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Tisztelt Jegyző Asszony! 

 

A Palota Sport Nonprofit Kft. 2017. 04. 21-ei bejegyzési dátummal, 3 millió Forint törzstőkével 

megalapította a Thury Sport Nonprofit Kft-t. Az alapítás kettős céllal jött létre: egyrészt 

lehetőséget teremtetett a városban mutatkozó, egyre növekvő sportolási igény kielégítésére, 

másrészt megvalósíthatóvá vált a Thury György Gimnázium és Alapfokú Művészeti Iskola régi 

tornatermének helyére egy új, minden igényt kielégítő, leginkább a kosárlabda sportnak helyt 

adó tornacsarnok megépítésére. 

Az alapítást követően a Palota Sport Kft. átadta a kosárlabda utánpótlás bajnokságban korábban 

megszerzett indulási jogát a Thury Sport Kft-nek, mely lehetőséget kapott ezáltal a Várpalota 

Kosárlabda Klub (VKK) további működtetésére. Ennek érdekében első körben 94 játékos 

átigazolása történt meg. 

Ezzel párhuzamosan, 2017 május 02-án a Kft.és VKK benyújtotta a 2017-18 évre szóló TAO-

s pályázatát. Ebben tervként szerepelt a kosárlabda sport népszerűsítése várpalotán és a 

környező településeken, az országos és megyei bajnokságokban induló csapatok létszámának 

növelése, valamint a sport eszközigényének a létszámhoz való igazítása, fejlesztése is. 

A VKK és a palotai oktatási intézmények és óvodák között kialakult jó kapcsolatot mi sem 

bizonyítja jobban, mint hogy a toborzást követően 176 igazolt kosárlabdázó szerepelt a 

bajnokság indulásakor a VKK listáján és ez jelenleg is folyamatosan növekszik. 

A Magyar Kosárlabdázók Országos Szövetsége a VKK közreműködésével és segítségével, 

beindította a Kosárpalánta programot, mely az óvodás és alsó tagozatos általános iskolás 

korosztályt célozza meg, azzal a nem titkolt szándékkal, hogy a kicsiket rászoktassa a 

rendszeres sportra, testedzésre, ezen belül megszerettesse a kosárlabdázást. A programban 

szereplő óvodák, iskolák – Várpalotán az összes óvoda és öt általános iskola – az MKOSZ 

jóvoltából 200.000 Forint értékben sportfelszerelést is kaptak, melyet a közelmúltban egy egy 

sportnap keretében adtunk át. 
A 2017-18-as szezonban a Thury Sport Kft. VKK szakosztálya 16 utánpótlás korú 

kosárlabdacsapatot indított. A megyei megmérettetésen 7 csapat, míg az országoson 9 

csapatunk indult. Az év során három felnőtt – egy női és két férfi – csapatot is csatlakoztattunk 

a VKK-hoz, azzal a nem titkolt szándékkal, hogy a 2018-19-es szezonban ők is 

részesülhessenek TAO-s támogatásban, ami lehetőséget biztosíthat a fejlődésre, felszerelés 

vásárlásra, a versenyeztetés finanszírozására. 

A programok sikerét, a szakmai vezető és a hét edző kimagasló munkáját mi sem bizonyítja 

jobban, mint hogy jelenleg 330 óvodás, kisiskolás, valamint utánpótláskorú gyermek sportol a 

Thury Sport Kft. VKK Szakosztályának égisze alatt.  

 

A kosárlabda sport szervezése mellett természetesen a Kft. a tornacsarnok építésével 

kapcsolatos teendőket is elkezdte. TAO-s pályázatot nyújtott be bruttó 1,1 Milliárd Forint 

értékben az MKOSZ felé. Várpalota Város Önkormányzata Képviselőtestületi Határozatban 

vállalta a beruházáshoz szükséges 30%-os önrész biztosítását. Ezzel párhuzamosan, a Kovatson 

Kft-vel kötött szerződés alapján megkezdődött az építési engedélyeztetési eljárás is melyről a 



hatályos építési engedélyt a Thury Sport Kft. 2017. július 13-án, a Veszprém Megyei 

Kormányhivatal Veszprémi Járási Hivatalától ÉTDR: 201700023122 számon megkapta. 

 

A benyújtott TAO-s pályázatok elbírálása sajnálatos módon sokat késett, ennek ellenére 

természetesen örömmel vettük, hogy a Sportfejlesztési Programban utánpótlásnevelésre-

versenyeztetésre beadott pályázatunk, 2017. december 04-én, SFP-0930262/2017MKOSZ 

számon, 40,7 millió Ft-os támogatásban részesült. A fenti összeg begyűjtésére 2017 december 

20-áig volt lehetőség, ami 80%-ban sikerült is. 

A szintén sikeres, beruházásra benyújtott pályázatról 2017. december 20-án, SFP-

09316/2017MKOSZ számon kaptunk határozatot. A felhasználható keretösszeg 1,15 milliárd 

Forint. 

 

2017. novemberében kötött vagyonkezelési szerződés alapján a Thury Sport Kft. működteti a 

Várpalota Város Önkormányzata tulajdonában lévő, Várpalota, Veszprémi u. 9. sz. alatt 

található „ZÖLD TANODA” lakóingatlant. Az ingatlan, mint korábban is szálláshelyként 

üzemel. Ide várjuk a városba érkező turistákat, iskolai csoportokat, civil szervezeteket, de 

természetesen rendelkezésére áll a helyi érdeklődőknek is.  

 

A 2018-19-es szezonra a kosárlabda szakosztály terén kitűzött feladat a jelenlegi létszám 

megtartása és megerősítése, valamint az új TAO-s pályázat segítségével az eszközpark 

fejlesztése és bővítése lesz. 

A tornacsarnok építésével kapcsolatban a legfontosabb feladat a szükséges anyagi háttér 

mielőbbi megteremtése, valamint a kivitelezést megelőző feladatok lebonyolítása, az építkezés 

előkészítése. 

 

 

Várpalota, 2018. május 06. 
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