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BONYHÁDI SPORTCENTRUM 

 

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

az önkormányzat közfeladatainak hatékonyabb ellátása érdekében Magyarország helyi 

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

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

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

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

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

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

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

ellenében a Bonyhádi Oyama Karate Egyesület. A tavalyi évben az értékesített Dombóvár-

Gunarasi üdülőházak kikerült a telephelyeink közül, míg az intézményünk neve alatt 

megvalósult Perczel Pihenő Park bekerült a Bonyhádi Sportcentrum alapító okiratába.  

 

 

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 (az okiratba újonnan bekerült telephely) 

6. Budai utcai Karate-terem 

7. Dombóvár-Gunarasi Üdülőházak (törölt intézményi telephely) 

8. Perczel Pihenő Park (új intézményi telephely) 

9. Váraljai Ifjúsági Tábor és Bakancsos Házak 

 

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

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

költségvetési tárgyalásakor a tavaly előtti teljes évet figyelembe véve tudtunk tervezni. Mint 

utólag kiderült, a koronavírus járvány miatt a 2021-es évet jórészt a 2019-es számadatok 

alapján kellett megtervezni.  Az intézményünkben 12 fő munkavállaló dolgozott tavaly is, 

ebből heten 8 órás, öten pedig 4 órás munkakörben dolgoztak, az egyik négy órás 

munkatársunkat megbízási szerződés keretein belül foglalkoztattuk. 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. 



- 3 - 
 

2020-ben is rendszeresen tartottunk intézményi megbeszélést, ahol a két találkozás között 

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

jövőbeli teendőkről esett szó. Továbbra is nyilvántartást vezettünk a munkavállalók 

munkavégzésének idejéről és minőségéről, folyamatosan próbálunk irányt mutatni a minél 

hatékonyabb és színvonalasabb feladatellátás érdekében. Az intézményi munkavállalók 

többsége állandó felügyelet és iránymutatás mellett igényesen és szakszerűen végezte 

munkáját a tavalyi évben is. Továbbra 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. 2020 a személyi állományban is változásokat hozott, három helyen is 

cserélődött az intézményi állomány. A Bonyhád-Börzsönyi Sportpályán nyugdíjasként, 

megbízási szerződéssel foglalkoztatott négy órás kolléganőnk helyére új munkavállaló 

érkezett. A Bonyhádi Sporttelepen dolgozó 8 órás kolléga öregségi nyugállományba vonult, 

2021. február végéig felmentési idejét töltötte az intézménynél. Pótlására egy fiatalembert 

vettünk fel, aki a pályagondnoki teendőket ellátja. Az új kolléga a pályán igényelt és kapott 

szolgálati alapon lakást, gyakorlatilag éjjel-nappal a telephelyen tartózkodik, növelve ezáltal a 

felújított Sport utcai ingatlanunk biztonságát is. A BÁI Széchenyi Iskola műfüves pályáján 

tevékenykedő pályagondnok kolléga munkájával, munkához és kollégáihoz való 

hozzáállásával nem voltam megelégedve, ezért 2020. szeptemberében felmentettem a 

munkavégzés alól. A munkavállaló a formai hibás felmondás miatt munkaügyi bírósághoz 

fordult, a felek 250 000,- Ft összegű kártérítési fizetés megfizetéséről kötöttek egymással 

megállapodást. A volt kolléga helyére egy nyugdíjas munkavállalót alkalmazunk 2020 

novembere óta. 

A 2020-as esztendő évek távlatából visszatekintve sem lesz nevezhető átlagos évnek. A 

januári intézményi költségvetés összeállításakor nagyon optimistán néztünk az év elé, amit a 

COVID-19 világjárvány megjelenése, terjedése következtében meghozott intézkedések 

gyakorlatilag teljesen átírtak. A tavalyi év egyik legnagyobb eredményének tekinthető, hogy a 

vírus okozta gazdasági nehézségek és visszaesés ellenére az összes kollégánk munkahelyét 

sikerült megtartani. 2020. március közepéig minden a megszokott mederben zajlott 

intézményünk életében. A járvány első hullámának csökkentése, a megbetegedések számának 

visszaszorítása érdekében Bonyhád város Polgármestere a 37/2020. (III.15.) sz. határozatával 

látogatási tilalmat rendelt el a Bonyhádi Sportcsarnok épületében. Ezzel egyidejűleg az iskolai 

oktatásban online oktatásra álltak át, ezáltal iskolai csoportok nem használták testnevelés óra 

keretein belül a küzdőterünket. A kosárlabda, az asztalitenisz és a labdarúgó sportegyesületek 

is szüneteltették tevékenységüket, a bajnokságokat leállították. A látogatási tilalom 2020. 

március 16. napjától 2020. május 4. napjáig tartott. Az iskolai osztályok továbbra is digitális 

tanrendben tanultak az év végéig, a sportegyesületek közül a BKSE és a BVLC megkezdték 

az edzéseket. Márciusban, a látogatási tilalom első részében telephelyeinken általános 

fertőtlenítő, a szokásostól eltérő nagytakarítást végeztek a kollégáink. Április elején a 

fenntartó döntése alapján levelet hordtunk, a hölgy kollégáink virágot ültettek, köztéri padokat 

festettek, férfiak pedig az Ifjúsági Park rendbetételében segédkeztünk közel egy hónapon 
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keresztül. Nehéz fizikai munkát végeztünk, ugyanakkor jóleső érzés volt, hogy segíthettünk 

szebbé tenni a parkot.  

 

 

 

Mindezek ellenére azt gondolom, hogy az intézményi infrastrukturális szinten megvalósult 

hatalmas léptékű beruházásoknak köszönhetően mégis egy sikeres évet zártunk le. A 

Bonyhádi Sporttelep felújítása és rekonstrukciója 2020. március elején kezdődött, a tavalyi év 

novemberében pedig el is készült a még mindig hihetetlennek tűnő fejlesztés több mint egy 

milliárd forint összértékben. Az ingatlanon térkövezett utak és parkolók kerültek kialakításra. 

A műfüves labdarúgó pálya a TAO sportágfejlesztési program lehetőségeit kihasználva és 

önkormányzati önerő biztosításával valósult meg. Nagyméretű élőfüves, valamint kisebb 

méretű gyakorló labdarúgó pálya épült locsolórendszerrel. Új szervízépület került kialakításra, 

valamint az ingatlant új kerítés veszi körül, növelve ezzel a vagyonbiztonságot.  Hat sávos 

rekortán atlétika futópálya épült két távolugró gödörrel, dobó körrel, magasugró és rúdugró 

területtel. Az ingatlanon felújításra kerületek a régi öltözők, a kiszolgáló helyiségek, valamint 

új öltözők és egyéb közösségi terek épültek. A Perczel Mór Pihenőpark megvalósításával a 

korábban kihasználatlan volt strand területe mára több korosztály számára ad kiváló 

lehetőséget játékra, mozgásra vagy éppen családi kikapcsolódásra. A mintegy fél focipálya 

nagyságú, európai színvonalú, korszerű eszközökkel felszerelt létesítmény intézményünk 

építtetésében mintegy 116 m Ft-ból valósult meg. Az összegből 71 m Ft volt a pályázati 

forrás, 45 m Ft pedig az önkormányzati önerő. A projekt megvalósulásának köszönhetően a 

családi pihenőpark minden korosztály számára, kicsiktől az idősebbekig nyújt kikapcsolódási 

és szórakozási lehetőségeket. A Váraljai Ifjúsági Táborban a 2018.évi, minden korábbit 

felülmúló, közel 335 millió Ft összértékű fejlesztés a tavalyi évben egy nagy projekttel 

folytatódott. Teljes egészében önkormányzati finanszírozásban valósult meg hat ifjúsági 

szálláshely komplett felújítása. A 30 millió Ft értékű beruházás következtében teljesen 

átalakultak a házak. 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 házak felszerelésére további közel 5 m Ft-ot költöttünk. 

A Majosi SE magasabb osztályban való szerepvállalásának köszönhetően, önkormányzati 

támogatásból és a TAO sportágfejlesztési lehetőség kihasználásával tovább fejlődött a Majosi 

Sporttelep is. A villamoshálózat-fejlesztés folyamatban van, a magasabb osztály 

követelményeinek megfelelendő, fedett lelátó épült, orvosi szoba, vendég büfé és vendég 

nézőtéri szektor került kialakításra. A sporttelep keleti oldalán fekvő edzőpályán edzés szintű 

világító rendszer valósult meg. Az intézményünk főhadiszállásának méltán nevezett Bonyhádi 

Sportcsarnok épületében is történtek fejlesztések az idén. A kamerarendszer az öltözői 

folyosón, valamint a küzdőtéren négy új megfigyelőponttal bővült. A fejlesztés kivitelezője a 

Hírcomp Kft. volt. A bővítés indokolt volt, több esetben tapasztaltuk ugyanis, hogy az iskolás 

korosztály nem minden esetben viselkedik úgy, ahogy az az épülethez méltó lenne. 
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A BONYHÁDI SPORTCENTRUM INTÉZMÉNYI SZERVEZETI FELÉPÍTÉSE 
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BONYHÁDI SPORTCSARNOK 

A koronavírus járvány terjedése a társadalom minden szegmensére, így a sportra, a 

kikapcsolódásra, a szórakozásra is negatív következményekkel hatott. Pedig a 2020-as 

esztendő remek programokkal indult. Január 4-én rendeztük meg a XXIII. Losonci István 

Intézményvezető 

Pénzügyi-gazdasági 
ügyintéző (4 órás munkakör) 

Takarító (8 órás munkakör) 

Takarító (8 órás munkakör) 

Portás (4 órás munkakör) 

Portás (4 órás munkakör) 

Sportmunkatárs (8 órás 
munkakör) 

Gondnok Váralja (8 órás 
munkakör) 

Pályagondnok Bonyhád (8 
órás munkakör) 

Pályagondnok Börzsöny (4 
órás munkakör, megbízási 

szerződéssel) 

Pályagondnok Majos (8 órás 
munkakör) 

Pályagondnok BÁI Széchenyi 
műfüves pálya (4 órás 

munkakör) 
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emléktornát, amely egyben a II. Összetartozás kupa is volt egyben. A sportesemény az 

„Összetartozunk… Bonyhádtól Madéfalváig” programsorozat részeként remek kikapcsolódást 

nyújtott sportolóknak és sportot kedvelő szurkolóknak egyaránt. A néhai neves bonyhádi 

sportszakember emléke előtt tisztelgő teremlabdarúgó tornán hét határon túli magyar csapat is 

meghívást kapott, őket egészítette ki két helyi, egy dombóvári, egy izményi és egy kakasdi 

alakulat. A sportesemény programja a tornát megelőző este a Koller Panzióban a külhoni 

csapatok közös vacsorájával kezdődött, amit késő estébe nyúló, kötetlen sportbaráti 

beszélgetések követtek. A szombat délutánra zsúfolásig megtelt sportcsarnokban színvonalas 

mérkőzéseket láthattak a kilátogató nézők. Remek hangulat jellemezte az egész napot, ahol 

valamennyi elszakított országrész képviseltette magát. Felvidékről, Délvidékről, Erdélyből, 

Kárpátaljáról és a Muravidékről is érkeztek sportolók a városi rendezvényre. Bonyhád Város 

Önkormányzata és a Nemzetpoltikai Államtitkárság által támogatott rendezvényen minden 

tekintetben elérte a hozzá fűzött reményeket: a sport erején keresztül ápoltuk a magyar 

kapcsolatokat, barátságok köttettek. Csak reménykedni tudunk abban, hogy a járványhelyzet 

megszűnésével újra megrendezhetjük ezt a remek sporteseményt. A sportolókkal együtt városi 

delegációk is érkeztek Bonyhádra, akik szombaton a Székely disznóvágáson, vasárnap pedig a 

Madéfalvi veszedelem városi megemlékezésén vettek részt.  

Nagyon fontosnak tartom, hogy ne csak az aktív, versenyszerűen sportoló labdarúgóknak 

adjunk lehetőséget a megmérettetésre, hanem az amatőrök és az öregfiúk játékosok is 

kipróbálhassák magukat a téli holt időszakban. Január második szombatján Fláding Jánosra 

emlékeztek az öregfiúk csapatok az intézményünkben. Az év első havának utolsó szombatján 

pedig versenyszerűen focizók létszámának korlátozása mellett az amatőr labdarúgók is 

pályára léptek a Kocsmáros kupán. Ezekre a tornákra összességében jellemző a sportszerűség, 

a jókedv, egymás tisztelete. Mindezeken túl január és február hónapokban szerveztünk 

számos szülinapi zsúrt, gyerekeknek légvárvilág szórakoztató programot, valamint egy sor 

egyesületi sporteseményen is részt vehettek az intézményünkbe látogatók. Ezek az események 

túlnyomó részt hétvégi programok voltak. 

Intézményünk életében a tavalyi évben az első nagy változást az online oktatás bevezetésének 

és a különböző sportágak edzéseinek és versenyeztetésének beszüntetése jelentette. 

Magyarország kormánya a 40/2020. (III.11.) sz. kormányrendeletében veszélyhelyzetet 

hirdetett ki, 2020. március 13-án az iskolák bezárása, ezzel egy időben a digitális távoktatásra 

való átállás mellett döntött. Ennek értelmében nem volt szükség a sportcsarnok nyújtotta 

szolgáltatásokra a tankerület tekintetében. A koronavírus járvány terjedésének 

megakadályozása miatti rendkívüli kormányrendelet, a veszélyhelyzet bejelentése és a 

kötelező korlátozások a sporttevékenységre, a sportrendezvényekre és a sportegyesületek 

működésére is jelentős hatással bírtak. A sportági szakszövetségek sorra jelentették be a 

bajnokságok beszüntetését. Mindezekre tekintettel Bonyhád város Polgármestere a 37/2020. 

(III.16.) sz. határozatával látogatási tilalmat rendelt el a Bonyhádi Sportcentrumban. A 

kialakult helyzetben fokozott felelősséggel kellett legyünk minden sporttárs, munkatárs és 

nem utolsóképpen családtagjaink és a környezetünkben élők egészsége érdekében. A 

látogatási tilalom 2020. május 4. napjáig volt érvényben. Az oktatásban továbbra is maradt a 

digitális oktatás, sportegyesületek és néhány szabadidős társaság lassan, csökkentett számban 

megkezdte a sporttevékenység végzését. A látogatási tilalom időszakában a bevételeink 
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nullára csökkentek, nem fizetett bérleti díjat sem a tankerület, sem a büfészolgáltatást végző 

vállalkozó, sőt, a reklámszolgáltatási partnereinkkel szemben sem tudtuk tartani a 

szerződésben vállalt kötelezettségeinket. Mindezekből mintegy 2,5 millió forintos 

bevételkiesése származott az intézménynek a járvány első szakaszát tekintve. A sportcsarnok 

normál ütemű működése azonban csak a szeptemberi iskolakezdéssel tért vissza. 2020. július 

13-17. között 25 fő részvételével sporttábort szerveztünk, remek programokon vettünk részt, 

régi táborlakók is voltak az újak mellett. 2020. augusztus 5-én a Magyar Vöröskereszt Tolna 

Megyei Szervezetével karöltve megtartottuk a szokásos véradásunkat is. A tavalyi évben is 

vendégeink voltak a Vasas Akadémia kosárlabda sportolói, akik különböző korosztályokban 

három hétig edzőtáboroztak városunkban 2020. augusztus 3-21. között. Remélhetőleg hosszú 

útjára indítottunk egy sikeres programot. A Sport-Élet-Mód elnevezésű előadás-sorozatunk 

első állomása 2020. október 12-én került megrendezésre a Vörösmarty Mihály Művelődési 

Központban, melynek témái között szerepelt, hogy miként tudjuk összhangba hozni a tanulást 

a sporttal, hogyan tudunk a sport által nevelni, milyen jótékony hatásai vannak a sportnak a 

gyermeknevelés tekintetében. Meghívott szakavatott vendégeinkkel választ kerestünk arra, 

hogy az egész nap az iskolában teljesítő és utána sportoló gyermekek miként tudnak 

megfelelő energiát fordítani a helyes táplálkozásra, valamint a folyadékbevitelre. 

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.) Kormány rendelettel kihirdette az idei évi második 

veszélyhelyzetet Magyarország területére. A 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. 

A sportcsarnokban az előző évekhez hasonlóan, a tavalyi évben is egy átlagos napon összesen 

heten dolgozunk: pénzügyi és gazdasági ügyintéző négy, sportmunkatárs nyolc, két takarító 

kolléganő nyolc-nyolc, valamint kettő portás kolléga négy-négy órás munkakörben. Ez alól a 

téli időszak a kivétel, amikor a BÁI Széchenyi Iskola műfüves pályáján dolgozó kollégánk is 

csatlakozik hozzánk. Ennek oka, hogy az időjárás téliesre fordulásától, novembertől  a jobb 

idő beköszöntéig, márciusig-áprilisig partnereink nem veszik igénybe az ottani 

szolgáltatásainkat.  

A Sportcsarnok 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 2020-ben is a tornaszobával nem rendelkező óvodai 

csoportok is. A tavalyi évben a Szélkakasos és a Malom Óvoda tagintézményekbe járó 
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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 második 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 

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. 

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. Az egyesület vezetésének hosszú távú elképzelései között 

szerepel az utánpótlás-képzés mielőbbi, szervezett és koordinált beindítása. 

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

döntése értelmében a bonyhádi székhellyel rendelkező sportegyesületek kedvezményes, 

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

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

Sportcsarnokot. A terembérlet egész napos sportolásra 70 000,- Ft, az egész napos zenés, 

táncos rendezvény esetén 150 000,- Ft fizetendő. 
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A Bonyhádi Sportcsarnok épülete 

Az elmúlt évben kisebb karbantartási munkákat végeztünk el. Egyetlen megoldandó és 

állandón visszatérő problémát kell még elhárítsunk: nagyobb és intenzívebb esőzések 

alkalmával az épület déli oldalán lévő főbejárat időnként beázik. A megoldandó feladatot 

jeleztük a generálkivitelezőnek és az alvállalkozójának, történtek már próbálkozások a beázás 

megszüntetésére, de végleges eredményt még nem sikerült elérjünk az ügyben.  

Az épületben a 2018-as felújítás során kialakított kamerarendszert, az eddig tapasztalatainkra 

támaszkodva, a tavalyi évben kibővítettük. Az öltözői folyosóhoz két új kamera került 

kihelyezésre, továbbá a küzdőtér is két megfigyelő ponttal bővült. Több esetben tapasztaltuk 

ugyanis, hogy az iskolás korosztály nem minden esetben viselkedik úgy, ahogy az az 

épülethez méltó lenne. A fejlesztés 350 000,- Ft-ért bővítette az eredeti kivitelező Hírcomp 

Kft.  

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 2020 nyarán elvégeztettük. 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 mi magunk kezeljük egy-egy, a 

telefonra letöltött alkalmazás segítségével. Az alkalmazások lehetővé teszik, hogy telefonon 

keresztül megnézzük a kamerák élő felvételeit, ezáltal körül nézzünk 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 orvosolni a jó gazda módján. 

 

A közüzemi mérőóra-állások változása 2020.01.01. – 2020.12.31. közötti időszakban 

 

 

Bonyhádi 

Sportcsarnok 

Mérőóra gyári 

száma 

Mértékegység 2020.01.01. 2020.12.31. 

 

Fogyasztás 

Gáz  9212389 m
3
 21 406 28 000 6 594 

Víz I. 31825609 m
3 

11 13 2 

Víz II. 38213785 m
3
 480 655 175 

Villany 063110212 kWh 109 737 148 000 38 263 
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SZOLGÁLTATÁSAINK 

 

Edzőtáborozások szervezése 

A Bonyhádi Sportcentrum alapítás utáni első új szolgáltatásai közé tartozott az 

edzőtáborozások szervezése. Minden év januárjában körbe küldjük a prospektusunkat az 

ország azon egyesületei részére, akik potenciális partnereink lehetnek.  

A Bonyhádi Sportcsarnokban 2020-ban 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, 

a szabadtéri sporttelepek, valamint a Bonyhádi Termálfürdő sportpályái nyújtotta 

szolgáltatásokat. A Bonyhádi Sporttelep fejlesztésének befejeztével, a szolgáltatási 

lehetőségek minőségi bővülésével e telephelyünk is lényegesen könnyebben kiadhatóvá válik, 

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

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

tartalmazza az összeállított anyag, később ide kerül majd még be a Perczel kúria nyújtotta 

szolgáltatások is. Eddigi tapasztalataink alapján a Rittinger Hotel és a Gimnáziumi kollégium 

szolgáltatásai a legkelendőbbek, előbbi a színvonalas szolgáltatása, utóbbi a sportcsarnok 

közelsége miatt.  

2018 és 2019 után tavaly is ellátogattak hozzánk a Vasas Akadémia különböző korosztályú 

csapatai. 2020-ban az U14/A-B, az U16/A-B, az U20 és az NBI/B piros csoportban szereplő 

felnőtt is városunkban edzőtáborozott. A három hét alatt a csapatok 79 órát edzettek a 

sportcsarnokban, ezzel 553 000,- Ft bevételt képeztünk intézményünk holt időszakában. 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 nyithat meg az 

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

gimnáziumba, ezután már a város is profitálhat ezen tevékenységekből. Már tavaly évvégén 
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elkészítettük az aktualizáltuk a prospektust, amelyet kiküldtük a MASZ tagszervezeteinek. Az 

első visszajelzések nagyon pozitívak, ezek alapján elmondható, hogy komoly, a későbbiekben 

is tervezhető bevételre tehetünk szert már az idei évtől is. A bevétel eléréséhez mintegy 1,5 m 

Ft értékű eszközvásárlásra van szükség, ennek forrására javaslatot tettünk. A szakma javaslata 

alapján a rekortán atlétikai felület 1 000,- Ft/fő/nap összegben értékesíthető az egyesületek, 

sportolók részére. A műfüves labdarúgó pálya értékesítésére is lehetőség van edzőtábor 

szervezést illetően. A térségünk téli éghajlata miatt azonban nem valószínű, hogy nagy 

számban fognak hozzánk érkezni labdarúgó csapatok. 
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Ünnepeld nálunk a szülinapod! 

Az „Ünnepeld nálunk a szülinapod! „elnevezésű programunk 2020-ben is nagyon népszerű 

volt. A koronavírus miatt a tavalyi harminc rendezvényhez képest mindössze tíz bulit 

csináltunk, de ha csak egy családnak is okoztunk boldogságot, már megérte. Az intézményünk 

által megszervezett partyn 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 bonyhádi és Bonyhád környéki családok imádják a kezdeményezésünket. Az 

egyre növekvő érdeklődés miatt új pedagógus kollégákat vontunk be a szülinapok 

szervezésébe. Összefoglalva elmondható, hogy a program a sportcsarnok népszerűsítése 

mellett új bevételi forrásként jelentkezik intézményünk számára 

 

Nyári és őszi napközis sporttábor 

Az intézményünk által szervezett nyári napközis sporttábort elsősorban a mozogni szerető 

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

családoknak a szünidei gyermekelhelyezésben és a gyermekfelügyelet megoldásában, 

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

Kezdeményezésünk másik mozgatórugója természetesen az volt, hogy intézményünket a 

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

hogy bevételre is szert teszünk. 2020-ban két alkalommal szerveztünk nyári tábort, 2020. 

július 13-17. között az elsőt, augusztus 3-7. között a másodikat. Sajnos a második turnusra 

kevés gyermek jelentkezett, így azt nem sikerült megtartani. A Solymár Imre Városi Könyvtár 

több alkalommal is szervez különböző tematikájú tábort és egyéb magánkezdeményezések is 

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

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

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

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

gyermekmegőrzésként tekintenek a szervezők a résztvevőkre, hanem élményeket is akarnak 

nyújtani nekik. Az első sporttábornak tavaly 25 résztvevője volt és remek hangulatban zajlott. 

A tartalmas és mozgalmas programoknak köszönhetően a gyerekek bepillantást nyerhettek 

több sportág alapjaiba, az egyéb kiegészítő programoknak köszönhetően igazán élménydús 

napokat töltöttünk együtt. 2018 és 2019 után tavaly az őszi szünet időpontjára összpontosítva, 

a nyári táborhoz hasonlóan, őszi napközis tábort is szerveztünk. A 2020. október 27-30. 

között négy napos Őszi Sportos Felmentő Tábort hirdettünk meg, amire sajnos szintén 

kevesen jelentkeztek ahhoz, hogy megrendezhessük. Minden évben két nyári és egy őszi 

tábort fogunk ezután is meghirdetni. Reméljük, hogy idén mindhármat sikerül 

megrendeznünk. 
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Véradás a Bonyhádi Sportcsarnokban 

A Magyar Vöröskereszt Tolna Megyei Szervezetével közösen első alkalommal, ugyanakkor 

hagyományteremtő céllal szerveztük meg a I. Sportolói Véradást a Bonyhádi 

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

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

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

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

Vöröskereszt megyei munkatársait, hogy több helyszínről gyüjtsék össze a szükséges 

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

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

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

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

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

önzetlenül segítsünk a rászoruló embertársainkon. 
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Teremlabdarúgó tornák szervezése 

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

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

intézményünkben megszervezésre kerülő teremtornák többsége az október és március közötti 

időszakban. Ennek alapjait 2018-ban már leraktuk. 

A teremszezon nem naptári évhez kötött, az általában október közepétől március közepéig 

tart. A 2019/2020-as fociévadban a Bonyhádi Sportcentrum intézményi szinten szervezett 

meg a jól megszokott hat teremtornából ötöt, a hatodikat is csak a járvány alakulása miatt nem 

tudtuk lebonyolítani. Mi rendeztük meg a Forradalom Kupát, amely az 1956-os hősök 

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

december közepén kerül megrendezésre, idén ez huszadik alkalommal jubilált volna, 

amennyiben nem szól közbe a járványhelyzet. 2019 év végén a legnagyobb hagyományokkal 

rendelkező teremtornát is mi szerveztük meg. A XXIX. Benga kupa elnevezésű 

sporteseményt a korábbi rendező nem akarta megszervezni. Fontosnak találtuk, hogy a két 

ünnep közötti, játékosoknak és szurkolóknak egyaránt fontos bonyhádi sportesemény ne 

maradjon el. Köztudottan ezen a teremtornán vannak a legtöbben, annak ellenére, hogy az 

utóbbi években egy bátaszéki focitorna komoly konkurenciát jelent. A torna jól sikerült, 

nagyon sok embert mozgatott meg december végén. 2020. január elején rendeztük meg a II. 

Összetartozás Kupa XXIII. Losonci István Emléktornát, amely a tavalyi évben másodszor volt 

nemzetközi szintű. A torna megszervezésében a Nemzetpolitikai Államtitkárság és Bonyhád 

Város Önkormányzata is hathatós segítséget nyújtott, egy városi programsorozat fontos részét 

képezve. Ezen kívül intézményünk szervezte meg a január 25-i Kocsmáros Kupát, sajnos a 
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március idusára tervezett Március 15-e Tornát a járványhelyzet miatt már nem lehetett 

megrendezni. Ezt a tornát amúgy teljesen amatőr csapatok és játékosok részére szerveztük és 

fogjuk megszervezni a jövőben is. Az amatőr játékosok és szabadidős csapatok a „profi”, 

nagypályás játékengedéllyel rendelkező játékosok mellett nem igazán volt eddig 

játéklehetőségük. Amennyiben lett is volna, sok értelmét nem láttuk őket egymás ellen 

játszatni a nagy szakmai különbség miatt. 

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

és a Bonyhád-Börzsöny SE is kötelező jelleggel kell utánpótlásfutsal tornákat szervezzen. A 

téli teremhasználatot illetően 2020-ban élen járt a BVLC, amely a kosáregyesület délutáni, ki 

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

 

 

 

FitMotion 

Sokat dolgoztunk vele, két remek programot állítottunk össze még az év elején, azonban a 

világjárvány miatt egyiket sem tudtuk lebonyolítani. Az elsőt 2020. április 18-ára terveztük, 

azonban a járvány alakulása, az intézményi látogatási tilalom miatt azonban már március 

közepén látszott körvonalazódni, hogy nagy valószínűséggel nem sikerül megrendezni a 

népszerű sporteseményt. A hasonló események közül márciusban már egy budapesti és egy 

mohácsi eseményt is elhalasztottak a szervezők, nagyjából sejtettük, hogy mi is hasonló sorsa 

kényszerülünk majd.  

Az áprilisi programot teljes egészében ősszel szerettük volna megrendezni. A szeptember 26. 

napjára meghirdetett esemény teljes egészében megegyezett az áprilisi programmal, azonban 

akkor a járványhelyzet a tavaszihoz képest felfelé ívben emelkedett. A COVID magyarországi 

második hullámában ugyan akkor hivatalosan még meg lehetett volna rendezni, ugyanakkor 

felelősségteljesen gondolkodva lehetetlen volt megszervezni az őszi FitMotion-t. Az esemény 

előtti hetekben figyelemmel kísértük a híradások, amelyek a járványalakulásáról tudósítottak. 

Ha egyrészt meg is rendeztük volna a programot, egészen bizonyosan nagyon kevesen lettek 

volna az előző, hasonló eseményhez képest, amit szakmai visszalépésként éltem volna meg. 

Másrészt a program megrendezése esetén bizonyos körökből egészen biztosan kaptunk volna 

hideget-meleget a felelőtlenségünk miatt, hozzáteszem teljesen jogosan. Megrendezhettük 

volna, de mindenáron nem akartuk. A tavaly kétszer elhalasztott eseményt reményeink szerint 
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– a járványhelyzet alakulásától függően – 2021-ben sikerül megszerveznünk. Rajtunk nem 

fog múlni. 

 

 

 

(Nem volt) Élet a sporton túl 

 

A Bonyhádi Sportcsarnok épülete nem csak sportesemények megrendezésére adott már tavaly 

előtt is lehetőséget. Ilyen volt a 2019. október 1-jei Idősek Napja városi program Bonyhád 

Város Önkormányzata szervezésében. Mindenki láthatta, hogy minőségi szervezéssel 

bármilyen zenés és gasztronómiai esemény megrendezhető az épület falai között. Az említett 

délutánon 500 főt meghaladó időskorú vendég szórakozott fergeteges hangulatban a 

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

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

Szakképzési Centrum Perczel Mór Szakképző Iskolája és Kollégiuma tartotta épületünkben a 

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

megfér a Bonyhádi Sportcsarnokban. 

Sajnos a járványhelyzet ezt is felülírta. A versenysporton kívül gyakorlatilag minden megállt, 

amit 2019-ben zenés, táncos rendezvényként sikerült megvalósítani, arra a tavalyi évben 

esélyünk sem volt, ezáltal nem tudtunk extra bevételre szert tenni nem sportos szolgáltatást 

nyújtva. 

 

Bevételkiesések a világjárvány következtében 

A 2020. évi intézményi költségvetés elkészítésekor a korábban megkötött megállapodások 

tekintetében biztos bevételi forrásként tekinthettünk a sportbüfék bérbeadás és reklámdíjak 

bevételeit tekintve. Ekkor még álmomban sem gondoltam volna, hogy e tekintetben is 
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érhetnek minket meglepetések, amik komoly bevételkiesés formájában fognak megvalósulni. 

Összességében milliós nagyságú bevételkiesés keletkezett az iskolai digitális oktatás és a 

látogatási tilolom következtében. A tankerülettel köttetett bérleti szerződés alapján 1,74 millió 

forint bevételt nem tudtunk realizálni. A reklámszolgáltatási megállapodást kötött 

partnereinknek nem tudtuk biztosítani a vállalt kötelezettségeinket, ezért a járvány első 

időszakában egy negyedévnyi fizetés nélküli időszakot biztosítottunk. Novemberben, az idei 

második veszélyhelyzet kezdetekor intézményünkből kiszorultak a szabadidős társaságok, a 

versenyszerű, hivatalos sporteseményeket pedig csak zárt kapuk mögött, nézők nélkül 

rendezhették meg az egyesületek. Ennek köszönhetően közel 500 000,- Ft-os 

bevételkiesésünk keletkezett, de így jártunk a büfészolgáltatással is, aminek köszönhetően 

300 000,- Ft körüli összeg nem érkezett meg intézményünk számlájára.  

 

A COVID-19 hatása intézményünkre 

A világjárvány hatására és következményei kapcsán más lett a világ 2020-ban. Gyakorlatilag 

minden megváltozott. Az emberek életmódja, szokásai, szinte az egész tavalyi évünk az 

alkalmazkodásról szólt. A gazdasági lehetőségek megváltoztak, egyik pillanatról a másikra 

állt meg szinte az egész világ.  

Ezek a változások az intézményünkre is nagy kihatással voltak. Mint ahogy korábban 

megírtam, március elejéig szinte minden a megszokott mederben zajlott intézményünkben is. 

Sporteseményeket, szabadidős programokat szerveztünk és bonyolítottunk le, voltak 

szállóvendégeink Váralján. Március közepétől kicsit megállt körülöttünk is a megszokott 

világ. Az iskolák átálltak digitális oktatásra, a sportegyesületek edzései és bajnokságok 

lebonyolítása megállt, először csak szüneteltették azokat, később már be is szüntették őket. 

Március idusától labdarúgó tornák, kosárlabda és asztalitenisz edzések és bajnoki 

összecsapások, számos szülinap, fitnesz nap, Sportmajális maradt el. Májusban döntöttünk 

arról is, hogy a 2019-ben az intézményünk által lebonyolított Mozdulj Bonyhád! 

programsorozat sem kerül megrendezésre 2020-ban. Az összes előre tervezett és korábban 

minden évben megrendezett eseményünk megszervezése lett egyszerre bizonytalan, majd 

szinte megrendezhetetlen kategóriájú. A járvány első hullámában nem tudtuk, hogy vajon a 

váraljai tábori életét vajon mennyire érintik majd a korlátozások. A házak felújításai időben 

elkészültek, a kormány a tábori szezon megkezdése előtti utolsó pillanatban engedélyezte a 

bentlakásos táborok megrendezését. Ennek ellenére az idei váraljai szezonban voltak olyan 

évek óta visszatérő, nagy létszámú csoportjaink, akik nem merték megkockáztatni a tábor 

lebonyolítását. Ennek kapcsán több millió forintos bevételtől estünk el. Örömteli volt, hogy 

edzőtáboros szolgáltatásainkat tavaly minden korábbinál hatékonyabban tudtuk kihasználni. A 

Vasas Akadémia hat csapata három hetet töltött el városunkban, lehet mondani, hogy nyárra 

kicsit visszaállt az élet a régi kerékvágásba, sikerült sporttábort és véradást is szerveznünk. 

Júliusban és augusztusban megkezdődtek az egyesületi edzések és a labdarúgó bajnokságok, 

szeptemberben visszatértek az iskolások és az óvodások is az intézménybe. Útjára indultak a 

kosárlabda és asztalitenisz bajnokságok, látogathatók voltak a mérkőzések is, igaz, csak 

korlátozott létszámban voltak látogathatók a beltéri sportesemények. Szeptemberben sajnos 

elmaradt a már áprilisban is elhalasztott FitMotion, októberben a 2019-ben nagy sikerrel 
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megrendezett városi rendezvény, az Idősek Napja. Ebben a hónapban elhalasztottuk a 

Forradalom focitornát is.  

November elején ismét megváltozott az addig némileg visszakapott életünk. Az idei évi 

második veszélyhelyzet kihirdetésével a szabadidős és amatőr sportolást beszüntetésre került, 

a versenyszerűt továbbra is engedélyezték. Így intézményünkből ismét kiszorultak a 

szabadidős társaságok, a versenyszerű, hivatalos sporteseményeket pedig csak zárt kapuk 

mögött, nézők nélkül rendezhetők meg. Azóta a kosárlabda sporteseményeken nincsen nézők, 

az asztalitenisz, labdarúgó – megyei és az alatti szintű - és futsal bajnokságokat 

felfüggesztették. Decemberben elmaradtak a hagyományos és nagy sikerű teremtornáink, a 

Bajnokok Tornája, a Czékmány Bálint Emléktorna és a Benga Kupa is. 

 

BONYHÁDI SPORTTELEP 

2020-ban a legjobban várt beruházás és fejlesztés a Bonyhádi Sporttelepen zajlódott le. A 

Sport utcai ingatlanunk teljesen átalakult, egy igazi csoda, ami az elmúlt évben ott 

megvalósult.  

A Bonyhád Völgység Labdarúgó Club vezetése Bonyhád Város Önkormányzatával 

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

átfogó sportpálya-felújítási tervet dolgozott ki. A közös gondolkodás célja az volt, hogy 2-5 

éves időtávlatban egy olyan beruházás alapjait rakják le, amelynek hasznát nemcsak a 

labdarúgás sportág, hanem a város teljes sportszerető rétege is kamatoztathatja. 2017 végén 

látványtervi szintű előzetes tervekkel rendelkeztünk a teljes rekonstrukciót illetően, a felek 

konkrét elképzeléseket vázoltak fel egy teljeskörű létesítmény-fejlesztést illetően. Az álmok 

2019 februárjában váltak valósággá, amikor Magyarország Kormánya 1 567 180 000,- Ft 

célzott támogatást ítélt meg a város sportfejlesztésére.  

Az elkészült projekt alapján a sporttelep területén térkövezett belső utak és parkolók kerültek 

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

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

körbe ölelő 2 m magas, beton elemes kerítés készült el 770 m hosszúságban. A sportpálya 

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

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

rendelkezik. A füves pályák öntözéséről süllyesztett szórófejes öntözőrendszer gondoskodik, 

ezen rendszer részeként került kialakításra egy földfelszín feletti öntözővíz tartály az ingatlan 

délkeleti sarkában. A sporttelep délnyugati részén, szorosan a telekhatárral párhuzamosan futó 

út mellé került telepítésre egy 100 m
3
 térfogatú, zárt tűzivíztározó tartály, részben térszint alá 

süllyesztve, részben földtakarással fedve. A korábbi lelátó épület lényegében kettő részre volt 

osztható: nyugati oldala zárt kialakítású, hagyományos, tégla falazattal, vasbeton födémmel, 

fenyő tetőszerkezettel, szendvicspanel fedéssel. Ebben a részben 2x2 öltöző, játékvezetői 

öltöző, szertár, kazánház, vizesblokk kapott helyet, egy, az épületen végigfutó hosszfolyosóra 

egy oldalról felfűzve. A régi épületrész már homlokzati hőszigeteléssel volt ellátott, korszerű, 

kondenzációs kazános fűtéssel, napkollektorokkal a tetőn, melyek egy korábbi fejlesztési 

ütem részeként valósultak meg. Az épület keleti oldala lényegében egy nagy fedett lelátótér 
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volt, acél tartószerkezettel, trapézlemez fedéssel, pálya felé lejtő beton burkolattal. Ezt a pálya 

felől lépcsőzetesen kialakított 4 db beton felületű lelátósor határolta, szintén beton felületű 

lépcsőkkel, 264 db műanyag lelátószékekkel. A pályát a nyugati oldalon elhelyezkedő öltöző 

épülettel egy, a lelátó alatt átvezetett játékos kijáró folyosó köti össze. Mivel az öltözői rész és 

a lelátó rész között nem volt meg egy teljes szint magassága, így a játékos kijáró födémje 

kiemelkedik a lelátó tér burkolatából, ilyen módon részben kettéválasztva azt. Az épület 

északi és déli irányban bővült a beruházás során, a meglévő fedett lelátó pedig beépült. Északi 

irányban beléptető előteret, pénztárt, közlekedőt és új wcblokkot kapott az épület. Déli 

irányban új öltöző, wcblokk, előtér-aula, teakonyha, szauna helyiség, iroda és vezérlő 

helyiség létesült. A meglévő fedett lelátó rész bezárásra került, melyben büfé, klubszoba, wc 

blokk került kialakításra. A korábbi lépcsős lelátó bővítésre került, a meglévővel megegyező, 

beton szerkezetű kialakítással, 32 db új székkel, így 300 férőhelyessé vált. Az öltözői részt a 

sportpályával összekötő játékos kijáró elbontásra, majd újjáépítésre került, süllyesztett 

padlószinttel, így a fölötte elhelyezkedő funkciók összeköttetése biztosított lett. A régi acél 

szerkezetű, nyitott és zárt kameraállás szintén bontásra került. Helyén új, nyitott kialakítású 

állás valósult meg, acél lépcsővel, korláttal. Az épület trapézlemez és szendvicspanel fedését 

elbontották a kivitelezés során, helyette új, egységes trapézlemez fedés készült a teljes 

épületen. Az ingatlan nyugati hosszoldalán végigfutó úthoz csatlakozóan új karbantartó épület 

került felépítésre. Az épületben helyet kapott a gépek és eszközök tárolására, karbantartására, 

alkalmas helyiségeken kívül egy szociális rész, három fős maximális dolgozói létszámra 

szabva. A régi öltözőépület is megújult. A földszinti rész teljes belső felújításra került, 

melynek részeként kialakításra kerültt az épület keleti oldalán egy játékvezetői öltöző is, a 

belső elrendezés módosításával, a jelenlegi funkciók megtartása mellett. Az épület előtt 

elhelyezkedő fedett terasz és tornác bontásra került, új előlépcsők épültek, illetve az 

erkélyszakaszok egy része is bontásra került. Az épület homlokzata új vékonyvakolattal került 

megújításra, emellett cserére került az összes külső nyílászáró, valamint a fedés is. Az épület 

körüli meglévő beton burkolatok bontásra kerültek, helyettük új, a terület többi részével 

egységes térkő burkolat készültt. A center pálya körül új, rekortán burkolatú, hat sávos 

futópálya került kialakításra, hatsávos célegyenessel, korszerű kialakítással, mintegy 3200 m
2
 

felülettel. A futópálya északi felében a D szektor rekortán burkolattal került kialakításra, 

atlétikai sportok fogadására alkalmas módon, 900 m
2 

felülettel. A meglévő centerpálya 

felújításra kerültt, vízelvezetéssel, öntözőrendszerrel, pályavilágítással, 9300 m
2 

élőfüves 

felülettel. A jelenlegi edzőpálya déli határán élőfüves edzőpálya került kialakításra, 

vízelvezetéssel, öntözőrendszerrel, pályavilágítással 5300 m
2 

élőfüves felülettel. 

A Bonyhádi Sporttelep felújítási munkálatainak közbeszerzési eljárásai lefolytatásra kerültek. 

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

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

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

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

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

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

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

2020. február 11. napján került sor, a munkaterületet 2020. február végén kapta meg az 
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önkormányzattól a kivitelező. 2020. november 13. napján, a beruházás végeztével  került 

vissza a sportlétesítmény közvetve az önkormányzathoz, közvetlenül pedig intézményünköz. 

2020. december 1-jével átadtuk használatra az atlétikai pályát a szabadidős sportolóknak. A 

pályahasználati jogosultságok közül választható alkalmi 500,- Ft/alkalom/fő, havi 3 000,- 

Ft/fő, féléves 15 000,- Ft/fő és éves bérlet 30 000,- Ft/fő összegért. A Magyar Atlétikai 

Szövetség elnöke, Gyulai Miklós 2020. december 11-én látogatott el Bonyhádra, ahol 

Polgármester Asszonnyal és az AC Bonyhád vezetőivel bejárták a sportlétesítményt. A 

szövetség első embere ígéretet tett arra, hogy az atlétika sportág használathoz szükséges 

sporteszközök megvásárlásához anyagi segítséget nyújt. A hiányzó gátak, magasugró és 

rúdugró szőnyeg beszerzése folyamatban van. A látogatás előzménye az volt, hogy Bonyhád 

Város Önkormányzata intézményünkkel karöltve, a labdarúgó egyesületekhez hasonlóan az 

AC Bonyháddal is feladatellátási megállapodást kötött az atlétika pálya használatát illetően. A 

458/2020. (X.29.) sz. határozat alapján a club 2020. november 1. – 2025. október 31. napja 

között a sportági feladatok ellátása érdekében ingyenesen, mégsem kizárólagosan 

használhatja az atlétikai pályát. 

 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, „csupán” 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 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. A sportpályát 20 000,- Ft/óra összegért bérelhetik a labdarúgó 

csapatok, a városi egyesületek féláron vehetik igénybe a szolgáltatásainkat. 

A felújítás időtartamára a BVLC minden csapata albérletbe kényszerült. A korosztályos 

utánpótlás csapatok, valamint a felnőtt együttes Börzsönyben, Majoson, Szászváron és a BÁI 

Széchenyi Iskola műfüves pályán edzettek felváltva, ahol éppen volt kapacitás a fogadásukra. 

A koronavírus járvány miatti edzések és bajnokságok beszüntetései kapcsán a csapatok ilyen 

szempontból még nem is szenvedtek olyan sokat, hiszen sokat voltak kényszerpihenőn, 

akaratlanul is megoldva a kevés edzéshelyszín problematikáját.  

Bonyhád Város Önkormányzata a Képviselő-testület 154/2015. (IX.3.) számú határozatával 

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

található sporttelep használata tekintetében. A megállapodást tavaly újra kötötték az érintett 

felek, a 392/2020. (VI.25.) sz. határozattal újabb öt évre hosszabbította meg a 

pályahasználatot, annyi különbséggel, hogy a Bonyhádi Sportcentrum belépésével 

háromoldalúvá vált a megállapodás. 2025. június 30. napjáig az önkormányzat a Bonyhád-

Börzsöny SE térítésmentes használatába adta a sporttelepet a szabadidős és labdarúgó 
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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 Bonyhádi Sporttelepen 2020-ben is egy fő 8 órás munkavállaló dolgozott pályagondnoki 

munkakörben. A felújítás megkezdésével az ő munkavégzése is átalakult: hol Börzsönyben, 

hol Szászváron, hol Majoson kellett pályagondnoki feladatokat ellásson attól függően, hogy a 

BVLC nagypályás csapatai éppen hol játszották hazai mérkőzéseiket. A kivitelező 

engedélyével az egyesületi szerelések tisztítását továbbra is a Sport utcában tudta megoldani 

az egyesület, így a munkatárs még a feltúrt sporttelepen is dolgozott a munkálatok alatt. A 

kolléga tavaly 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 kollégánk egy 

ambíciózus fiatalember, gyakorlatilag éjjel-nappal a pályán tartózkodik, hiszen szolgálati 

alapon bérli az egyik sporttelepi lakást. A másik lakásban a Majosi SE két erdélyi sportolója 

lakik, a harmadikat egy bonyhádi rendőr bérli. 

 

A közüzemi mérőóra-állások változása 2020.01.01. - 2020.03.09., valamint 2020. november 13. – 2020.12.31. közötti időszakokban 

 

BONYHÁD-MAJOSI SPORTTELEP 

2020 a Majosi Sporttelep életében is történelmi volt. A koronavírus járvány terjedése miatt a 

Magyar Labdarúgó Szövetség a 2019/2020. évi megyei labdarúgó bajnokságokat beszüntette, 

majd a március közepén a bajnoki pontvadászatok élén álló csapatokat, eredményhirdetés 

nélkül felkérte a magasabb osztályban való indulásra. A Majosi SE vezetése élt a lehetőséggel 

és 2020 júliusában beadta nevezését az NBIII. osztályban való szereplésre.  

A magasabb osztályban való indulás feltételrendszere az eddigiekhez képest merőben más 

követelményeket támasztott mind az egyesület, mind az őket támogató önkormányzat elé. 

Vendégszektort kellett kialakítani, ehhez járdát, új kerítés szakaszt, büfét és mellékhelyiséget 

kellett építeni, ez utóbbi még folyamatban van. Az ingatlan előtt jegypénztár pavilon épült. 

Bonyhádi 

Sporttelep 

Mérőóra gyári 

száma 
Mértékegység 2020.01.01. 2020.12.31. Fogyasztás 

Gáz  több mérőóra 

alapján 

m
3
 ------ ------ 1413 

Víz levonva a lakások 

által használt 

vízmennyiséget 

m
3 

------ ------ 27 

Villany több mérőóra 

alapján, lakások 

nélkül 

kWh ------ ------ 3734 
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Orvosi és dopping szoba került kialakításra, valamint játékoskijáró készült kerítéselemek 

felhasználásával. A hazai öltöző mellékhelyiségében piszoár került felszerelésre. A játéktér 

területét 105x64 m méretűvé kellett átalakítani és új talajhüvelyes alumínium kapuk kerültek 

beállításra. A kispadok teljes felújításon estek át, a lelátó befedése év végével készült el, 

továbbá eredményjelző került kihelyezésre a centerpálya keleti oldalán. 

A villamoshálózat-fejlesztésének ügyintézése is megkezdődött. A projekt megvalósítására 

azért van szükség, mert többször bebizonyosodott, hogy a régi hálózat nem elegendő ahhoz, 

hogy a megnövekedett használat miatti igényt kielégítse. Sok esetben edzések közben 

lekapcsolódik a reflektor, a kútból való locsolás is állandó áramigényt jelent és a 

gyermeknapon is egyre nagyobb áramfelvételi lehetőséget kell biztosítani. A szolgáltató lassú, 

rugalmatlan és bürokratikus ügyintézése megnehezítette a dolgunkat. Tavaly év elején még 

úgy tűnt, hogy az intézményünk lesz a beruházó, év közepén azonban már világosan láttuk, 

hogy az az anyagilag előnyösebb megoldás, ha az egyesület neve alatt fut a fejlesztés. Ennek 

érdekében augusztus végétől a villanyóra átkerült az egyesület nevére, hiszen csak így oldható 

meg az, hogy a sportágfejlesztési program lehetőségeit igénybe véve olcsóbban valósuljon 

meg a 2 millió forint összértékű beruházás. Az ehhez szükséges önerőt, mint ahogy mindig, 

Bonyhád Város önkormányzata biztosította. 

Az egyesület 2021-ben sem szeretne sokat pihenni, számos fejlesztési ötletük van, ismerve az 

összefogásukban rejlő erőt, meg is fogják valósítani azok nagy részét. Terveik között szerepel 

egy 64x44 m nagyságú műves sportpálya építése. Szeretnék felszerelni az orvosi és dopping 

szobát, öltözőt szeretnének felújítani, klubhelyiség padlózatának felújítása és a helyiség 

klimatizálása van tervben. Szilárd burkolatú parkoló kialakítása és minimális közvilágítás 

fejlesztéssel tovább fejlődhetne az ingatlanunk.   

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

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

található sporttelep használata tekintetében. A megállapodást tavaly újra kötötték az érintett 

felek, a 393/2020. (VI.25.) sz. határozattal újabb öt évre hosszabbította meg a 

pályahasználatot, annyi különbséggel, hogy a Bonyhádi Sportcentrum belépésével 

háromoldalúvá vált a megállapodás. 2025. június 30. napjáig az önkormányzat a Majosi SE 

térítésmentes használatába adta 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 Bonyhádi Sporttelepen történt tavalyi beruházás a majosi létesítményünk kihasználtságára 

is kihatással volt. A BVLC által rendezett Bozsik csoportfesztiválok és tornák a helyigény 

miatt a majosi pályákon voltak megrendezhetők, ezáltal nagyobb igénybevételt jelentett a 

pályáknak és a kollégáknak egyaránt.  

A majosi sporttelep az utóbbi években számos közösségépítő rendezvényt szerveztek 

hagyományteremtő szándékkal. Ilyen volt a tavaly januárban első alkalommal megrendezett 
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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 ez az esemény is elmaradt. 

A sporttelepen található klubhelyiség az egyetlen olyan közösségi tér jelenleg a majosi 

településrészen, amelynek műszaki állapota lehetővé teszi, hogy kis létszámú 

rendezvényeknek otthont adjon. A tavalyi évtől 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. Ez az összeg tartalmazza a rezsi és takarítás költségét is. 

A Bonyhád-Majosi Sporttelepen 2020-ban egy fő 8 órás munkavállaló dolgozott 

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

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

munkavállaló munkáját napi rendszerességgel ellenőriztük, minden reggel megbeszéltük az 

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

 

A közüzemi mérőóra-állások változása 2020.01.01. – 2020.12.31. közötti időszakban (első éves fogyasztás) 

 

BONYHÁD-BÖRZSÖNYI SPORTPÁLYA 

A Bonyhád-Börzsönyi Sportpálya is némileg megsínylette a tavalyi bonyhádi beruházást. A 

BVLC U11, U13, U17, U19 és olykor-olykor a felnőtt csapata is az edzéseiket Börzsönyben 

végezték el. Mivel ezen a telephelyünkön nincsen gyakorló vagy edzőpálya, így a center 

pályán edzett és játszott mérkőzéseket gyakorlatilag hét alakulat is. Ez a túlzott terhelés nem 

múlt el nyomok nélkül, az őszi esőzések alkalmával már edzések maradtak el a pálya mély 

talaja miatt. 

Az egyesület fontos szerepet tölt be a településrész életében. Az önkormányzat, a BSC és az 

BBSE közösen fejleszti évről-évre a sportpályát, közös az érdek, mindenki ott segít a 

fejlődésben, ahol tud. Az elmúlt évben befejeződött a sportpálya világító-rendszerének 

kiépítése, így a felújított, öntözőrendszerrel ellátott létesítményen az esti edzések lehetősége is 

biztosított lett. A sportágfejlesztési programnak köszönhetően az egyesület mára minőségi 

eszközökkel rendelkezik a mindennapos működés tekintetében.  

Bonyhád-

Majosi 

Sporttelep 

Mérőóra gyári 

száma 
Mértékegység 2020.01.01. 2020.12.31. Fogyasztás 

Gáz  1334049 m
3
 5308 7578 2270 

Víz I. (öltöző) 40467 m
3 

1385 1519 134 

Víz II. (locsoló) 16004772 m
3
 2992 3086 94 

Villany 43772021 kWh 75305 80333 5028 
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A Bonyhád-Börzsönyi sportpálya fejlesztésének hosszú távú terve az öltözőépület bővítése 

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

amely a hétköznapokon szertári funkciókat lát el. A legoptimálisabb tervek szerint ez 

megmaradhatna, az öltözőépület északi oldalának bővítésével újabb épületrész/épületrészek 

kerülnének kialakításra egy plusz öltöző és szertár hozzáépítéssel. Ez hosszútávon jó 

megoldás lenne, hiszen igény lenne az újabb öltözőre, azonban ennek nyilván magasabb lenne 

a költsége. A másik, olcsóbb megoldás az volna, ha a jelenlegi szertár helyiséget kiváltanánk 

egy zárható faházzal vagy konténerrel, a szertár öltözővel történő összenyitásával pedig 

nőhetne a hazai öltöző alapterülete. Szintén hosszútávú befektetési terv, amitől a létesítmény 

önfenntartóbbá válhat, a napelemes rendszer kiépítése lenne. A helyi viszonyok figyelmbe 

vételével egy 6-7 kW-os rendszer elegendő lenne Börzsönybe, aminek a bekerülési költsége 

nagyságrendileg 2 -3 m Ft + Áfa összeg. A beruházás megtérülési ideje 6 év. 

Az egyesület 2021-es tervei között szerepel,, hogy intézményünkkel közösen egy mobilgarázs 

telepítésével a karbantartó gépek és a technikai eszközök helyigényének sokrétű 

problematikáját orvosolni fogjuk. A TAO program keretein belül fogják kicserélni az 

öltözőszekrényeket, valamint eredményjelző készüléket fognak beszerezni. 

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

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

városrészben található sportpálya használata tekintetében. A megállapodást tavaly újra 

kötötték az érintett felek, a 394/2020. (VI.25.) sz. határozattal újabb öt évre hosszabbította 

meg a pályahasználatot, annyi különbséggel, hogy a Bonyhádi Sportcentrum belépésével 

háromoldalúvá vált a megállapodás. 2025. június 30. napjáig az önkormányzat a Bonyhád-

Börzsöny SE térítésmentes használatába adta 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-

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

intézményi és egyesületi feladat. A munkavállaló munkáját napi rendszerességgel 

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

hatékonyabb munkavégzés érdekében. Tavaly változás történt a kollégánk személyét illetően. 

A már nyugdíjas kolléganőnk helyére 2020 szeptemberétől új munkavállaló érkezett, aki az 

intézményi teendők mellett az egyesületi feladatokat ugyanúgy ellátja, mint elődje.  

Bonyhád-

Börzsönyi 

Sportpálya 

Mérőóra gyári 

száma 
Mértékegység 2020.01.01. 2020.12.31. Fogyasztás 
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A közüzemi mérőóra-állások változása 2020.01.01. – 2020.12.31. közötti időszakban 

 

MŰFÜVES SPORTPÁLYA A SZÉCHENYI ISKOLÁBAN 

2022 novemberében lesz tíz éve, hogy elkészült a Széchenyi Általános Iskola udvarán 

kialakított 20 m x 40 m nagyságú műfüves labdarúgó-pálya. Bonyhád Város Önkormányzata 

a Magyar Labdarúgó Szövetség támogatásával közel 29 millió forintból építette meg a 

sportpályát. A tulajdonos már ekkor felismerte, hogy a gyerekek egészséges életmódra 

nevelése és a mindennapos testnevelés kialakítása létfontosságú kérdés az egész társadalom 

szempontját illetően. A sportpályát iskolai tanítási időben a Széchenyisek használják, aztán 

városi és diáksport egyesületeinknek van lehetőségük birtokba venni azt. Esténként baráti 

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

amelynek kihasználtsága időjárásfüggő. Téli időszakban ritkábban, tavasztól őszig 

gyakrabban használják a sportolók a létesítményt. 

A pálya 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, ún. kisfelújítás összege 

500 000,- Ft körül mozog, amit egy erre szakosodott cég végez el. Ilyen típusú felújítást 2018 

nyarán végeztünk el utoljára, azért akkor, mert a 2019. és 2020. évi karbantartást 

feleslegesnek gondoltuk a nagyfelújítás elvégzése előtt. A Magyar Labdarúgó Szövetség 2018 

májusában arról tájékoztatta Bonyhád Város Önkormányzatát, hogy a műfüves sportpályák 

tekintetében, a használat gyakoriságától függően átlagosan hét-nyolc évente időszerűen el kell 

végezni egy nagyfelújítást. Ennek várható költsége a tavaly bekért árajánlatok alapján bruttó 

12 millió Ft lenne. 2020 októberében megkeresésünkre az MLSZ arról tájékoztatott 

bennünket, hogy az Országos Pályaépítési Programja, beleértve a felújításokat is, 2020 év 

végén befejeződik. Azt egyelőre sajnos nem látható tisztán, hogy milyen konstrukcióban lehet 

majd pályázni a felújításra. A pálya felújítása időszerű, viszont jelenleg nincs olyan program, 

amely a korábbihoz képest 70 százalékkal támogatná annak elvégzését. A sportpálya 4 000,- 

Ft/óra összegért volt bérelhető a tavalyi évben, az idéntől 6 000,- Ft/óra összegre emeltük a 

pályabérleti díjat. 

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

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

nyitásának és zárásának biztosítása. Mint ahogy azt korábban már említettem, a kolléga 

munkájával, munkához és kollégáihoz való hozzáállásával nem voltam megelégedve, ezért 

2020. szeptemberében felmentettem a munkavégzés alól. A munkavállaló a formai hibás 

felmondás miatt munkaügyi bírósághoz fordult, ennek következtében 250 000,- Ft összegű 

kártérítés megfizetésében egyeztünk meg vele. A helyére egy nyugdíjas munkavállalót 

alkalmazunk 2020 novembere óta. 

Víz 00059085 m
3 

704 803 99 

Villany 1957003496 kWh 305 7084 6779 
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BUDAI UTCAI KARATETEREM 

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

megállapodás alapján az egyesület ingyenesen használta Bonyhád Város Önkormányzatának 

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

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

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

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

az ingatlannak Bonyhádi Sportcentrumhoz telephelyként való csatolásáról. A Magyar 

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

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

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

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

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

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

fizetnek, amelyből hozzájárulnak az egyesület működéséhez és fenntartásához.  

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

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

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

évben semmilyen kiadásunk nem volt az ingatlannal kapcsolatban. 2019-ben a kéményt 

kellett újra építeni az ingatlanon, így az éves bérleti díjból származó bevétel 70 %-át költöttük 

az épületre. 2020-ban az 528 000,- Ft összegű éves bérleti díjbevétel teljes egészében 

intézményünket gyarapította. 

 

PERCZEL PIHENŐ PARK 

A Bonyhádi Sporttelep felújításán túl a másik nagy városi projekt 2020-ban a Perczel Pihenő 

Park megépítése volt. Önkormányzati koordinálással intézményünk kivitelezésében valósult 

meg a beruházás, amely gyakorlatilag minden korosztály számára tartalmas időeltöltésére 

alkalmas legkisebbektől az idősekig egyaránt. 

A TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2019-00303 számú projekt keretében freestyle pálya, játszótér és 

fitnesz park telepítésére került sor a volt bonyhádi strand területén. A több mint 116 millió 

forintból megvalósult, kerítéssel körbevett, akadálymentes parkban beton térburkolatú 

közlekedési területek épültek és közösségi főzőhelyek kerültek kialakításra. A tárgyi 

kivitelezés uniós értékhatár alatti hirdetmény és tárgyalás nélküli közbeszerzési eljárása 2020. 

április 30-án került megindításra. A három érvényes ajánlat közül a bíráló bizottság a KÉSZ 

Kft-t hirdette ki nyertesnek. 

A munkálatok 2020. július 13. napján kezdődtek, a teljesítési határidő 2020. november 26-a 

volt. A munkálatok a tervezettnél jobban haladtak, ezért a hivatalos átadásra már 2020. 

október 30-án sor kerülhetett. Kivitelező a szerződésben foglalt kötelezettségének eleget téve 
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24 hónap időtartamra jótállási biztosítékot fizetett meg intézményünk erre a célra létrehozott 

pénzintézeti alszámlájára.  

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. Célunk nem lehet más, mint sokáig 

megóvni és fenntartani a park jelenlegi állapotát.  

VÁRALJAI IFJÚSÁGI TÁBOR 

A 2020-as év, hasonlóan a Bonyhádi Sporttelephez, a Váraljai Ifjúsági Tábor életében is 

történelmi jelentőségűnek mondható. Az éves értékelésnél egyrészt pozitívumként említhető, 

hogy 2018 után ismét olyan fejlesztés valósult meg a telephelyen, amitől nagyságrendekkel 

nőtt a tábor piaci megítélése. Másrészt itt sem mehetünk el szó nélkül a koronavírus járvány 

okozta negatív hatások mellett.  

Pedig 2020 nagyon jól indult. A város költségvetésének elfogadásával újabb, a váraljai 

táborban megvalósuló fejlesztéséről döntött a Képviselő-testület. Bonyhád város 2020. évi 

költségvetési főösszegébe került betervezésre 30 millió Ft értékben hat ifjúsági szálláshely 

felújítása, további 5 millió Ft összeget az új berendezési tárgyak megvásárlására fordítottunk. 

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

külső megjelenés, új belső design, új bútorzat, újonnan kialakított fűtési lehetőség a 

házinkban. Ezen tudatos beruházások megvalósulásával a tábor kihasználtsága növekedhet, 

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

akár tavaszi, nyári, őszi többévszakos szolgáltatással és szállásbiztosítással kerülhetünk 

előnyösebb pozícióba. 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 

február végén kezdődött és május végén fejeződött be.  

A járványhelyzet bizonytalanságot hozott a szervezők körében is, nem igazán lehetett tudni 

tavasszal, hogy lehetséges lesz-e nyáron bentlakásos táborokat szervezni. Végül a kormány 

június elején engedélyezte ezen táborok megtartását, de ez már későn volt ahhoz, hogy 

átlagosnak tekinthető évet produkáljunk. A felújítás utáni első lakóink a Petőfi Általános 

Iskola diákjai voltak, akiket az időjárás nem igazán fogadott a kegyeibe. A szünidő első 

hetében négy napon keresztül ömlött az eső, nehézséget okozva ezzel diáknak, pedagógusnak 

és fenntartónak egyaránt. Az ezt követő héten a Széchenyisek következtek, a járványhelyzet 

erre a turnusra is negatívan hatott. 2020-ban a COVID miatt számos olyan csoport nem jött el, 

vagy jóval kisebb létszámmal látogattak el hozzánk, akik eddig rendszeres, visszatérő 

vendégeink voltak. Szemléltetésképpen 2019-ben a tankerületi, állami fenntartásban lévő 

iskoláknak a Csodaszarvas programon keresztül lehetőségük volt június utolsó két hetében 

bentlakásos táboroztatást megszervezniük. A program nagyon népszerű volt, hiszen az 

általános iskola alsós diákjai gyakorlatilag ingyen tölthettek el öt napot egy-egy üdültetéssel 

foglalkozó táborhelyen. A Széchenyi Általános Iskola 2018-ban 168, 2019-ben 144 gyermek 

táborozott ilyen keretek között 10 nap alatt. Tavaly a vírus miatt nem a Csodaszarvas 

programon keresztül táboroztak a diákok Váralján, valamint a járvány okozta bizonytalanság 

miatt a családok kevesebb gyereket engedtek közösségbe. 2020-ban öt nap alatt 73 
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Széchenyis tanuló táborozott a Mecsekben. A tavalyi évben a fővárosból is érkeztek hozzánk 

vendégek. Újpest Önkormányzata hatvan hátrányos helyzetű gyermeket táboroztatott 

Váralján. Hosszú távon gondolkodva örömteli, hogy távolabbi helyekről is érkeznek hozzánk 

vendégek, hiszen ez lehet az alapja annak, hogy bővíthessünk vendégkörünket. A minden 

évben nálunk megforduló kutyások és népzenészek ugyan csökkentett létszámmal, de tavaly 

is tiszteletüket tették a táborban. 

2020-ban a legnagyobb táborunk elmaradt. Az Agapenta Keresztény Szellemiségű Kulturális 

Alapítvány minden évben 120-130 fővel érkezik Váraljára, sajnos a járványhelyzet miatt 

tavaly nem jöttek hozzánk, az itt elmaradt több millió forintos bevétel nagyon hiányzott az év 

végi elszámolásnál.  

Bonyhád Város Önkormányzata a Képviselő-testület döntése értelmében több éves 

hagyomány alapján 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 táborokban való részvétel segíti a 

gyermekek önállósodását, jobban megismerik iskolás társaikat és új barátokra tesznek szert. 

A tábor ifjúsági szálláshelyeinek felújítása azt a lehetőséget is magával hordozta, hogy a 

minőségileg magasabb színvonalú szolgáltatásért magasabb díjtételek is kérhetők. A 

Képviselő-testület a 444/2020. (IX.24.) sz. határozatával módosította a tábori díjtételek 

összegeit. Az ifjúsági szálláshelyen 2020. október 1. napjától a fel nem újított házakban 2 

900,- Ft/éjszaka + IFA a szolgáltatási ár. A tavaly felújított hat házban 3 500,- Ft/éjszaka + 

IFA összegért kínálunk szálláslehetőséget. Ezek az árváltozások az idén fognak  plusz 

bevételként jelentkezni, abban az esetben, ha a járványhelyzet mérséklődésének 

következményeként ismét normális körülmények között szolgáltathatunk. A Bakancsos 

házakban minimális áremelést hajtottunk végre 2020. október 1. napjától. 

Tábori díjtételek 

 2019. év        2020. év 

Szállásdíj: 2 658,-Ft/fő/éj Szállásdíj: 2 900,-Ft/fő/éj 

1 napos szállásdíj: 2 812,- Ft/fő Felújított házban: 3 500,- Ft/fő/éj 

Étkezés:      Étkezés:      

reggeli 464,- Ft/fő/nap reggeli 559,- Ft/fő/nap 

ebéd 930,- Ft/fő/nap ebéd 1 143,- Ft/fő/nap 

uzsonna 231,- Ft/fő/nap uzsonna 279,- Ft/fő/nap 

vacsora 697,- Ft/fő/nap vacsora 845,- Ft/fő/nap 

Étkezés összesen: 2 322,- Ft/fő/nap Étkezés összesen: 2 826,- Ft/fő/nap 

Konyhai szolgáltatás 480,- Ft/fő/nap Konyhai szolgáltatás 500,- Ft/fő/nap 



- 31 - 
 

A táblázatban szereplő árak bruttó összegek, a szállásdíjra 200,- Ft/fő/éj IFA számolandó fel 18 éves kor felett 

 

A folyamatos fejlesztések ellenére továbbra is vannak olyan nyári időszakok, amiket egyelőre 

nehezen tudunk hasznosítani. Az augusztus 15-e utáni időszakban már mindenki a 

szeptemberi iskolakezdésre összpontosít, gyerekek, szülők és pedagógusok egyaránt. Az 

intézményünkben azon dolgozunk, hogy ezen időszakban is tudjunk nyereséget termelni. 

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

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

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

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

a folyamatos ellenőrzéseknél kevés hatékonyabb eszköz áll a rendelkezésünkre.  

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

elindított folyamat jó úton halad. A 2018-as és a tavalyi beruházásoknak és fejlesztéseknek 

köszönhetően a tizenkettő lakóházból három felújítása maradt vissza, valamint a két ún. 

nevelői épületeket kell még a mai kor jogos követelményeihez mérten újjá varázsolni. 

Reményeink szerint az előttünk álló két évben lehetősége lesz az önkormányzatnak a további 

fejlesztések finanszírozására, ebben az esetben elmondhatjuk, hogy ismét befejeztünk egy 

projektet és adtunk valamit a jövő nemzedékének. A 2021. évi városi költségvetésbe került 

betervezésre három újabb ház teljes felújítása. Ennek ismeretében már csak a nevelői házak és 

a foglalkoztató épülete marad vissza a felújításból. 

Az ingatlan északi oldalán, a bejárati nagykapu és a nevelői épületek közötti kerítés szakaszon 

van egy árok rész, ahol a kerítés alatt a vadak bejártak a táborba, jelentős károkat okozva. A 

kerítés toldásával megszüntettük a problémát. A tábor keleti oldalán egy vas keretű, faléces 

hídon lehetett a tóhoz lejutni. A falécek az idő folyamán tönkre mentek, jó pár eleme 

elkorhadt, baleset veszélyessé váltak. Horganyzott ráccsal újjá varázsoltuk a hidat és 

szüntettük meg a veszélyt. Sajnos tavaly decemberben ismét hívatlan látogatóink voltak a 

táborban. A tavalyelőtti betöréshez hasonlóan újra a gondnoki házakat törték fel ismeretlenek. 

Ezúttal azonban nem távoztak üres kézzel, kisértékű szerszámokat és gépeket tulajdonítottak 

el, miután felfeszítették a zárat. A szükséges intézkedést megtettük, rendőrségi 

feljelentésünket még a betörés észlelésének napján eljuttattuk a Bonyhádi 

Rendőrkapitányságra. Az eltulajdonított eszközöket az idei évben mindenképpen szeretnénk 

pótolni, valamint a gondnoki épületek védelmének megerősítése is előttünk álló feladat. 

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 

Sátorhely 900,- Ft/fő/éj Sátorhely 1 000,- Ft/fő/éj 

Terembérleti díj:  40 000,- 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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tekint a munkavégzésének helyére. Amennyiben további munkaerőre van szüksége, azt 

intézményen belüli átcsoportosítással oldjuk meg. A szezonban a takarító kolléganők 

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

kevesebb a teendőjük.  

 

 

A közüzemi mérőóra-állások változása 2020.01.01. – 2020.12.31. közötti időszakban 

 

 

 

Váraljai 

Ifjúsági Tábor 

Mérőóra gyári 

száma 
Mértékegység 2020.01.01. 2020.12.31. Fogyasztás 

Víz 28210184 m
3 

273 446 173 
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Étkeztetési szolgáltatás ellátása 

 

Táborunkban 2019-hez hasonlóan a tavalyi évi étkeztetési szolgáltatást a RITT 2000 Kft. 

oldotta meg. Januárban ismét árajánlatokat kértünk be a városban étkeztetési profillal működő 

vállalkozásoktól annak érdekében, hogy megversenyeztessük a szolgáltatást. A szolgáltatók 

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

azonban továbbra sem tudták vállalni a feladatot. Így nemleges válasz érkezett a korábbi 

szolgáltatótól, a nagymányoki Linde Imrénétől, a városunkban gyermekétkeztetést is biztosító 

TS Gastro Kft-től (jelenleg Eatrend), valamint a szintén hasonló szolgáltatási tevékenységgel 

rendelkező Herci Étteremtől is. 

 

 

Szolgáltató 

megnevezése 

 

2019. évi árak 

(Ft/fő/nap, 

nettó) 

 

2019. évi 

intézményi árak 

(Ft/fő/nap, nettó) 

 

2020. évi árak 

(Ft/fő/nap, 

nettó) 

 

2020. évi 

intézményi árak 

(Ft/fő/nap, nettó) 

Ritt 2000 

Kft. 

1863,- 1965,- 2095,- 2225,- 

 

Bevett gyakorlat, hogy a szolgáltató intézmény felé leszámlázott szolgáltatási ára és az 

intézmény vendégek részére történő tovább számlázott szolgáltatás ára között különbség van. 

Ezt nevezhetjük eszközhasználati díjnak is, minimális hasznunk van ebből a plusz összegből. 

2018-ban nettó 180,- Ft különbség volt napi négyszeri étkezés esetén, 2019-ben ez az összeg  

nettó 102,- Ft-ra csökkent, míg tavaly nettó 130,- Ft-ra változott a négyszeri étkezés esetét 

tekintve. 
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A Bonyhádi Sportcentrum által meghatározott ár a 2020. évre vonatkozóan 2 225,- Ft/fő/nap, 

ez bruttó 2 826-, Ft volt, aminek felosztását a következő táblázat mutatja. 

 

 

Étkezés díja 

összesen 

Reggeli Ebéd Uzsonna Vacsora 

2 826,- Ft 559,- Ft 1 143,- Ft 279,- Ft 845,- Ft 

A bonyhádi vállalkozás szolgáltatásaival a vendégek többsége elégedett volt, apróbb 

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

rugalmas kapcsolat alakult ki az intézmény és a szolgáltató között. 

 

Idegenforgalmi adó fizetése 

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

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

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

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

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

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

illeti meg. Intézményünk váraljai telephelye rendelkezik az adó megállapításához szükséges 

nyomtatványokkal, amelyeket a gondnok kezel. A tavalyi évben ebben is változás történt. Az 

idegenforgalmi adó felfüggesztéséről a 140/2020. (IV.21.) Korm. rendelet rendelkezik, 

amelynek értelmében 2020. április 26. – 2020. december 31. napja között eltöltött 
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vendégéjszaka után nem kellett adót fizetni. Ez azt is jelentette, hogy az intézménynek, mint 

szálláshely szolgáltatónak nem is kellett sem beszedni, sem az önkormányzat felé megfizetni 

az adó összegét. A jogszabály érdekessége volt, hogy a megállapított, de be nem szedett adót 

azonban be kellett vallani az önkormányzati adóhatóság felé, kivéve, ha annak az összege 

nulla forint volt. 
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Váraljai bevételek 2020. 

 

2020 

ÉTKEZÉS 

reggeli ebéd uzsonna vacsora 

db összeg db összeg db összeg db összeg 

április                 

május                 

június 

189 105 651 Ft 204 233 172 Ft 189 52 731 Ft 133 112 385 Ft 

254 141 986 Ft 344 393 192 Ft 256 71 424 Ft 276 233 220 Ft 

    68 77 724 Ft         

                

                

július 

290 162 110 Ft 348 397 764 Ft 290 80 910 Ft 290 245 050 Ft 

                

447 249 873 Ft 591 675 513 Ft     487 411 515 Ft 

                

                

                

                

augusztus 

36 20 124 Ft 36 41 148 Ft     36 30 420 Ft 

                

                

315 176 085 Ft 267 305 181 Ft     267 225 615 Ft 

                

                

                

                

53 29 627 Ft 53 60 579 Ft     51 43 095 Ft 

                

szeptember 

                

                

                

                

október                 
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november                 

összesen: 1584 885 456 Ft 1911 2 184 273 Ft 735 205 065 Ft 1540 1 301 300 Ft 

 

Étkezés bevétel összesen: 4 576 094,- Ft 

 

 

 

 

 



- 38 - 
 

 

Szállás bevétel összesen: 6 024 476,- Ft 

 

 

2020 

SZÁLLÁS 
EGYÉB bevétel 

kőház I. kőház II. bakancsos sátor 

fő összeg fő összeg fő összeg fő összeg db/fő összeg 

április         3 12 900 Ft         

május         2 8 600 Ft         

június 

30 84 360 Ft 159 508 800 Ft 10 37 800 Ft     1 40 000 Ft 

32 89 984 Ft 211 675 200 Ft 15 64 500 Ft     24 6 000 Ft 

                1 40 000 Ft 

                1 40 000 Ft 

                100 25 000 Ft 

július 

    240 768 000 Ft 50 215 000 Ft     18 4 500 Ft 

185 520 220 Ft 18 57 600 Ft 20 86 000 Ft         

    178 569 600 Ft 48 206 400 Ft 272 244 800 Ft     

        3 12 900 Ft         

        3 12 900 Ft         

        16 68 800 Ft         

        22 94 600 Ft         

augusztus 

    36 115 200 Ft 6 23 200 Ft     1 40 000 Ft 

    4 12 800 Ft 35 150 500 Ft 63 56 700 Ft 45 11 250 Ft 

    15 48 000 Ft 21 90 300 Ft     45 21 600 Ft 

101 284 012 Ft 100 320 000 Ft 8 34 400 Ft     1 40 000 Ft 

    12 38 400 Ft 2 8 600 Ft     20 5 000 Ft 

    4 12 800 Ft 3 12 900 Ft         

    8 25 600 Ft 12 51 600 Ft         

    2 6 400 Ft 3 11 600 Ft         

    46 147 200 Ft 7 30 100 Ft         

        10 35 200 Ft         

szeptember 

        6 23 200 Ft     60 15 000 Ft 

    13 41 600 Ft 14 60 200 Ft     40 10 000 Ft 

                1 40 000 Ft 

                40 10 000 Ft 

október 
        4 18 000 Ft      l 80 000 Ft 

                30 7 500 Ft 

november         6 27 000 Ft         

összesen: 348 978 576 Ft 1046 3 347 200 Ft 329 1 397 200 Ft 335 301 500 Ft 428 435 850 Ft 
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DOMBÓVÁR-GUNARASI ÜDÜLŐHÁZAK 

A Dombóvár-Gunarasi üdülőházak tekintetében az intézmény első beszámolójában 

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

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

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

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

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

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

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

tárgyban kikiáltási áron adásvételi szerződést kötött az önkormányzat. 

2020-ban az ingatlan állapota miatt már nem adtuk ki a házakat, csupán karbantartási és 

fűnyírási feladatokat láttunk el Gunarasban. 2020. novemberében átadtuk az ingatlant az új 

tulajdonosának. 

 

 

 

MOZDULJ BONYHÁD! 2020 

2020-ban hetedik alkalommal került volna megrendezésre a „Mozdulj Bonyhád!”, amely évek 

óta a bonyhádi fiatalok hasznos 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! 2020 programok elmaradtak, azok szervezési és előkészítő feladatait el sem 

kezdtük. Csak reménykedni tudunk abban, hogy az idei évben lehetőségünk lesz újra 

programokat rendezni. 

2020.01.01.-

2020.12.31. víz gáz áram szemét üzemanyag tüzifa bérköltség összesen: 

Bonyhádi 
Sportcsarnok 188 245 1 299 551 2 223 770 85 092                9 345 ---------- 17 402 966 21 208 969 

Bonyhádi 
Sporttelep 88 456 233 307 461 302 17 005 20 225 ---------- 2 354 900 3 175 195 

Bhád-Majosi 
Sporttelep 121 008 321 301 282 021 49 776 255 000 ---------- 2 390 409 3 419 515 

Bhád-Börzsönyi 
Sportpálya 61 564  ------------ 413 001 25 888 104 530 114 300 1 137 302 1 856 585 

Váraljai Ifjúsági 
Tábor 272 557  ------------ 310 031 41 539 194 635 ------- 4 930 444  5 749 206 

Dombóvár-
Gunaras -35 383  ------------ -718 ----------- ------------ ---------- 469 764 433 633 

összesen: 696 447 1 854 159 3 689 407 219 300 583 735 114 300 28 685 785 35 843 133 
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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. Ezek közül kiemelkedik a Bonyhád Völgység Labdarúgó Club, valamint a Bonyhádi 

Kosárlabdázók Sportegyesülete, akik szinte napi rendszerességgel tájékoztatják a szurkolóikat 

az aktuális eseményeikről, a csapatok körüli mindennapos munkáról.  

Intézményünk programjait igényes plakátokkal hirdetjük. Ebben kiemelkedő munkát végez a 

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

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

marketing anyagokat, melyből néhány a mostani beszámolót is színesíti. 

Reklámszolgáltatás tekintetében is élen járunk. A Bonyhádi Sportcsarnokban továbbra is 

megtalálhatók az igényes, bonyhádi vállalkozásokat hirdető reklámfelületek. Mindezeken túl 

megkezdtük a felújított Bonyhádi Sportpálya atlétikai pálya körüli hirdetési helyek 

értékesítését. 

 

ÖSSZEGZÉS ÉS TERVEK 

 

A beszámoló zárásaként néhány mondatban összefoglalom, milyen intézményi szintű terveink 

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

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

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

keretében negyedévente neves szakemberek különböző, előre megbeszélt témákat érintve 

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

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

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

vannak, a járvány alakulásától függ a következő program időpontja. 

A Bonyhádi Sporttelep fejlesztésének elindulásától kezdve jelen voltunk a napi 

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

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

nagyon büszkék vagyunk. 

A Széchenyi Iskola műfüves pálya körül ültetek fák olyan magasságig nőttek, hogy már 

betakarták a megvilágító oszlopokat. Tavaly ezeket a fákat egy alpinista megnyeste, így már 

nincsenek homályos foltok a műfüvön. Két reflektoron is izzót cseréltük, így tavaszra a 

világítással sem lesz probléma.  
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A Váraljai Ifjúsági Tábor több éve tartó fejlesztésének utolsó vagy utolsó előtti üteme előtt 

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

épületegység felújítását kezdeményeztük annak érdekében, hogy elmondhassuk, három év 

alatt tetőtől talpig megújult az ingatlan.  

Szeretnénk a 2019-ben működő programjainkat a jövőbe is megtartani és tovább fejleszteni. 

Amennyiben lehetőségeink engedik, lesz FitMotion, szervezünk edzőtáborozásokat és 

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

ismét meghívjuk a bonyhádi pedagógusokat egy elsősegély bemutatóra és még 

színvonalasabb programokat fogunk kínálni a Mozdulj Bonyhád! programsorozatban. Lesz 

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

nyilvános sportesemény-kivetítést is.  

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

rendezvényünket nem tudtuk megrendezni: több teremlabdarúgó torna maradt el, a tervezett 

két FitMotion-t sem tudtuk lebonyolítani, elmaradt az október 1-re tervezett Idősek Napja és a 

Gasztró Estet sem sikerült megvalósítani. 

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

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

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

bizalmát és támogatását. 

 

 

Bonyhád, 2021. március 1. 


