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E L Ő T E R J E S Z T É S 
 

Újhartyán  Város Önkormányzata Képviselő-testületének a 
2014. január 28 (kedd) 17 órai kezdettel 

megtartandó képviselő-testületi ülésére 
 

6. napirendhez. 
 

Tárgy:  Sport 2013. évi beszámolója 
 
Előterjesztő:  Schulcz József polgármester 

Előkészítő:  Herman József, Kovács Edit 

Előterjesztés tartalma:  határozat hozatal 

Szavazás módja:  egyszerű többség 

Tisztelt Képviselő-testület! 
 
Az Újhartyáni Sportegyesület 2013. évi szakmai és pénzügyi beszámolóját benyújtotta az 
önkormányzathoz az alábbiak szerint: 
 
Tisztelt Képviselő-testület! 
 
A tavaszi alapozást – az őszi bajnokságokhoz képest -, már csak újhartyáni játékosokkal 
kezdte meg a csapat, Rizmajer A. és Funk Z. vezetésével. 
Több szempontból is indokolt volt ez a döntés a vezetőség részéről: 

- a helyi labdarúgók kevés játék-lehetőséget kaptak az „idegen” játékosok szereplése 
miatt. 

- a szurkolók több újhartyáni játékost követeltek a csapatba. 
- az utánpótlás-játékosoknak lehetőséget kell adni a fejlődésükhöz 
- az „idegen” labdarúgók nem ingyen játszanak 

 
A bajnokság megkezdésével a mérkőzéseken, az eredmények nem úgy alakultak, ahogy 
szerettük volna. A vereségek inkább jellemzőek voltak, mint a győzelmek. 
Az edzés látogatottságra pedig nem lehetett panasz, a játékosok 80-85%-a vett részt az 
edzéseken. A meccsek folyamán kiderült, hogy a helyi focisták képességei (egyenlőre) 
ennyire korlátozódnak. 
A tavaszi bajnokságot a 10. helyen zárta a csapat. 
A 2013-14-es bajnokságot új edzővel / Kucsván István/ kezdte meg a felnőtt csapat. Négy új 
játékost igazoltunk, / egy kapust; három mezőny-játékost/ remélve, hogy segítségükkel 
eredményesebbek tudunk lenni. A mérkőzések haladtával azonban kiderült, hogy ebben a 
felállásban sem ütjük meg a megye-kettes osztály szintjét. A hetedik forduló után a vezetőség 
úgy döntött, hogy két idegen játékosnak megköszöni az eddig nyújtott „teljesítményét” és 
távozhatnak a csatattól. 
A 14-bajnoki mérkőzésünkön összesen hét /7./ pontot sikerült szereznünk, /2-győzelem, 1-
döntetlen/, ami a tabella 13. jelentette a csapat számára.  
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Tervünk, hogy a tavaszi folytatásban – a kiesés elkerülése érdekében – erősíteni fogunk; 
tárgyalásokat folytatunk több játékossal, hogy velük megerősödve feljebb tudjunk 
kapaszkodni a tabellán. 
A kitűzött cél: biztos benn-maradás a megye-II. osztályban. 
U-21-es csapatunk, Tihany László edző vezetésével igen eredményesen szerepel a 
bajnokságban. 
U-7-9-11 /Bozsik/ korosztályos gyerekeink, B.né Shilinger Zsuzsa edző irányításával 
rendszeresen vesznek részt „Bozsik” tornákon; változó sikerekkel.  
 
2013. évi pénzügyi beszámoló 
 
Bevétel: 
Önkormányzati támogatás  2.600.000 Ft 
MLSZ        310.000 Ft 
Saját( jegy +büfé)      290.000 Ft 
Összesen:               3.200.000 Ft 
 
Kiadások: 
Edzők      960.000 Ft 
nevezés 
játékengedélyek 
TAO-Pályázat     300.000 Ft 
Labdák 
szerelés     290.000 Ft 
meccs-pénz    800.000 Ft 
üzemanyag, utaztatás   550.000 Ft 
pálya-fenntartás   200.000 Ft 
egyéb     100.000 Ft 
Összesen:     3.200.000 FT 
 
Ezúton köszöni meg az Egyesület az Önkormányzatnak a 2013. évre nyújtott támogatását. 
Az Egyesület a 2014. évre is igényt tartana az Önkormányzat támogatására összesen 4 M Ft 
összegben, mely tartalmazza az utánpótlás csapat finanszírozását is. 
 
Kéri a beszámoló megtárgyalását és  elfogadását a Képviselő-testület részéről. 
   
Határozati javaslat: 
 
 
 

…./2014. (…….) sz. Képviselő-testületi határozat: 
                  Újhartyán Város Önkormányzati Képviselő-testülete   
 az Újhartyáni Sportegyesület 2013. évi beszámolóját az  
 előterjesztés szerint elfogadja. 
 
 Határidő:  azonnal 
 Felelős:  polgármester 


