






Kéthelyi Sportegyesület 
8713, Kéthely 
Magyari u.30. 

Beszámoló 
Kéthely Község Önkormányzat 

Képviselőtestületének 2017. márciusi testületi ülésére 

Tisztelt Jegyző Asszony, Polgármester Úr és Képviselőtestület! 

Labdarúgó szakosztályunkban jelenleg 23 felnőtt és 89 ifjúsági korú igazolt játékossal 
rendelkezik. Labdarúgóink a megyei II. osztályban szerepelnek, míg az utánpótlás csapataink 
Bozsik egyesületi, intézményi Grassroots-tornákon, fesztiválokon vesznek részt.   

2017. március 09-én egyesületünk megtartotta éves közgyűlését, ahol beszámolt a 2016-os 
költségvetéséről, tevékenységéről, illetve a 2017-es évi költségvetésről és tervekről. 

2016. évi költségvetése 

Bevételek Önkormányzattól:   3.500.000 Ft 

MLSZ költség: 150.000 Ft 
Kiküldetés, utazás: 1.800.000 Ft 
Sportfelszerelés, eszközök: 150.000 Ft 
Járműfenntartási költségek: 700.000 Ft 
Üdítő, védőital, étkezés: 200.000 Ft 
Sportorvosi költség: 100.000 Ft 
Egyéb beszerzési, karbantartási anyagok: 400.000 Ft 

Megállapodás alapján határidőre, eredeti számlák alapján egyesületünk elszámolt. 

• Felnőtt labdarúgóinknál a csapat fiatalítása volt a cél, elsősorban az ifjúsági csapatból
való tehetségek beépítése a felnőtt keretbe. Ez sajnos nem valósult meg és az ifiből
kiöregedett játékosok többnyire abbahagyták a labdarúgást. A középmezőny volt a cél.
Edzőváltás követően sem hozta a csapat a tőle elvárt eredményt, csak a 12. hely
teljesítése sikerült az ősz folyamán. Horváth Gábor téli átigazolási időszakban
bejelentette, hogy Zala megyében folytatja tovább edzői pályafutását.

A játékosok, ugyanúgy, mint a vezetés, helyi vezetőedzőben gondolkodott, ezt figyelembe 
véve döntött úgy, hogy felkérte Nikula András Csabát a felnőtt csapat edzőjének. Január 
közepén elkezdték a felkészülést a tavaszi szezonra, több teremtornán és edzőmérkőzés 
szerepelt a programba. A szezon március 12-én kezdődött és bízunk benne, hogy sikerül 
egy jó közösséget, csapategységet kialakítani és ezzel együtt a csapat helyezés 
szempontjából is előrelépés történik. 



Megyei II. osztály, felnőtt labdarúgó-bajnokság 
12. Kéthely 12 m. 2 gy. 3 d. 7v. 17 – 37 -20 9 pont 

• Ifjúsági csapatunk az elvárásnak eleget tett. Úgy vélem a lelkes játék,
edzéslátogatottság és a csapat edzőjének munkája eredményezte az ősszel elért 1.
helyezést. A csapatban vannak kiemelkedő játékosok, akik majd a felnőtt csapatot
erősíthetik. Az ifjúsági csapattól 5-6 játékos a felnőtt csapatban is szerepelt a tavaszi
edzőmérkőzéseken.

Megyei II. osztály, ifjúság labdarúgó-bajnokság 
1. Kéthely 12 m. 11gy. 0 d. 41v. 81 – 9 +72 25 pont 

• Az idei szezontól indítottuk az U16-os csapatunkat és a várakozásunkat a fiúk
felülmúlták. Az itt szereplő játékosok már négy éve a Bozsik-programban szerepeltek
és egy nagyon tehetséges korosztály.

Megyei II. osztály, U 16-os labdarúgó-bajnokság 
3. Kéthely 8 m. 6 gy. 1 d. 1v. 46 – 8 +38 19 pont 

• Két éve indítottuk el a Leány U15-ös félpályás csapatunkat, akik nagyon jó helyről
várhatják a tavaszi folytatást. Nagyon szoros az eleje, de lányok nagyon rendesen
járnak edzésekre és mérkőzésekre és bízzunk benne, hogy ott lesznek a dobogón.

Megyei II. osztály, Leány U 15-ös  félpályás labdarúgó-bajnokság 
2. Kéthely 7 m. 4 gy. 1 d. 2v. 9 – 8 +1 13 pont 

• Bozsik: Az U7-es, U9-es, U11-es, U13-as fiú illetve az U15 leány csapatunk
szerepelnek hétről-hétre a Bozsik programban és bajnokságban. A tavalyi szezontól
neveztük az U16 csapatunkat a serdülő bajnokságban, a kölcsönadott játékosokat
Balatonkeresztúrról visszaigazoltuk. Hosszú távon gondolkodunk az utánpótlás
csapatok versenyeztetésén, mert ez a jövő a kis csapatoknál.
A Bozsik Egyesületi és Intézményi programban 84 gyerek vesz részt.
Csapataink fesztivál- és a tora-beosztása és tervezett időpontjai elkészültek, de még
nem lettek jóváhagyva.
Egyesületünk ezentúl a Hévízi alközponthoz és azon felül pedig az Illés Akadémiához
(Szombathely) tartozik.
Megpróbálunk minél több társadalmi munkát elvégezni, és minél több szponzort
keresni terveink megvalósításához.

Tervek: 
• Amennyiben lesz annyi gyerek, akkor indítjuk az U14-es korosztályt is.
• Lelátó tetőfedés.
• Strandröplabda-pálya rendbetétele.
• Pálya körüli munkák elvégzése.
• Füvesítés pótlása.
• Kispályák kivilágítása pályázati pénzből.
• Buszunk garázsának az elkészítése folyamatban van. (pályázat eredményétől függ)
• Buszunk tachográf leolvasó rendszer beszerzése, utánfutó
• Öltözőnk és pálya területének bekamerázása



• Pályázati pénzből egyesületünk eszközeit és felszereléseit bővíteni.
• 2017-ben is a szállítást saját busszal oldjuk meg.
• Kinti fittneszpark létesítése folyamatban van (8 kondicionálógép kerül beépítésre)
• Teqball asztalra pályáztunk az MLSZ-nél, ahol tartaléklistára kerültünk

Szeretnénk megrendezni az idén is a Pünkösdi sportbált (június 4.) és az utcák közti focit 
június 10-én. 
Ezen a munkálatok többségét szintén sportolóink által szeretnénk megvalósítani, így pénzt 
tudunk spórolni.  
Szeretnénk az idén is a horvát testvértelepülésünkkel barátságos mérkőzést, oda-vissza vágót 
játszani. Ezeknek az időpontjai egyeztetés alatt állnak. 
A szakosztály működéséhez szükséges anyagi feltételeket az önkormányzat mellett több 
vállalkozás, elnyert pályázat és a TAO pályázat biztosítja. 
Sportegyesület vezetősége megpróbál szponzorokat, támogatókat és a TAO pályázaton 
keresztül más anyagi forrásokat teremteni az egyesület számára, ezzel biztosítva működése 
fenntartását.  

Szeretnénk megköszönni a Képviselőtestületnek a pénzügyi támogatásukat!  
Támogatóink: Hubetus Agráripari Bt.; Somogyszentpáli Önkormányzat; Főnix 
Élelmiszerbolt, Kéthely; Industrie Elektrik, Marcali; Somogyszentpáli Zrt, Agro Kft Kéthely, 
Bartis László. 

Kéthely, 2017. március 17. 

  Nikula András  
Kéthely SE elnök 



BESZÁMOLÓ 

a 

Kéthelyi Önkormányzat Képviselőtestületének 
2017. év márciusában tartandó ülésére 

Tisztelt Képviselőtestület! 

Beszámolómban szeretném a Képviselőtestületet tájékoztatni a helyi Önkéntes Tűzoltó Egyesület 
2015 - 16. évi tevékenységéről, az egyesület személyi állományáról, a rendelkezésre álló 
pénzügyi keretről, és annak felhasználásáról. 

A 2015. évben a Testület által megszavazott pénzt az egyesületünk nem vette igénybe, mert az 
évek során összesporolt pénzkeretből gazdálkodtunk. Ebben az évben a NEA pályázaton 
nyertünk közel másfél millió forint értékben szivattyút, agregátort, irodafelszerelési cikkeket, 
benzinmotoros szivattyút. Az OKF pályázatán 750.000, - forint értékben szakfelszereléseket 
nyertünk. 
Ebben az évben 8 káresethez vonultunk, ebből 6 tűzeset, 2 műszaki mentés volt. 

A 2016. évben a Tűzoltó Egyesületnek összesen 6 riasztása volt: 
2 tűzeset, 2 műszaki mentés, 1 darázsirtás, 1 téves riasztás.  

A tavalyi évben a járási tűzoltóversenyen a felnőtt férficsapat II. helyezést ért el, ezzel kiharcolta 
az egyesület a tovább jutást a megyei megmérettetésre, ahol szintén II. helyezéssel értékes 
tárgynyereményekkel gazdagodtunk. Augusztusban pedig résztvettünk a Marcali Tűzoltóság által 
szervezett hagyományörző versenyen. 

 A tűzoltószertárban és a tűzoltó gépjárművön, kisebb javításokat végeztek az egyesületi tagok. 

Együttműködési megállapodást a működési terület szerinti, Marcali Hivatásos Tűzoltósággal 
megkötöttük, amely a pályázatokhoz elengedhetetlen. 

A helyi civil szervezetekkel a kapcsolatunk jó. 
Az egyesület a településen tartott rendezvényeken aktívan résztvett, segített. 
Továbbra is állunk a lakosság szolgálatára (szivattyuzás, ásott kutak vízeltávolítása céljából). 

Az egyesület taglétszáma 20 fő, melyből 9 főre kötöttünk balesetbiztosítást a Somogy Megyei 
Tűzoltó Szövetség finanszírozásával. 



Az egyesület tagjainak tűzoltó szakmai végzettsége: 
• elnök: 40 órás tanfolyam,
• 4 fő: 340 órás tűzoltó tanfolyam,
• 7 fő: 40 órás tűzoltó tanfolyam,

A tagoknak tartottunk szakmai továbbképzést a téli hónapokban. 

A 2016. évben a testület által megszavazott keretösszegből gazdálkodott az egyesület. 

Pályázaton sikerült nyernünk különböző speciális szakfelszereléseket, védősiskokat, 
védőcsizmát, létrakészletet, világító eszközöket, egyéb kézi szerszámokat.  

Továbbra is szívesen vesszük támogatók, szponzorok segítségét, egyéb felajánlásokat az egysület 
részére. 

Az egyesület 2016. évi pénzügyi egyenlege a csatolt mellékletben olvasható. 

Az egyesület nevében köszönöm a Tisztelt Képviselőtestület támogatását, és kérem, hogy a 
beszámolómat elfogadni szíveskedjenek. 

Kéthely, 2017. március 16. 

Dávid Csaba 
Egyesület  Elnök. 

sk. 


