Tájékoztató a Tengelici Sportegyesület 2012-2013. évi munkájáról
A Tengelici Sportegyesület 1950 óta folyamatosan működő civil szervezet,/jogelődei:
Tengelici Községi Sportegyesület, Tengelici TSZ Sportkör/ melyet a Tolna Megyei Bíróság
Pk. 60.136./1989/1. szám alatt vett nyilvántartásba ,jelenleg a nyilvántartást és az egyesület
adataiban bekövetkezett változásokat a Szekszárdi Törvényszék vezeti. Működésünk felett az
ügyészség gyakorol törvényességi felügyeletet,a pénzügyi ellenőrzést a NAV illetékes szerve
látja el,egyes tevékenységeink felett a tevékenység célja szerint illetékes állami szerv
gyakorol felügyeletet.
Az egyesület 2000. 11. 02-tól 2012. 05. 16-ig közhasznú szervezetként működött. 2012.02.12én megtartott közgyűlésen a közhasznú szervezetekre vonatkozó jogszabályi szigorítások
miatt úgy határozott,hogy a jövőben nem kíván közhasznú szervezetként működni. Ennek
megfelelően módosítottuk az alapszabályt oly módon, hogy a cél szerint tevékenységünket
változatlanul hagytuk annak érdekében, hogy a továbbiakban is legyen lehetőségünk az Szja
1 % -ának fogadására. A Szekszárdi Törvényszék a változást átvezette, végzésében felhívta
figyelmünket a beszámolási kötelezettségekben bekövetkezett jogszabályi változásokra.
A sportegyesület céljai az alapszabályban leírtak szerint:
1. Tagjai részére a rendszeres testedzés és sportolás lehetőségének biztosítása, minőségi
sporteredmények elérése, feltételeinek megteremtése és fejlesztése.
2. A társadalmi öntevékenység és közösségi élet kibontakoztatása.
3. A sportolni vágyók részére sportolási és testedzési lehetőségek biztosítása.
4. A sportegyesület működési területén található oktatási intézmények tanulói részére a
sportolási és testedzési lehetőségek megteremtése, a lakosság szabadidősportjának és
egészségmegőrzésének segítése.
5. Hazai és nemzetközi sportkapcsolatok létesítése és fenntartása.
6. A sportegyesület céljainak megvalósítása érdekében - jogszabályokban meghatározott
körben-nemzetközi tevékenységet is folytathat.
7. A sportegyesület céljainak megvalósítása érdekében-megállapodás alapján- szoros
kapcsolatot tart mindazokkal az állami, társadalmi és gazdálkodó szervezetekkel, amelyek
támogatásukkal elősegítik azok megvalósulását, részt vállalnak a sportegyesület működési
feltételeinek biztosításában és fejlesztésében.
8. A sportegyesület céljai megvalósítása, gazdasági feltételeinek megteremtése érdekében
gazdasági - vállalkozási tevékenységet folytathat, vállalatot létesíthet.
9. Közvetlen politikai tevékenységet nem folytat, szervezete pártoktól független és azoknak
anyagi támogatást nem nyújt.
10. Jogi személyiséggel rendelkező vagy jogi személyiség nélküli gazdasági társaságot
létesíthet, illetőleg ilyenbe tagnak beléphet.
A sportegyesület szervei: a közgyűlés, az 5 tagú elnökség és a 3 tagú felügyelő bizottság.
A közgyűlést szükség szerint, de évente legalább egyszer össze kell hívni,az egyesület
tevékenységét két közgyűlés közti időszakban az elnökség irányítja,mely legalább évi 4
alkalommal ülésezik,a jelenlegi vezetőség 2012.02.24-én került megválasztásra 4 évi
időtartamra,taglétszámunk jelenleg 43 fő.
Tevékenységünket, feladatainkat, céljainkat az alapszabályban leírtak alapján, a település
sportfejlesztési koncepciójával összhangban, lehetőségeinkhez mérten próbáljuk
meghatározni és végrehajtani.
Az egyesület egy labdarúgó szakosztályt működtet felnőtt és ifjúsági korcsoportban az MLSZ
Tolna Megyei Igazgatósága által szervezett Megyei II. osztály Keleti csoportjában. Az igazolt
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játékosok száma évenként változó, 35-40 fő között van, melynek többsége tengelici fiatal,
10-12 játékos a közeli településekről jár hozzánk sportolni, létszámban és minőségben is
segítve munkánkat, céljaink megvalósítását.
Mérkőzéseinket és az edzéseket a Tenkop Zrt. tulajdonában lévő létesítményben
rendezzük,melyet megállapodás alapján ingyenesen használunk állagmegóvás fejében.
A sportöltöző állapota a sok javítgatás ellenére az évek során erősen leromlott, bízunk abban,
hogy amennyiben 2014. évben önkormányzati tulajdonba kerül, pályázati pénzből sikerül a
mai kor követelményeinek megfelelően felújítani.
Csapataink programja minden évben hasonló, a tavaszi rajt előtt 1 hónappal kezdődnek az
alapozó edzések a helyi tornacsarnokban és szabadtéren, 2-3 edzőmérkőzéssel, majd
márciusban kezdődik a bajnokság, mely a csapatok számától és a versenykiírástól függően
általában június elejéig-közepéig tart. Ezután 30-40 nap szünetet tartunk, majd következik
ismét a felkészülés az új bajnokságra és általában a bajnoki rajt előtti hétvégére szervezik a
Magyar Kupa megyei selejtező 1. fordulóját, melyen kötelező a részvétel minden
bajnokságba benevezett csapatnak. Az őszi szezon általában augusztus végétől november
elejéig tart .A téli időszakban - nem rendszeresen kihasználjuk a helyi sportcsarnok adta
lehetőségeket ,teremtornákon veszünk részt,ezzel próbáljuk együtt tartani játékosainkat.
A 2011/2012.évi 14 csapatos bajnokság tavaszi szezonját a felnőttek a 12.helyről kezdték és a
10.helyen fejezték be 26 mérkőzésből szerzett 9 győzelemmel, 3 döntetlennel 14 vereséggel,
59:60 gólkülönbséggel, 30 bajnoki ponttal. Az ifjúságiak a 10. helyről a 11. helyre csúsztak
le, végeredményük 26 mérkőzésből 7 győzelem 3 döntetlen, 16 vereség, 52:108 gólkülönbség
és 24 pont.
2012. évben a Magyar kupában 2 győzelem után a magasabb osztályban szereplő Tolnai
VFC-től szenvedtünk vereséget, ezzel kiestünk a további küzdelmekből.
A 2012/2013. évi 12 csapatos bajnokságban az ifjúsági korcsoportban a felső korhatárt
megváltoztatták, emiatt 4 játékosunk kiesett a keretből,a csapatot nagy nehézségek árán
tudtuk elindítani és ez sajnos az eredményekben is visszatükröződött. A bajnokságot az utolsó
előtti helyen fejezték be, mindössze 2 alkalommal nyertek, 3-szor döntetlent értek el, 17
esetben vesztesként hagyták el a pályát, 9 pont és 24:127 / erősen negatív/ gólkülönbség lett a
mérlegük. Dicséretes, hogy ennek ellenére az edzéseket rendszeresen látogatták és egyetlen
mérkőzésen sem álltak ki létszámhiányosan.
A felnőtt csapat az őszi szezont az 5. helyen fejezte be, majd a tavaszi nyitómérkőzésen
elszenvedett vereség után minden mérkőzését megnyerte és az előkelő 2. helyen várta a
rájátszást,ahol további 6 mérkőzés után sem talált legyőzőre, a sorozatban elért 13 győzelem
Tengelic sporttörténetében eddig egyedülálló teljesítmény. Végeredményben 28 mérkőzésen
21 győzelemmel,3 döntetlennel , 4 vereséggel, 89:36 gólkülönbséggel és 66 ponttal a Megyei
II. osztály Keleti csoportjának ezüstérmese lett,mindössze 1 ponttal lemaradva a bajnok
Madocsa együttese mögött.
A 2013/2014. évi Megyei II. o. utánpótlás korú versenyzőire vonatkozó versenykiírása az
előző évihez képest ismét megváltozott, az U -21-nek nevezett korosztályban csak a mérkőzés
napján 15. életévüket betöltött játékosok szerepelhettek, emiatt 3 játékosunk az őszi
szezonban bajnoki mérkőzésen nem léphetett pályára, létszámgondjaink megoldására 2 vidéki
játékost igazoltunk. A 10 csapatos mezőnyben fiataljaink az első két mérkőzést megnyerték,
de ezt követően kiállítások, sérülések miatt nem tudtak a legjobb összeállításban pályára
lépni, néhányszor a szerencse is elpártolt tőlük, ezért 7 alkalommal vesztesként hagyták el a
pályát. Végeredményben az őszi szezont a 8. helyen fejezték be 6 bajnoki ponttal és 24:30as gólkülönbséggel.
A felnőtt csapat az új bajnokságban szerette volna folytatni sikersorozatát, de időközben az
alapemberek közül 2 fő külföldre ment dolgozni, 2 fő pedig sérülés miatt esett ki rövidebb hosszabb időre, ezért az őszi eredmény a vártnál gyengébbre alakult, az 11 csapatos
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bajnokságban 50%-os eredményt ért el, 4 győzelem 2 döntetlen, 4 vereség, 40:25-ös
gólkülönbség és 14 pont a mérlegük. A versenykiírás értelmében a 2013/2014. évi
bajnokságban nem lesz rájátszás, a tavaszi nyitó forduló a megszokottnál később kezdődik és
a csapatok létszáma miatt korábban fejeződik be. A tájékoztatóból is látszik, hogy a
kétcsoportos Megyei II. osztályú bajnokságban a csapatok száma évről évre csökken, egyre
kevesebben tudnak ifjúsági csapatot kiállítani,ezért 1 felnőtt csapattal indulnak a Megyei III.
osztályban. A vezetőség a továbbiakban is minden tőle telhetőt megtesz annak érdekében,
hogy egyesületünkben 2 korosztály sportoljon, mert csak ez biztosítja a felnőtt csapat
folyamatos utánpótlását.
A leírtakból is kitűnik,hogy egy kis amatőr egyesületnek milyen változó teljesítményei
vannak,szerencsére a vezetőség tagjai az edzők és a játékosok olyan kapcsolatot tudtak
egymással kialakítani,amelyben a sikert és a kudarcot is megfelelően tudják kezelni és csak
ez lehet a biztosíték a további eredményes szerepléshez .
A 2012.év gazdálkodása:
Nyitó egyenleg 2012.január 1-én:
BEVÉTELEK: 1.Támogatások:

102.756.-Ft
1.600.000,-Ft Tengelic Községi Önkormányzat
104.137,-Ft SZJA 1 % -a

2.Alaptevékenység bev.: 206.356,-Ft MLSZ versenyeztetési költség
visszautalása
3.000,-Ft NAV. túlfizetés visszautalása
187.800,-Ft belépőjegy értékesítés
59.000,-Ft tagdíj
3.Egyéb bevétel:
Összes bevétel:
KIADÁSOK:

1.Anyagköltség:

419.-Ft kamat
2.160.712,-Ft
794.935,-Ft

üzemanyag,kenőanyag
festék,gépalkatrész,sportfelszerelés,
mosószer, üdítőital, eü.anyag,
építőanyag stb...

2.Szolgáltatás vás.

917.092,-Ft

útiköltség,hulladékszállítás, orvosi
vizsgálat,építőipari szolg.

3.Egyéb:

515.678,-Ft

versenyengedély díjak, tagdíj,
versenyeztetési költség,
pályahitelesítés,bankköltség

Összes kiadás:
- Egyenleg 2012.12.31-én:

2 .227.705,-Ft
35.763,-Ft
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A 2013.év gazdálkodása:
Nyitó egyenleg 2013.01.01-én:
BEVÉTELEK : 1.Támogatások:

2. Alaptevékenység:

35.763.-Ft
1.600.000,-Ft Tengelic Községi Önkormányzat
98.622,-Ft SZJA 1 %-a
210.600.-Ft belépőjegy értékesítés
48.000,-Ft tagdíj

3. Egyéb:
Összes bevétel:
KIADÁSOK :

1. Anyagköltség:

431,-Ft kamat
1.957.653,-Ft
1.001.325,-Ft

2. Szolgáltatás:

482.719,-Ft

3. Egyéb:

484.102,-Ft

Összes kiadás:
- Egyenleg 2013.12.10-én:

1.968.146,-Ft
25.270,-Ft

A költségvetésben nem szereplő támogatások:
- Homológia Kft. a sportlétesítmény közüzemi költségeinek finanszírozása kb. 600.000,-Ft
- Havasi Edit /Alibi Söröző/ vállalkozó üdítőital kb. 180.000,-Ft
Ezúton szeretnék köszönetet mondani mindazoknak, akik valamilyen formában segítették
működésünket és céljaink megvalósítását. A tájékoztató csak vázlatosan tartalmazza az
egyesületben folyó munkát, amely csak akkor lehet eredményes, ha az egyesületi tagok,a
település lakossága,az önkormányzat és a gazdasági élet szereplői összefogva együtt
munkálkodnak.
Kérem a tájékoztató megvitatását és elfogadását!

Tengelic, 2013. 12. 10.

Kászpári György
SE.elnök

