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Bevezetés
Az önkormányzatunk munkatervében immáron negyedik alkalommal szerepel egyesületünk tájékoztatás adása az előző évi tevékenységéről, először a kezdetektől (2010-től) 2012-ig adtunk számot tevékenységünkről, majd a 2013-as és 2014-es évről részletesebben szakmai és pénzügyi vonatkozásban, illetve most a jelenlegi tájékoztatónk a 2015-ös évről.
Az Egyeki Sportbarátok Sportegyesülete (Egyeki SBSE) tagjainak, a rendszeres sportpályát- fitnesztermet- konditermet használóknak egyaránt örömükre szolgál, hogy napjainkra Egyek lakossága körében egyre több ember tudja magáénak a sport hasznosságát, a mozgás fontosságának érzését.
Az SBSE széles körű, és egyre színvonalasabb sportolási feltételek megteremtésével vonzza a sportolni vágyókat a mozgás felé.
A szervezet célja:
Az Egyesület célja az asztalitenisz, a labdarúgás és a fitnesz sportágak, valamint a tömegsport fejlesztése Egyek területén, a sportágak hagyományainak megőrzése, helyi versenyrendszer szervezése, a működési területén lévő sportszervezetek tevékenységének összehangolása, a sportágak utánpótlás-nevelésének elősegítése, a tehetséggondozás kiteljesítése. Továbbá a felsorolt sportágak érdekeinek képviselete a területi és helyi, állami és önkormányzati szervek, valamint a civil szervezetek előtt.
A szervezet célcsoportja, tevékenységi köre:
A településünk valamennyi lakossága, illetve minden érdeklődő. 3 szakosztállyal (foci, pingpong,
fitnesz) és egy kondi teremmel látja el tevékenységét. Az egyesület a közhasznú tevékenységeket
alábbiakban nevesített cél szerint folytatja: Sport, Kulturális tevékenység, Nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés, Gyermek- és ifjúságvédelem,
2015-ös év szakmai történései
Labdarúgás:
Utánpótlás labdarúgó csapataink szerepeltek a Bozsik programban, illetve a megyei bajnokságban
is.
Az utánpótlás korú gyerekek részére a korcsoportok közötti folyamatos átmenettel tudtuk biztosítani a kihagyásmentes versenyzési lehetőséget.
A korábbi években elért csapat szám bővítéssel, majd a maximális korcsoport elérésének megtartásával célunkat elértük, az életkori sajátosságnak megfelelően a gyerekek korcsoportjainak folyamatossága biztosításra került.
2014/15-ös Megyei bajnokságra U-15, U-21 és felnőtt csapatot neveztünk. Ez komoly előre lépés
volt, mivel előző évben még csak megye III. csapatunk volt így nem volt jogosultságunk „Ifit” megye bajnokságban szerepeltetni. Tisztességesen minden mérkőzésen kiállva sikerült végig vinni a
bajnokságot (Ez sem sikerül minden Egyesületnek!), azért is említésre méltó dolog ez, mivel a fokozatosan megnövekedett szakmai kiírások, előírások, elvárások a „kisebb” csapatok részére igen
nagy anyagi megterhelést jelent. Valamint nagyon komoly egyéni sikert sikerült bezsebelni az U15-ös korosztályban játszó játékosnak, Deli Gergőnek, hiszen a 2014/15 illetve 2015/16-os bajnokságban is magasan a leg eredményes játékos címet érte el, gólkirály lett.
Kitűnő körülmények között tehetik meg játékosaink a felkészüléseiket. Az Egyeki sportpálya rendezettsége, állaga a megye pályáit tekintve is átlagon felüli (amit elsődlegesen a vendégcsapatok
megjegyzései, illetve a játékvezetők elismerő szavai alapján jegyezzük meg.), amire nagyon büszke
lehet az egész település. A TAO-s pályázatnak, illetve ezen keresztül a vállalkozók támogatásának
köszönhetően nagyon jól felszerelt az egyesület sporteszközökben és sportfelszerelésben, jó ránézni
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a csapatainkra egy-egy fesztiválon illetve bajnoki mérkőzésen. Valószínűleg ennek is köszönhető,
hogy eredményekben is fokozatosan jobb eredményeket produkálnak csapataink.
Asztalitenisz:
A Megye csapatbajnokságon 2014 ősszel nem indítottunk csapatot, elnökségi döntés alapján az
utánpótlás nevelésre kívántunk nagyobb hangsúlyt fektetni, így hetente Debrecenből járt ki egy
para-olimpikon edző, aki az általános iskola tornatermében tartotta az iskola valamennyi érdeklődő
tanulója részére a foglalkozásokat 2 korcsoportra bontva. A résztvevők részére teljesen díjmentes
volt a (az egyesület fizette az edző napidíját és utazási költségét) foglalkozás, sajnos azonban 2015.
tavasszal érdeklődés hiányában megszűnt.
Így jelenleg csak hobbi szinten és alkalomszerűen történik a pingpong élet településünkön.
Fitnesz, kondicionálás:
Továbbra is bárkinek, aki az alapszabályunkat elfogadja, folyamatosan biztosítjuk a sportolási lehetőséget ezeken a területeken is. Nagy előrelépésnek tartjuk, hogy egyéni továbbképzés eredményeképpen aerobic oktatói bizonyítvánnyal rendelkező oktató vezényli a mozgássorozatokat. További
jelentős előrelépés lehetőségét csillantotta meg a kondicionáló terem vonatkozásában egy sikeres
pályázat a sportcentrum kialakítása terén. Ami 2016-ban valósult meg.
Gazdasági helyzet:
A 2015-ös évről készült Egyszerűsített Pénztárjelentésünk (aminek mellékletét képezi többek között
a Mérleg és Eredmény kimutatás is), a Bírósági Hivatalnál az előírt határidőn belül letétbe helyezésre, elküldésre került.
Egyesületünknél a bevételek és kiadások alakulását szakosztályonként is figyelemmel kísérjük a
hatékony gazdálkodás érdekében. Ezek a belső információk az elnökség részére fontos információkat tartalmaznak a különböző stratégiai döntések meghozatalában.
Egyek Nagyközség Önkormányzata 2015. évi költségvetéséről és végrehajtásának rendjéről szóló
rendeletében az Egyeki Sportbarátok Sportegyesülete részére 1.200.000 Ft, azaz Egymilliókettőszázezer forint működési támogatást biztosított a Civil szervezetek támogatása kormányzati
funkció szerinti besorolás alapján, melyet február végén át is utalta az egyesület főszámlájára.
Az átutalt támogatási összeget teljes mértékben a Támogatási szerződés 2. pontjában meghatározottak szerint használta fel egyesületünk. Az egyesületünk kiemelt hangsúlyt fektet a hosszú távú működőképesség fenntartására. Ezért a rendelkezésre bocsátott pénzeszközt elsődlegesen működő képesség fenntartására, játék feltételeinek biztosítására fordítottuk. (Játékengedélyek, igazolások, nevezési díjak, pályakarbantartásra, sporteszközök vásárlására, rezsi költségekre használtuk fel.) Továbbá a sportpálya fejlesztésére is (pálya áramvételi lehetőségének kiegészítése, közel félmillió
forintba került!) nagy hangsúlyt fektettünk.
A Támogatási szerződésekben rögzítetteknek eleget téve határidőben (2016. 01. 26-án) eleget tettünk az elszámolási kötelezettségünknek. Az elszámoláskor a támogatási összeget figyelembe véve
1 289 162 Ft-ról szóló számlákkal (20 tétellel) tettünk eleget.
A korábban említésre került sportcentrum felújításának megvalósításához egyesületünk, több mint
egymillió forint önrész hozzájárulást vállalt, így 2015. decemberében további 900.000 Ft támogatásban részesültünk.
Nagy jelentőséggel bír egy szervezet életében a pályázati lehetőségek és azok megvalósíthatósága,
ezért erről is egy kicsit részletesebben.
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Az alapvető működési feladatokon túl, egyesületünk folyamatosan figyelemmel kísérte a pályázati
lehetőségeket is, melyekhez a szükséges önerőt eddig mindig sikerült biztosítani. Egyesületünk a
hatékony működés érdekében, a számunkra elérhető legtöbb lehetőség megragadásával próbál a
település lakosain túl, az Önkormányzat civil szervezetekkel szemben támasztott elvárásának megfelelni. 2015. év végén a 2016-os év működési költségének segítésére pályázatot nyújtott be, ami
sikeres lett.
MLSZ TAO-os pályázatok:
 Egyesületünk a 2014/2015-ös bajnoki évre:
- a tárgyi eszköz beruházás, felújítás jogcímen: 5,1 MFt, (ez tartalmazta a pályavilágítást,
ami meg is valósult a 2014-es évben, a pályázaton túlmenően az egyesületünk támogatók
bevonásával további áramvételi lehetőség kiépítését is megvalósította félmillió forint értékben, mellyel hozzájárult a sportpályán rendezendő települési rendezvények színvonalasabb megvalósításához) és
- utánpótlás-nevelési feladatok jogcímen: 6,9 MFt vissza nem térítendő támogatást nyert.
(itt sajnos kb. 4 500 000 Ft keretösszeg nem került feltöltésre, ami nagymértékben csökkentette a lehetőségeinket a labdarúgó szakosztály működési területén.


Egyesületünk a 2015/2016-os bajnoki évre:
a tárgyi eszköz beruházás, felújítás jogcímen: 2,5 MFt, ez a nézőtéri WC kialakítására
volt tervezve, amit sajnos nem sikerült feltölteni, így a felhasználás meghosszabbítását
kezdeményeztem.
- utánpótlás-nevelési feladatok jogcímen: 6,3 MFt vissza nem térítendő támogatást nyert,
ebből is 2,6 MFt-ot nem tudott felhasználni, ennek is a felhasználás meghosszabbítását
kezdeményeztem.
-

NEA:
 2015. őszén volt kiírva, és így benyújtva a 2016-ra vonatkozó NEA-2016-M működési pályázat. Erre egyesületünk egy pályázatot nyújtott be, aminek a kötelező önrésze (10 %). Támogatás mértéke 1.100.000 Ft.
Megyei Közgyűlés:
A Közgyűléshez 2015-ben 1 alkalommal adtunk be pályázatot, amin nyertünk rendezvényre
50.000 Ft-ot.
Rendezvényeink:
Egyesületünk a település életében más területeken is szerepet vállalt, így különböző rendezvények
szervezését, bonyolítását is felvállalta, melyeket jelen pályázati forráson túl más pályázati forrásból,
illetve önerőből valósított meg. (Pl.: szezonzáró zenés mulatság, családi sportnap, sportbál.)
 A sikeres évadzárást egy májusi sportdélutánt (öreg fiukkal közös meccset) követő este folyamán megrendezésre került a Zenés Mulattságon valósítottuk meg. Biztosítva ezzel az
egyeki fiatalok kulturált szórakozási lehetőségét is. Az est - ahol minden korosztály képviseltette magát, elérte célját, hiszen táncos jókedv kísérte végig az éjszakát.
 2015-ben 3. alkalommal került megrendezésre a Családi Sportnap. A gyerekek iskolai leterheltsége, a felnőttek mindennapos munkája egyre inkább indokolttá teszi azoknak a mozgásformáknak az előtérbe kerülését, amelyek alkalmasak a kikapcsolódásra, a hasznos mozgás élvezetére. A nap folyamán szakosztályonként (labdarúgás, fitnesz, kondicionálás, pingpong) szervezett és spontán kialakult mozgásformák egyaránt megmutatkoztak. Mindez lényeges eleme, hogy a család minden tagja egy időben, egy helyen, együtt tölthette szabadidejét, kiválaszthatták a számukra megfelelő sportot, amelyeket később folytatva az életminőségük, testi-lelki egészségük javulásához vezethet.
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A sportegyesületünk egyik edzője, Fekete Tibor, és gondos segítői második alkalommal
szervezték és bonyolították le a focitábort. A jelentkező gyerekek 5 egész napos foglalkozás
keretében mélyülhettek el a futball tudományában. A focira összpontosítva elméleti és gyakorlati tudást egyaránt fejlesztő tevékenységek épültek egymásra. A felejthetetlen élményt
adó táborban szerzett ismereteket a mindennapi életben kamatoztathatták a kis sportolók. A
focitábor jelentősége szülői szemszögből is igen pozitív, hisz az érintettek gyermekei 1 hétig
voltak szakmailag felkészült pedagógus jelöltek felügyelete alatt.

Szeretnék az egyesület nevében ismételten köszönetet mondani a t. Képviselő testület valamennyi
tagjának a támogató döntéseik meghozataláért, mellyel lehetővé tették egyesületünk, közösségünk
működését, fejlődését, jelenlegi helyzetét.
Kérem a t. Képviselő testületet az egyesületről szóló tájékoztatónkat elfogadni szíveskedjen.
Egyek, 2016. szeptember 20.
Ecsedi János
egyesület elnöke
Határozati javaslat:
Egyek Nagyközség Önkormányzat képviselő-testületének …… sz. határozata:
Egyek Nagyközség Önkormányzat képviselő-testülete úgy határozott, hogy az Egyeki Sportbarátok Sportegyesülete tájékoztatóját tudomásul veszi.
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