után tavaly normál viszonyok között tudtak táborozni. Az ezt követő két héten a 

Széchenyisek vették birtokba a tábort száz-száz fővel. A 2018/2019-es tanévtől kezdődően a 

tankerületi, állami fenntartásban lévő iskoláknak a Csodaszarvas programon keresztül van 

lehetőségük június utolsó két hetében bentlakásos táborokat szervezni. A program nagyon 

népszerű, hiszen az általános iskola alsós diákjai gyakorlatilag ingyen tölthettek el majd egy 

hetet egy-egy üdültetéssel foglalkozó táborhelyen.  

A tavalyi évben ismét vendégeink voltak az újpesti hátrányos helyzetű fiatalok, akik 55 fővel 

látogattak el hozzánk. Régi, visszatérő táborozóink a népzenészek, akik teljesen megtöltik a 

tábort, még a határon túli magyar területekről is érkeznek közülük. A kutyás tábor résztvevői 

is hosszú évek óta térnek vissza, remek kapcsolatot ápolunk velük. Hosszú távon 

gondolkodva örömteli, hogy távolabbi helyekről is érkeznek hozzánk új vendégek, hiszen ez 

lehet az alapja annak, hogy kibővítsük a vendégkörünket és népszerűsítsük a 

szolgáltatásainkat. Tavaly például a Medgyesegyházi Teakwon-do SE sportolói voltak először 

nálunk, közel ötven fővel töltöttek el négy napot Váralján. 2021-ben a szászvári és a bonyhádi 

katolikus közösségek szerveztek hittan tábort két turnusban, szintén új vendégeknek 

számítottak. Újdonságnak számított, hogy a Tolna Megyei Szakképzési Centrum Perczel Mór 

Technikum és Kollégium gólyatábora Váralján került megszervezésre. Két éjszakát 20 fővel, 

további két éjszakát pedig 80 fővel vendégeskedtek az iskola tanulói és nevelői a 

táborunkban. 2021 szeptemberében egy bajai általános iskolai osztálykirándulásnak adtunk 

otthont. A Bethlen Gábor Alap támogatásával bonyhádi és madéfalvi diákok táboroztak 

együtt tavaly az iskolakezdés hetében a Váraljai Ifjúsági Táborban. A testvértelepülési 

pályázatnak köszönhetően 24 erdélyi kisdiák jutott el hozzánk és töltött el táborunkban egy 

hetet. A közös programoknak köszönhetően új barátságok köttettek, a gyerekek bepillantást 

nyerhettek egymás kultúrájába és szokásaikba, felejthetetlen élményeket szerezve ezzel 

maguknak.  

2020 után 2021-ben is elmaradt egy nagy lélekszámú tábor. Az Agapenta Keresztény 

Szellemiségű Kulturális Alapítvány minden évben 120-130 fővel érkezik Váraljára, sajnos a 

járványhelyzet miatt tavaly sem jöttek hozzánk. Ennek következtében tudtunk több új, de 

kisebb létszámú csoportot fogadni. 

Szállásértékesítés szempontjából, az előzetes foglalásokat nézve különleges év elé nézünk. 

Gyakorlatilag május közepétől szeptemberig már most szinte teljes kihasználtság 

prognosztizálható. A kisebb létszámú csoportokhoz további csoportok párosításával tudjuk 

még felfelé tornászni a mutatót, de egészen biztosan ilyen opciót is fogunk majd alkalmazni. 

Az idén a Széchenyi csak egy hetet jön, helyette két hét Petőfis tábor lesz. A régi vendégeink 

mellett új turnusaink is lesznek, baranyai gombászok fognak hozzánk jönni és a nyírségi 

ételérzékeny csoport fogadása egészen bizonyosan igazi kihívás elé állítja majd az Eatrend 

Kft-t is.  
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Bonyhád Város Önkormányzata a Képviselő-testület döntése értelmében továbbra is segíti a 

bonyhádi gyermekek táboroztatását. A bonyhádi lakóhellyel rendelkező, általános iskolás 

gyerekek szülei napi 2 000,- Ft/fő támogatásban részesülnek, ezáltal csökkentve a családok 

kiadásait. A tábori díjtételekről Bonyhád Város Önkormányzata 314/2021. (V.31.) sz. 

határozata rendelkezik. 

 

Tábori díjtételek 

 

 2020. év        2021. év 

A táblázatban szereplő árak bruttó összegek, a szállásdíjra 200,- Ft/fő/éj IFA számolandó fel 18 éves kor felett 

 

 

Feladatunk, hogy a fejlesztéseknek köszönhetően keresettebbé vált ingatlanunkból 

folyamatosan próbáljuk a kihasználtságot és a profitot növelni. Az idei nyár lehet az első, 

amikor nem lesznek üres járatok a táborban, a szálláshelyeket folyamatosan tudjuk majd 

értékesíteni. Ezen különböző, akár egymásnak idegen csoportok egy időben történő 

kiszolgálásával tudunk javítani.  

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

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

Szállásdíj: 3 500,-Ft/fő/éj Szállásdíj: 3 500,-Ft/fő/éj 

Étkezés:      Étkezés:      

reggeli 589,- Ft/fő/nap reggeli 589,- Ft/fő/nap 

ebéd 1 181,- Ft/fő/nap ebéd 1 181,- Ft/fő/nap 

uzsonna 293,- Ft/fő/nap uzsonna 293,- Ft/fő/nap 

vacsora 885,- Ft/fő/nap vacsora 885,- Ft/fő/nap 

Étkezés összesen: 2 948,- Ft/fő/nap Étkezés összesen: 2 948,- Ft/fő/nap 

Konyhai szolgáltatás 500,- Ft/fő/nap Konyhai szolgáltatás 500,- Ft/fő/nap 

Sátorhely 1 000,- Ft/fő/éj Sátorhely 1 000,- Ft/fő/éj 

Terembérleti díj 20 

főig 

Terembérleti díj 20+ 

fő 

40 000,- Ft/nap 

60 000,- Ft/nap 

Terembérleti díj 20 főig 

Terembérleti díj 20+ fő 

40 000,- Ft/nap 

60 000,- Ft/nap 

Vizesblokk bérleti díj. 250,- Ft/fő/nap Vizesblokk bérleti díj. 250,- Ft/fő/nap 
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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 Váraljai Ifjúsági Táborról összeségében elmondható, hogy a fejlődés és korszerűsítés útján 

elindított folyamat végső szakaszában vagyunk. Reményeink szerint a következő évben 

lehetősége lesz az önkormányzatnak a két nevelői épület és a foglalkoztató felújításának 

finanszírozására ezzel lehetne lezárni végleg a 2018-ban elindított, jelenleg 400 millió forint 

környékén járó fejlesztést. A tavalyi évünk az előzőhöz képest nyugodt volt fenntartás és 

üzemeltetés terén. Apróbb karbantartási munkálatokat végeztünk, szervízeltük és fejlesztettük 

a külső hangtechnikát. Újra felfestettük a bitumenes pályán kissé megkopott játékfelületeket, 

valamint parkosítási feladatokat láttunk el. A 2020-as betörésben eltulajdonított eszközöket 

beszereztük. A napelemes visszatermelési adataiból látszik, hogy vagy nem működik 

rendesen, vagy a földrajzi adottágok és/vagy leárnyékolás miatt eleve nem is tud többet 

termelni a rendszer. Ahogy az intézmény minden telephelyén, úgy Váralján is indokolt ennek 

teljes felülvizsgálata a leghatékonyabb működtetés elérése céljából. 

A Váraljai Ifjúsági Táborban a tavalyi évben is egy fő 8 órás munkavállaló dolgozik gondnoki 

munkakörben. A munkatársunk 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 szezonban a takarító kolléganők 

rendszeresen jártak segíteni Váraljára, teszik ezt azért is, mert ekkor a sportcsarnokban 

kevesebb a teendőjük. A Perczel-kúriában dolgozó kolléganők is besegítettek egy-egy olyan 

nap, amikor két turnusváltás azonos napra esett. 

 

A közüzemi mérőóra-állások változása 2021.01.01. – 2021.12.31. közötti időszakban 

 

 

Váraljai 

Ifjúsági Tábor 

Mérőóra gyári 

száma 
Mértékegység 2021.01.01. 2021.12.31. Fogyasztás 

Víz több mérőóra 

alapján 

m
3 

------- ------- 306 

Villany több mérőóra 

alapján 

kWh ------- ------- 18 590 

Villany napelemes 

visszatermelés 

kWh 5912 8131 2219 
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Étkeztetési szolgáltatás ellátása 

Talán ezen területen volt a legnagyobb változás tavaly, ami a tábori mindennapjait érintette. A 

városi közétkeztetés közbeszerzési eljárásának a Váraljai Ifjúsági Tábor is része lett. Egy év 

szolgáltatással a hátunk mögött elmondható, ez nagyon megnehezítette a dolgunkat a 

gördülékeny működtetés tekintetében. 

Táborunkban 2018-ban egy nagymányoki vállalkozó, 2019-ben és 2020-ban a bonyhádi RITT 

2000 Kft. oldotta meg az étkeztetési szolgáltatást. Mindkettő esetében meg voltunk elégedve a 

szolgáltatás minőségével, apróbb problémáktól eltekintve a felek rugalmasságának is 

köszönhetően a vendégeink is az igényeknek megfelelő szolgáltatásban részesültek. 

Bonyhád Város Önkormányzata a gyermekek védelméről és gyámügyi igazgatásról szóló 

1997. évi XXXI. törvény 21/A. §-a, 21/C. §-a pontjaiban meghatározottak szerint kötelezett 

az általa fenntartott óvodában és a közigazgatási területén az állami intézményfenntartó 
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központ által fenntartott nevelési-oktatási intézményben a gyermekétkeztetés, valamint a 

szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 62. § és 67. §-aiban 

foglaltak szerint a szociális étkeztetés és a Bonyhádi Sportcentrum által üzemeltetett Váraljai 

Táborban táboroztatási étkeztetés biztosítására. A nyílt közbeszerzési eljárást az 

önkormányzat lefolytatta és annak nyertesével, az albertirsai székhelyű Eatrend Kft-vel kötött 

2020. október 2. napján szolgáltatási keretszerződést. A szerződés határozott időtartamú, 

2025. augusztus 31. napjáig szól.  

 

A közbeszerzési eljárásban nyertes Eatrend Kft. által meghatározott 2021. évi 1 200,- 

Ft/fő/négy étkezés/nap + Áfa, azaz 1 524,- F ára a következő bontásban alakult ki:  

 

Étkezés díja 

összesen 

Reggeli Ebéd Uzsonna Vacsora 

1 200,- Ft 180,- Ft 580,- Ft 60,- Ft 380,- Ft 

A közétkeztetésre vonatkozó táplálkozás-egészségügyi előírások, a nyersanyag-kiszabás, az 

étrendtervezés és összeállítás, a felhasználási előírások, a korlátozások és tilalmak, a diétás 

étkeztetés szabályai és a hatósági ellenőrzések egy olyan bonyolult rendszert képeznek, amely 

sokszor rugalmatlan és gyakorlatilag nem lehet benne pozitív előre lépést elérni.  Egy év telt 

el a közös munkával. Reménykedünk abban, hogy a tavalyi évhez hasonlóan nem lesznek 

elégedetlenkedő csoportok, nem veszítünk vendégeket, bízunk abban, hogy egyszer ez a 

helyzet is normalizálódni fog. 
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Váraljai bevételek 2021. 

 

 

 

 

 

2021.  

 

 

SZÁLLÁS 

ifjúsági ház bakancsos sátor 

fő összeg fő összeg fő összeg 

február 2 7000 2 9000   

  

  

  

  

március     3 13500 

június 

 

54 189 000 Ft 20 90 000 Ft 

360 1 260 000 Ft     

július 

 

 

 

 

540 1 890 000 Ft 60 270 000 Ft 378 378 000 Ft 

481 1 683 500 Ft 19 85 500 Ft   

  

  

  

  

  

 

48 168 000 Ft 58 261 000 Ft 

34 119 000 Ft 6 27 000 Ft 

4 14 000 Ft 12 54 000 Ft 

72 252 000 Ft 14 60 000 Ft 

  

10 45 000 Ft 

augusztus 

 

 

 

 

 

 

89 311 500 Ft 19 85 500 Ft 28 28 000 Ft 

1 3 500 Ft 5 22 500 Ft 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

  

  

  

  

  

250 87 300 Ft 50 224 500 Ft 

228 798 000 Ft 54 243 000 Ft 

196 686 000 Ft 32 144 000 Ft 

27 93 000 Ft 1 4 500 Ft 

8 27 000 Ft 18 81 000 Ft 

10 35 000 Ft 16 72 000 Ft 

126 441 000 Ft 8 36 000 Ft 

134 469 000 Ft 48 216 000 Ft 

84 29 400 Ft 20 84 000 Ft 

szeptember 

 

156 546 000 Ft 14 63 000 Ft 

16 56 000 Ft 16 72 000 Ft 

172 602 000 Ft 2 9 000 Ft 

október 

 

54 189 000 Ft 4 18 000 Ft 

25 87 500 Ft 2 9 000 Ft 

november 

 

    10 45 000 Ft 

    6 22 500 Ft 

december 43 150 500 Ft     

 összesen: 3212 10 187 200 Ft 529 2 366 500 Ft 406 406 000 Ft 

Szállás bevétel: 12 959 700,00 Ft 
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2021. 

ÉTKEZÉS 

reggeli ebéd uzsonna vacsora 

db összeg db összeg db összeg db összeg 

június 
360 201 240 Ft 384 438 912 Ft     270 228 150 Ft 

  

július 

600 335 400 Ft 600 685 800 Ft 600 167 400 Ft 600 507 000 Ft 

280 156 520 Ft 280 320 040 Ft 280 78 120 Ft 280 236 600 Ft 

86 48 074 Ft 86 98 298 Ft 129 35 991 Ft 86 72 670 Ft 

 

augusztus 

300 167 640 Ft 360 411 480 Ft 300 83 820 Ft 300 253 365 Ft 

228 127 452 Ft 295 337 185 Ft 285 79 515 Ft 228 192 660 Ft 

144 80 496 Ft 192 219 456 Ft 192 53 568 Ft 144 121 680 Ft 

  

szeptember 

213 119 607 Ft 120 137 160 Ft 191 53 289 Ft 213 179 985 Ft 

196 109 564 Ft 244 278 892 Ft 146 40 734 Ft 148 125 060 Ft 

  

összesen: 2407 1 345 993 Ft 2561 2 927 223 Ft 2123 592 437 Ft 2269 1 917 170 Ft 

Étkezés bevétel: 6 782 823 Ft 

 2021. 

 

EGYÉB bevétel 

db - fő összeg 

 június 

 

 

43 10 750 Ft 

30 7 500 Ft 

5 140 000 Ft 

86 81 500 Ft 

 július 

 

40 50 000 Ft 

20 40 000 Ft 

80 155 000 Ft 

augusztus 

 

32 36 000 Ft 

1 100 000 Ft 

 szeptember 

 

 

 

 

50 12 500 Ft 

40 60 000 Ft 

120 30 000 Ft 

40 60 000 Ft 

60 130 000 Ft 

60 15 000 Ft 

17 4 250 Ft 

60 15 000 Ft 

 október 

 

 

43 141 500 Ft 

20 75 000 Ft 

20 40 000 Ft 

40 90 000 Ft 

összesen: 907 1 294 000 Ft 
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Bonyhádi Sportcentrum kiadásai 2021.01.01-2021.12.31. közötti időszakban 

 

  

2021.01.01.-
2021.12.31. víz gáz áram szemét üzemanyag tűzifa bérköltség összesen: 

Sportcsarnok 187 062  1 677015   323 385  132 229  35 634  0  18 091 923 22 447 248  

Sportpálya 
Bonyhád 348 832  1 140 903  896 870 Ft 18 746  376 50  0  4 434 872 7 216 725  

Sportpálya 
Majos 205 806  455 480 Ft 733 331 Ft 35 665  362 471  0  2 399 729 4 192 482  

Sportpálya 
Börzsöny 41 554  0  434 332 Ft 20 384  175 015  90 000  1 134 948 1 896 233  

Váraljai Ifjúsági 
Tábor 197 446  0  741 503  34 476  226 639  0  5 773 988 6 974 052  

Kúria 4 877  705 000  323 305  0  0  0  4 196 380 5 229 562  

Gunaras 1 044 0  0 0 0  0 0  1 044  

összesen: 986 621  3 978 398  5 452 726  241 500  1 176 261 90 000 Ft 36 031 840  47 957 346  
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SPORT-ÉLET-MÓD 

 

A Bonyhádi Sportcentrum 2019-ben csatlakozott az „Élő város” - Helyi közösségi és 

kulturális innovatív programok, együttműködések támogatása keretében megvalósuló, TOP-

7.1.1-16-H-2019-009999 azonosítószámú, Szabadidős és sportprogramok Bonyhádon 

elnevezésű projekthez. A programsorozat égisze alatt valósult meg a 2019. május 1-jei 

Sportmajális és a saját brand-es FitMotion rendezvények, valamint a SPORT-ÉLET-MÓD 

előadások. A programokat 2019. május 1. – 2020. október 31. között kellett volna 

megrendezni, de a világjárvány következtében, többszöri módosítást követően 2022. április 

28. napja lett a projektzárás végső időpontja. 

Nagy reményekkel hívtuk életre a Sport-Élet-Mód névre elkeresztelt előadás-sorozatunkat, 

amelynek 2020. októberi első állomása után, a világjárvány következtében sajnos csak több 

mint egy évvel tudtuk megtartani a második programot. 2021. december 11-én került 

megrendezésre a Solymár Imre Városi Könyvtárban a Sakkszimultán, ahol Jeszenszky József 

világbajnoki résztvevő sakkozó volt a vendégünk. A sportoló mindamellett, hogy szimultán 

játszott sakkot tizenöt ellenféllel szemben, előadást is tartott az érdeklődőknek sakkelméletről. 

Szó esett stratégiai szemlélet és gondolkodási mód kialakításáról, ezek fejlesztéséről és 

fejleszthetőségéről, az ellenfél vagy versenytárs szándékának előzetes megismeréséről. 

Érintettük a megelőzés fogalmát, a sakk tanulási-nevelési folyamatban elsajátítható jegyeit. 

Az előadó a váratlan meglepetés, a döntéshozatali tapasztalat, a helyes állásmegítélés 

felismeréséről is elmondta tapasztalatait A résztvevők a sakkról, mint alternatív pedagógiai 

módszerről hallhattak színvonalas előadást, amelyek megfogadásával növelhették tudásukat. 

Az elméleti előadás után tizenöt táblán játszott az előadó szimultán, ebből egy alkalommal 

nem sikerült legyőznie versenytársát.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



- 53 - 
 

2021. december 20. napján rendeztük meg a SPORT-ÉLET-MÓD programsorozatunk tavalyi 

második előadását, ahol egy profi labdarúgó egyesület életébe nyertünk bepillantást. 

Meghívott vendégeink, Péter Norbert a Paksi FC utánpótlás szakmai vezető és Éger László, 

egykori válogatott labdarúgó, utánpótlás edző válaszolt kérdéseinkre, aminek kapcsán 

ismerhettük meg a paksi klub utánpótláséletének mindennapjait. Szót ejtettünk a felnőtt csapat 

szerepléséről, annak kihatásairól az utánpótlás tekintetében. Fiatalok motivációjáról 

beszélgettünk, arról, hogy milyen a mai magyar labdarúgó utánpótlás, a szakemberek mit 

keresnek a fiatalokban. Kitartás, alázat, szorgalom, szülői háttér, iskola, mindegyik 

elengedhetetlen ahhoz, hogy profi sportoló lehessen valaki, mindezek mellett a tehetség csak 

másod, vagy harmadlagos dolog. Kitárgyaltuk az iskola, egyesület, család bűvös hármasát, 

azt, hogy ezen hármasnak közösen, egymás munkáját segítve kell eredményt elérni. A 

résztvevők láthattak egy kisfilmet is az egyesület felépítéséről, stratégiájáról, filozófiájáról, 

vendégeink ismertették, hogy milyen irányba szeretne a klub tovább fejlődni. 

A beszélgetésen részt vevő sportolók, szülők és edzők egy komplex visszacsatolást kaphattak 

eddigi munkájukat illetően, bepillantást nyerhettek egy profi klub mindennapjaiba. A kötetlen 

beszélgetés nagyon jó hangulatban telt el, hűen szolgálta az elképzeléseinket, amiért a 

programot létrehoztuk: sportról, nevelésről, tanulás fontosságáról, céltudatosságról tett 

tanúbizonyságot. 
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NTAK 

A Nemzeti Turisztikai Adatszolgáltató Központ (NTAK) a Magyar Turisztikai Ügynökség 

(MTÜ) által vezetett digitális adatszolgáltatási rendszer, aminek fő célja a hazai turizmus 

versenyképességének növelése. A szektor digitalizációja lehetővé teszi az anonimizált 

forgalmi és statisztikai adatok gyűjtését minden magyarországi szálláshely részéről, 

tökéletesen valós időben. Az ilyen mennyiségű, naprakész információ teljesen új távlatokat 

nyit meg a turizmusfejlesztés terén, így az ügynökség képes pontosabb előrejelzéseket 

készíteni és hatékonyabb marketingkommunikációt folytatni a későbbiekben. A rendszerbe 

érkező személyes és statisztikai adatok alapján a legfontosabb turisztikai mérőszámokat lehet 

látni egy adott szálláshelyről, városról, turisztikai térségről vagy éppen az egész turisztikai 

szektorról: hány vendég, melyik országból, hány napot töltött el hazai szálláshelyeken, milyen 

szolgáltatásokat vett igénybe és mennyit költött. 

Az intézmény kétféle szoftvert használ. Az egyik a Felhőmatrac, egy jutalékos rendszer az 

eltöltött vendégéjszakák után, ezt a Váraljai Ifjúsági Házaknál használjuk. A másik a 

Vendégem.hu. egy  ingyenes állami szoftver, azért nem kell fizetnünk, mert az adott 

szállástípusból  nem rendelkezünk 8 szoba vagy 16 fő feletti kapacitással. Ezt a Perczel-kúria 

és a Váraljai Bakancsos Házak szálláshelyeknél alkalmazzuk. 

A valóságban ez úgy működik, hogy a foglalás utáni kapcsolatfelvételkor értesítjük a 

vendégeket, hogy érkezéskor milyen hivatalos okmányokra lesz szükségünk a szállásadáshoz.  

A bejelentkezésnél a szoftverbe épített okmányolvasó segítségével érkeztetjük az 

elszállásolandó személyeket. Ez azt jelenti, hogy bármikor érkezik is a vendég, rendelkezésre 

kell állni, hiszen a rendszer minden éjfélkor automatikusan zár és utólag nincs lehetőség a 

felvitelre. Egy megoldás lehetne a személyes kontaktolás elkerülésére, az okmányok 

elektronikus úton történő továbbítása, de ennek pedig adatvédelmi aggályai vannak. A vendég 

távozásakor utaztatni kell a rendszeren belül, ezzel záródik a foglalás.  

 

IDEGENFORGALMI ADÓ 

Intézményünk a jogszabályi követelményeknek eleget téve 2019-ben kezdte meg a Váraljai 

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

Perczel-kúria intézményhez csatolásával pedig ezen telephelyünk tekintetében is lett 

adófizettetési kötelezettségünk a tavalyi évtől kezdődően. 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 Váralja 

vonatkozásában 200,- Ft/fő/vendégéjszaka, Bonyhád tekintetében 300,- Ft/fő/vendégéjszaka, 

amely összegek az aktuális önkormányzat bevételeit növelik.  

Magyarország Kormánya a veszélyhelyzetre való tekintettel a 498/2020. (XI.13.) sz. 

kormányrendelet alapján kihirdette, hogy 2021. január 1. napjától nem kell idegenforgalmi 

adót fizetni. A veszélyhelyzet megszűnéséig az ebben az időszakban eltöltött vendégéjszaka 

után az adó alanyának nem kellett befizetnie, az adó beszedésére kötelezettnek nem kellett 
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beszednie és befizetnie, a megállapított, de be nem szedett adót azonban be kellett vallania – 

kivéve, ha az adó összege nulla volt - az adóhatóságnak. Ez az intézkedés 2021. június 30. 

napjáig volt hatályban. 2021. július 1. – 2021. december 31. napja között a Perczel-kúria 

tekintetében 104 900,- Ft, míg a Váraljai Ifjúsági Tábor és Bakancsos Házak vonatkozásában 

256 400,- Ft idegenforgalmi adó került megfizetésre az adóhatóság felé.  

 

MOZDULJ BONYHÁD! 2021 

2021-ben nyolcadik alkalommal került volna megrendezésre a „Mozdulj Bonyhád!”, amely 

évek óta a bonyhádi fiatalok sportos szünidei időtöltését elősegíteni igyekvő programsorozat. 

Intézményünk a Dobogó Egyesülettel és Bonyhád Város Önkormányzatával karöltve, 2019-

ben első alkalommal vett részt a vakációs programok megvalósításában. A világjárvány miatt 

sajnos a MB! 2021 programok - hasonlóan 2020-hoz - elmaradtak, azok szervezési és 

előkészítő feladatait el sem kezdtük. Az idei évben mindenképpen szeretnénk megrendezni a 

régi, hagyományos, nagy sikerű programjaink, így szervezünk focitornákat, lesz kenutúra, 

pataktúra, bójakereső, barangoló és a könyvfesztivál futóprogramját is szeretnénk újra a 

sorozat részévé tenni. 

 

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. 

A szövetségnek intézményünk 2019. áprilisa óta tagja, a debreceni  közgyűlésen döntött 

ugyanis a tagság a felvételünkről. Ettől az időponttól kezdve a Bonyhádi Sportcentrum is 

tagja a szövetségnek, amely állandó érdekképviselettel, összefüggő szakmai anyagok 

elkészítésével ad segítséget és mutat irányt a fejlődés érdekében.  

2021 októberében Budapesten tartotta soron következő közgyűlését a szövetség, ahova 

Bonyhád Város Önkormányzata és intézményünk is személyes és külön meghívást kapott. A 

megkülönböztetés oka nem volt más, mint az, hogy a szövetség pékdaértékűnek találta azt a 

munkát és eredményt, amit városunk az utóbbi években sportinfrastruktúra-fejlesztés területén 

felmutatott. Ennek elismeréseként a „Sportlétesítményekért Emlékdíj” kitüntetést vehette át 

Filóné Ferencz Ibolya Polgármester Asszony, aki egy prezentációt tartott a szövetség tagjaival 

az utóbbi évek jelentősebb bonyhádi fejlesztéseiről és beruházásairól. A közgyűlés után egy 

stadiontúrán vettünk részt a Puskás Arénában. Bepillantást nyerhettünk a színfalak mögé, 

láthattuk a kiszolgáló helyiségeket és a gyönyörű létesítmény működtetéséről és hallhattunk 

érdekességeket. 
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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, akik szinte napi rendszerességgel tájékoztatják a szurkolóikat az aktuális 

eseményeikről, a csapatok körüli mindennapos munkáról.  

Intézményünk programjait színes 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. 

Reklámszolgáltatás tekintetében is élen járunk. Mind a Bonyhádi Sportcsarnokban, mind a 

Bonyhádi Sportpályán megtalálhatók a bonyhádi és városkörnyéki vállalkozásokat hirdető 

minőségi reklámfelületek.  
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ÖSSZEGZÉS ÉS TERVEK 

A beszámoló zárásaként néhány mondatban összefoglalom, milyen intézményi szintű terveink 

vannak a közeljövőben. 

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

Város Önkormányzata további támogatásában bízva, a még fel nem újított két (és fél) 

épületegység felújítását fogjuk kezdeményezni annak érdekében, hogy elmondhassuk, öt év 

alatt tetőtől talpig megújult az ingatlan. 

Évek óta teszünk erőfeszítéseket azért, hogy Bonyhádon is legyen Kosárliget pálya. A hat 

palánkos, egyedi műanyag borítással, lelátóval, világítással rendelkező szabadtéri 

sportpályának már a tervezett helyszíne is körvonalazódik. Polgármester Asszony és a BKSE 

elnöke is több alkalommal is tárgyalt az MKOSZ főtitkárával, a jelenleg zajló szövetségi 

sportberuházások függvénye, hogy TAO-n keresztül lesz-e esély a kivitelezésre. 

Szeretnénk a működő programjainkat a jövőbe is megtartani és tovább fejleszteni. 

Amennyiben lehetőségeink engedik, lesz FitMotion és lesznek SPORT-ÉLET-MÓD 

előadások. 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. Szálláshely-

szolgáltatás és rendezvényszervezés területén udvarias kiszolgálással, maximálisan 

kihasználva lehetőségeinket fogunk továbbra is azért dolgozni, hogy intézményünk és 

városunk hírnevét tovább öregbítsük országszerte.  

Az egyik legfontosabb számomra, hogy az anyagi megbecsülés mellett olyan 

munkakörülményeket teremtsünk a kollégáinknak, hogy a munkájukban ki tudjanak 

teljesedni, magukénak érezzék a feladatot, szeressék a munkahelyüket, hogy továbbra is 

csapatban gondolkodjanak. Erre egy kezdő lépés volt az idei évi munkabér emelkedés, ennek 

ellenére még egy központi béremelésben is reménykedem, hiszen ebből mi kimaradtunk.  

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

legyünk. A magas színvonalon felújított épületeink jelenlegi állapotát minden erőnkkel, 

sokszor és sokat konfrontálódva igyekszünk megőrizni. Szeretnénk továbbra is kapocs lenni a 

sportegyesületek és az önkormányzat között, megkönnyítve ezzel a mindennapos 

működésüket. Továbbra is szeretnénk meghatározó szereplői lenni a helyi sportéletnek. Ehhez 

kérem a T. Képviselő-testület további bizalmát és támogatását. 

 

Bonyhád, 2022. március 15. 


