
A Bakonyszombathelyi Községi Sportegyesület 
SPORTKONCEPCIÓJA 2018-19 

1. A pályázó szervezet adatai: 

Megnevezése: Bakonyszombathely Községi Sportegyesület / B KSE / 

Székhelye, levelezési címe: 2884 Bakonyszombathely, Kossuth u. 31.,  

E-mail: bszhely@t-online.hu 

Tel: 34/ 359-111, 20-8244880, fax : 34/359-122 

Nyilvántartási száma: 197 

A nyilvántartásba vételről rendelkező jogarős bírósági hat. száma, kelte:  

Pk. 60197/1989/2., 1989.03.20.  

A szervezet neve: Bakonyszombathely Községi Sportegyesület (50619/2002) 

Célja szerinti besorolása: sporttevékenység 

Székhelye: 2884 Bakonyszombathely, Kossuth L. u. 31.  

Postacíme: 2884 Bakonyszombathely, Kossuth L. u. 31. 

Az egyesület jogi személyiség, civil szervezet ( Pk. 20.472/1989.sz., 197 s.sz) 

Egyesület képviselője: Kállai István elnök, 2884 Bakonyszombathely, 

Erdősor u. 1.(Tel: 06-34/359-127) 

Szakosztályai: labdarúgás, szabadidő sport 

Alapításának éve: 1920 

A sportegyesület által működtetett sportlétesítmények: 

 labdarúgó nagypálya – Bakonyszombathely, Kastélypark, 21 hrsz, 

 Ifjúsági- és Sportház / sportöltözővel /, Bakonyszombathely, 

Kastélypark, 21 hrsz,  

 aszfaltos kézilabdapálya, Bakonyszombathely, Kossuth L. u. 46. 

 kondicionáló terem - Bakonyszombathely, Kastélypark, 21 hrsz 

Az egyesületi tagok száma: 86 fő  

Bankszámlaszám: 62900012-15100917 

Számlavezető pénzintézet: Bakonyvidéke Takarékszövetkezet 

Adószám: 19890005-1-11 

 

2. Helyzetelemzés, létesítmény-feltételek, A Bakonyszombathelyi Községi 
Sportegyesület tevékenysége 

 
Bakonyszombathelyi Községi Sportegyesület / 86 igazolt versenyző / - szabadidő- és 
versenysport tevékenységek. Az egyesület alapítása 1905-1906-ra tehető.  

Célok: 

A labdarúgós szakosztály korosztályos csapatainak működtetése /U-7, U-9, U-
11, U-12-13, U 16, tartalék, felnőtt/, községi szabadidősport szervezése, 
feltételeinek megteremtése.  
A Bakonyszombathelyi Községi Sportegyesület a 2018-18-es évadban az MLSZ 
Megye III. bajnokságában / Déli Csoport / szerepel, mind a felnőtt csapat, mind 
pedig a tartalék a középmezőnyben szerepel.  
Jelenlegi cél: a Megye III. felnőtt bajnokság 1-3 helyezésének megszerzése.   
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Távolabbi cél: Megye II.-be történő bejutás. 
A célok érdekében a csapat 2 új szakedzőt foglalkoztat és bővíti 
játékosállományát. A csapat bízik abban, hogy a rendszeres, kemény edzések 
meghozzák a várt eredményeket a továbbiakban.  

Probléma: 

 a sportpálya leromlott állaga, mely felújításra szorul,- a felújítás megkezdődött, 

 Pályaöntöző berendezés hiánya- fontos lenne a berendezés beszerzése a 
minőségi pálya megteremtése céljából.  

3. A sportfejlesztési program szakszövetségi stratégiájához való viszonya, a 
két program közötti kapcsolat  

Kiemelt feladatnak tekintjük a Sportfejlesztési programban a szakszövetségi 
stratégiájával összhangban: 

 a tehetségesek kiválasztását és gondozását, ennek érdekében edzőtáborban 
való részvételt,  

  nyári labdarúgó tábor megszervezését  

 a sport infrastruktúra folyamatos fejlesztését:  

 utánpótlás-nevelés feltételeinek javítását,  

 Junior pálya felújításának megvalósítását 

 A füves labdarúgó kispálya felújítását / tápanyag feltöltés, gyomirtás, 
hangerezés, füvesítés / sportcsarnok melletti kispálya / 

 atlétikai pálya kialakítását 

 Tornacsarnok sportszertárának kialakítását  

4. A sportegyesület működésének társadalmi hatása  

Az egyesület a két szezon között a teremlabdarúgást szervezi és támogatja. Így 
gyakorlatilag az év 52 hetéből 48-50 hétvége sporteseményeinek szervezése, 
feltételeinek biztosítása a vezetőség és az aktív sportolók folyamatos feladata.  
Az egyesület bekapcsolódik a községi rendezvényekbe és egyes programokat 
önállóan szervez. / pld. Majális. /  
A korábbi kistérségi, ill. mikro térségi un. spartakiádok megszervezésére is sor került 
a téli időszakban, melyre a tornacsarnok már megfelelő feltételeket biztosított.  
További terv, hogy 2019 év nyarán egy edzőtábort szervezünk a Pilisben, valamint 
helyben egy labdarúgó tábort szervezünk egy német csapat közreműködésével, 
megyei hatókörrel.  
Az egyesület a labdarúgás mellett szabadidősport szakosztályt működtet és 
támogatja a helyi teniszezők tevékenységét.  
Az egyesület fő támogatója a Biogáz UniO Kft és a Vogelpick BT, alkalmanként 
kisebb adományokkal cégek és magánszemélyek támogatják.  

5. Ingatlan beruházás és tevékenységének ütemezése, Bakonyszombathelyi 
KSE sportlétesítmény-felújítási programja 

 Az utánpótlás pálya felújítása a településen a Kastélyparkban 
Határidő : 2018. augusztus 31.  

 Junior pálya felújításának megvalósítása  
Határidő : 2018. szeptember 30.  



 A füves labdarúgó kispálya felújítása / tápanyag feltöltés, gyomirtás, 
hangerezés, füvesítés / sportcsarnok melletti kispálya / 

 atlétikai pálya kialakítása 
Határidő : 2018. november 30.  

 A füves labdarúgó nagypálya felújítása / tápanyag feltöltés, gyomirtás, 
hangerezés, füvesítés / 
Határidő : 2018. május 

 A füves labdarúgó nagypálya öntözőberendezésének beszerzése, 
üzembe állítása 
Határidő : 2019. május 

Kiemelt feladatnak kell tekinteni az utánpótlás-nevelés feltételeinek javítását, a 
tehetségesek kiválasztását és gondozását, ennek érdekében edzőtáborban való 
részvétel, valamint nyári labdarúgó tábor megszervezését tervezzük. 

Folyamatos feladat: 
Utánpótlás csapatok utaztatása: szállítási költség, Utánpótlás szerelés vásárlása:  

A sportpálya öntözőrendszerének megvalósítása külön mellékletben található. 
 
 
Bakonyszombathely, 2018. április 30. 
 
 
 
 

Tóth Sándor KSE elnök 
 


