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E L Ő T E R J E S Z T É S 
 

Újhartyán Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
2012. december 11-i ülésére 

6. napirend: 
 
Tárgy: Újhartyáni Ifjúsági Sportegyesület beszámolója a 2012. évi 

munkájáról, pénzügyi elszámolásról 
 
Előterjesztő:    Sportegyesület vezetője 
 
Előkészítő:   Lauter Orsolya egyesületi titkár 
 
Szavazás módja:   egyszerű többség 
 
 
 
Tisztelt Képviselő-testület! 
 
Vezetőség értékelése az Újhartyáni Ifjúsági Sportegyesület munkájával kapcsolatban. 
 
1. Két pályázat feltételének teljesítése 
 
2.  Részvétel a Bozsik programokon. 
 
Az összes korosztály beleértve a felnőtt korosztályt is edző egyenruhával való ellátása, az 
utánpótlás korosztályok maradéktalan kiállítása. 
 
Az edzők éves beszámolója az éves értékelés alapján a fiatal korosztályoknál lényeges 
probléma még a gyermekek toborzása, az ifinél látható javuló tendencia mutatkozik, az 
ifjúsági edző szerepét egy külföldön tanult edző látja el, aki a tavalyi 17es keretet 22re 
bővítette. Az Ifi a középmezőnyben áll. 
 
Felnőtt csapat elemzése: 
 
az ifiből 7játékos került a felnőttbe melyből 4en bejátszották magukat a keretbe. A felnőtt a 
középmezőnyben áll a kezdeti sikerek után az utolsó pár mérkőzésen morális válságba került 
a csapat, melynek korrigálása a vezetőség feladata lesz. Az edzőpálya teljes terjedelmében 
füves borítást kapott, mely a tavaszi alapozásra már igénybe vehető lesz. Igazolásokat 
tekintve a csapat 4 új igazolással bővült kisebb nagyobb súrlódásokat tekintve beváltották a 
hozzáfűzött reményeket. 
 
Az edzők munkáját a vezetők átértékelik melyre egy vezetőségi gyűlés kiírásra került. 
Költségvetést tekintve pályázat elnyerésével a vezetőség úgy látja, hogy a csapat 
működéséhez szükséges feltételek a továbbiakban is biztosítva vannak. 
célkitűzéseink között szerepel minél több újhartyáni fiatal beépítése az ifibe és onnan a felnőtt 
csapatba a tavaszi szezon folyamán is. Jelenleg a csapat 75-80%-a újhartyáni helyi játékos. A 
hazai meccsek látogatottságát tekintve 2-300fős szurkolók kísérik figyelemmel. 
A vezetőség gazdasági tekintetben pozitívan értékeli a közel 4milliós pályázat elnyerését , a 



2 
 

felnőtt csapat tekintetében ez az összeg elegendő lesz arra, hogy a középmezőnyből a 
bajnokság első harmadában szeretne végezni. 
 
Labdarúgó szakosztály mindennapi életét nehezítette , a szomszéddal való viaskodás mely 
pernek az idei évvel pont került a végére, ez kb. 400000Ft-jába került a szakosztálynak. 
Nagyon sokat segítettek a mindennapi életben Urbán Flórián elnök, akinek elmaradhatatlan 
érdemei vannak a pályázat elnyerésében, Lauter Orsolya és Márton Antal munkája 
kiemelendő, az utánpótlás nevelésben Tóth Attila érdeme elengedhetetlen, az új füves pálya 
létrehozása Szakács József erénye és végül kiemelném Herman József munkáját, aki az egész 
szakosztályt a hátán viszi egyedül. 
 
2013-as tavaszi szezont tekintve az egyesület gazdaságilag viszonylag biztonságot tudhat 
maga előtt, a játékosok számára minden feltétel maradéktalanul ki lett elégítve. 2012. 11.30-
án egy záró vacsorával zártuk az idei szezont és az egyesület optimistán tekint a jövőbe. 
 
Az elkészült könyvelés alapján a mellékelt pénzügyi beszámolót teszem  2012. november 30 
fordulónappal. 
 
Bevételek:  
Önkormányzati támogatás 3 910 000 Ft 
Tagok által nyújtott támogatás, tagdíj: 270 000 Ft 
Bozsik-torna (MLSZ-től) 180 000 Ft 
Összesen: 4 360 000 Ft 

  
Kiadások:  
pályázatok költségei 200 000 Ft 
bankköltség 50 000 Ft 
mezek, felszerelések vásárlása: 450 000 Ft 
pálya karbantartási ktgei(háló,kerítés…) 500 000 Ft 
játékosok költségei (Bozsik torna is) 1 500 000 Ft 
büntetés, végrehajtóiroda 50 000 Ft 
könyvelő program, könyvelés 150 000 Ft 
évzáró bankett költségei 300 000 Ft 
egyéb költségek (repi…) 1 160 000 Ft 
Összesen: 4 360 000 Ft 

  
 
Újhartyán, 2012. december 7. 

 

 

                                           Tisztelettel: 

 

 

Újhartyáni Ifjúsági Sport Egyesület Vezetősége 
 
 


