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Tisztelt Jegyző Asszony, Polgármester Úr és Képviselőtestület! 

 
Labdarúgó szakosztályunkban jelenleg 23 felnőtt és 99 ifjúsági korú igazolt játékossal 
rendelkezik. A 2017/2018-as szezonban a Kéthelyi Sportegyesület a felnőtt csapat mellett 8 
utánpótlás csapattal nevezett különböző bajnokságokba, illetve Bozsik programokba. Bozsik 
Intézményi programban pedig részt veszünk a 0,1,2,3,4-es fiú, valamint 3 és 4 korcsoportban 
leány csapattal.  
2018. március 13-án egyesületünk megtartotta éves közgyűlését, ahol beszámolt a 2017-os 
költségvetéséről, tevékenységéről, illetve a 2018-es évi költségvetésről és tervekről. 

 
2017. évi költségvetése 

 
Bevételek: 
Önkormányzattól:   3.500.000 Ft 
 
Kiadások: 
MLSZ költség: 300.000 Ft 
Kiküldetés, utazás: 1.300.000 Ft 
Járműfenntartási költségek: 900.000 Ft 
Üdítő, védőital, étkezés: 300.000 Ft 
Sportorvosi költség: 200.000 Ft 
Egyéb szolgáltatás: 200.000 Ft 

   Egyéb beszerzési, karbantartási anyagok: 300.000 Ft 
 
Megállapodás alapján határidőre, eredeti számlák alapján egyesületünk elszámolt.  

 
• A felnőtt csapatunk a 8. helyen áll az őszi szezon végén, a tavalyi szezonhoz képest egy 

kis előrelépés történt a helyezést illetően. Nagyon kiélezett a bajnokság, mivel a nyár 
folyamán összevonásra kerül az északi és déli csoport. Következő szezontól már 16 
csapatos Megyei II. bajnokság lesz 

A szezon március 17-én kezdődik és bízunk benne, hogy sikerül bent maradni a Megyei II. 
osztályban.  

 
Megyei II. osztály, felnőtt labdarúgó-bajnokság 

8. Kéthely 11 m. 3 gy. 3 d. 5v. 18 – 22 -4 12 pont 
 
 



• Ifjúsági csapatunk az elvárásnak eleget tett. Az edzéslátogatottság és a csapat edzőjének 
munkája eredményezte az ősszel elért 2. helyezést. A csapatban vannak kiemelkedő 
játékosok, akik majd a felnőtt csapatot erősíthetik a későbbiekben.  

 
Megyei II. osztály, ifjúság labdarúgó-bajnokság 

 2. Kéthely 11 m. 7gy. 1 d. 3v. 41 – 17 +24 22 pont 
 
 

• Az U16-os csapatunknak ez a második éve, hogy neveztük a bajnokságba. Mivel megvolt 
a létszám és nem szerettük volna szabadon engedni a saját játékosainkat.  
 

Megyei II. osztály, U 16-os labdarúgó-bajnokság 
5. Kéthely 12 m. 8 gy. 0 d. 4v. 43 – 33 +10 24 pont 

 
 

• Az U14-es csapatunkat a nyáron indítottuk a bajnokságba. Bozsik korosztályból 
kiöregedett gyerekek alkotják a csapatot, mint az U 16-os csapatnál is. A fiúk a 2. helyről 
várják a folytatást.  
 

Megyei II. osztály, U 14-os labdarúgó-bajnokság 
2. Kéthely 10 m. 6 gy. 1 d. 3v. 47 – 14 +33 19 pont 

 
 

• Három éve indítottuk el a Leány U15-ös félpályás csapatunkat, akik az első helyről 
várhatják a tavaszi folytatást. Nagyon szoros az eleje, de bízzunk benne, hogy ott 
végeznek a dobogón.  

 
Megyei II. osztály, Leány U 15-ös  félpályás labdarúgó-bajnokság 

1. Kéthely 6 m. 6 gy. 0 d. 0v. 10 – 1 +9 18 pont 
 
 

• Bozsik: Az U7-es, U9-es, U11-es, U13-as korosztályok szerepelnek hétről-hétre a 
Bozsik programban. Továbbra is azt valljuk, és hosszú távon gondolkodunk az 
utánpótlás csapatok versenyeztetésén, mert ez a jövő a kis csapatoknál. 
A Bozsik Egyesületi és Intézményi programban 89 gyerek vesz részt. 
Csapataink fesztivál- és a torna-beosztása és tervezett időpontjai elkészültek, de még 
nem lettek jóváhagyva.  
Egyesületünk a Hévízi alközponthoz és azon felül pedig az Illés Akadémiához 
(Szombathely) tartozik.  

 
 

Beruházások 2017-ben: 
 

 Szeptember 22-én a Magyar Labdarúgó Szövetség és a Kéthely Község 
Önkormányzata által épített 20 X 40-es műfüves labdarúgó pálya került átadásra, amihez 
önkormányzatunk 10%-al járult hozzá. Az újonnan épült műfüves labdarúgó pálya palánkkal, 
világítással és labdafogó hálóval felszerelt, kitűnő körülményeket teremt a labdarúgáshoz. 
Kéthely SE labdarúgói, utánpótlás csapatai és az amatőr focisták is korszerű, igényes 
létesítménnyel gazdagodtak. 



Egyesületünk pályázati úton, nyert egy teqball asztalt, amely a jövőben kiválóan 
alkalmazható a labdarúgók technikai képzésére és bárki kipróbálhatja. 

December 2-án Nemzeti Szabadidős- Egészség Sportpark keretén belül sportpark került 
átadásra, és a lakosság térítésmentesen használhatja.  

TAO pályázati pénzből vásároltunk egy ledes, távirányítós eredménykijelzőt és kettő 
darab 7 méteres cserepadot, amit a bajnokság kezdetéig szeretnénk a helyükre állítani. 

Az említett infrastrukturális fejlesztések a falu kiemelt jelentőségű, falukép szempontból 
mutatós, és remélhetőleg élettel teli közösségi terévé teszik a sportpályát.  

Beszerzésre került egyesületi buszunkhoz egy zárt utánfutó, amelyet a pünkösdi bál 
bevételéből finanszíroztunk.  

Bízzunk benne, hogy a beruházások jól szolgálják majd a sportolni vágyókat, és a kéthelyi 
labdarúgás emelkedését is! 

 
 
Tervek 2018: 
 

• Öltözőnk korszerűsítése pályázati forrásból, ami beadásra került 
• Öltözőink bővítése vagy öltöző konténerek vásárlása TAO pályázatból 
• Amennyiben lesz annyi játékos, akkor indítani szeretnénk felnőtt női csapatot a 

következő bajnokságtól.  
• Lelátó tetőfedés. 
• Strandröplabda-pálya rendbetétele. 
• Pálya körüli munkák elvégzése. 
• Nagy pályánk világításának bővítése pályázati pénzből. 
• Öltözőnk és pálya területének bekamerázása  
• TAO pénzből egyesületünk eszközeit és felszereléseit bővíteni. 
• 2018-ban is a szállítást saját busszal oldjuk meg.  

 
A szakosztály működéséhez szükséges anyagi feltételeket az önkormányzat mellett több 
vállalkozás 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, ami egyre nehezebb lesz és nem egyszerű a TAO pénzeket is előteremteni. A 
Bozsik támogatásokat, amit eddig az MLSZ finanszírozott, azt is TAO-s pénzből kell a 
csapatoknak megpályázni és előteremteni a következő idénytől.  
Ha a felnőtt csapatunk megőrzi a Megyei II. osztályú tagságát, akkor számolnunk kell azzal, 
hogy utazási költségeink meg növekednek. 
 
 
Szeretnénk megköszönni a Képviselőtestületnek a pénzügyi támogatásukat illetve a nyertes 
pályázatokat!  
 
Támogatóink: Hubetus Agráripari Bt.; Somogyszentpáli Önkormányzat; Főnix 
Élelmiszerbolt, Kéthely; Industrie Elektrik, Marcali; Somogyszentpáli Zrt, Agro Kft Kéthely. 
 
Kéthely, 2018. március 12. 
 
 

  Nikula András  
Kéthely SE elnök 


