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Beszámoló az egyesüleíZ} 1, 5 - éví munkáj áról

Tisztelt Képviselő testület!

A korábbi évekhez hasonlóan egyesületünk fő célkitőzései, céljai nem váltoáak. A törvényi
előírásoknak megfelelően biztosítani a lehetőséget a sportolni vágyó fiataloknak és szórakozási
lehetőséget adni a mérkőzésre látogatóknak.Településiinkön nagy népszeníségnek örvend a
labdarugás .Bizonyiíja ezt az iskolások sikere a Bozsik-programban, a két felnőttcsapat
j átékosainak aktivitása és a nézők örvendetesen nagy létszáma.

A hozzárk hasonló kis egyesületek soha nem látott problémával állnak szemben, mégpedig az
egyre inkább beszűkülő támogatói kör, az állandó létszámhiany a játékosoknál, és az egyre
nagyobb terhet jelentő bürokrácia.

Egyesületünk egy labdarúgó szakosztályra épül, melyben 55 igazolt játékosunk van.
Diákcsapataitlk az év folyamán 40 tomán vettek résztnagyon jó eredménnyel, tartalékcsapatunk 20
bajnoki és 6 barrátságos mérkőzést, felnőttcsapatunk 21 bajnoki, 1 kupamérkőzést és 6 barátságos
mérkőzést j átszott a megye III-as bajokságban.Csapataink változó sikererrel szerepelnek a
bainokságban,atartalékcsapat az 5. helyen, a felnőtteka2. hegyen vátJákatavaszi folYatást.

Célunk hogy a csapat a továbbiakban is elsősorban helyi fiatalokra épüljön.
Idén a falunapi program keretében megrendeáük a Szipőcs Csaba emlékmérkőzést.Itt kaptak

lehetőséget a diáksportolóink, a falu liányai, asszonyai egy jó hangulatú mérkőzésre.
Az egyesület költségvetése az előző évihez hasonlóan alakult. Az elmúlt évben egy garnitúra

szerelést vásároltunk a tartalékcsapatrészéte. Kiadásainkat a minimumra csökkentettiik a már
nagyon v ért öltözőépítés reményében.

Szakosztályunk felszereltsége elegendő a további működéshez. Sajnos az értékeinkben sok kárt
okoznak az ismeretlen elkövetők. Taláil egy közvllágítási lrámpatest segítene visszaszodtani a
rongálást.

Egyesületünk fió támogatója továbbra is az önkormányzat, mellyel a kapcsolatunk zavartalanná
vált.

Szeretnénk ha a jövöben is megtudnánk ismételnt az eddigi sikereinket, és ehhez köszönjük
támogatóink segítségét, egyben bízrrnk benn hogy a továbbiakban is számíthatunk támogatásukra.

Kérjük a beszámoló elfogadását.
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Pénzügyi beszámolója
2015.

Bevételek eFt Kiadások eFt
pénzkészlet ínvitó) 695 Kiadások 683
- Bank 645 - sportfelszerelés, s po rteszköz 164
- Pénztár 50 - esvéb anvasok 103

- terembérlet 37

- sportorvos 136

Bevételek 1 480 - bank költség 39

- Sportszolgáltatás (M LSZ) 365 - nevezési díjak, iátékeneedélyek I23
- szia I% (2013-2014. évi) 376 - egyéb szolgáltatások 81
- önkormányzati támogatás 500
- tasdíi 150 Pénzkészlet (záró) t492
- egyéb támogatások 88 - Bank 1,484
- banki kamat 1, Pénztár 8

Bevételek összesen: 2 L75 kiadások összesen: 2 I75
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