
2. Napirend

Tolmács  SE  2015/2016  évi  tevékenységének  beszámolója  és  a  2016/2017  évi  szezon
tervei.Előadó:Hajnis Károly Tolmács SE elnöke.Tisztelt képviselő testület és polgármester úr
önnők 200 eFT -ot adtak tavaly a Sportegyesületnek,melyet még 50 eFt-tal még megtoldottak
az év vége előtt melyet utólag  is szeretném mint én a Tolmács SE elnöke megköszönni és a
csapat  és  a  sportbarát  közösség  is.Ezen  felül  a  Közalapítvány  50eFT  támogatását  is
kollektívan  köszönjük.Ezen  felül  a  hivatal  részéről  a  falubusz  és  a  tornaterem díjmentes
használatát is köszönjük.Ezen szezon előtt volt egy záró bankett a tavalyi szezonnak melyen
sok  fontos  kérdés  merült  fel,sok  egyéb  kérdés  mellet  a  folytatásról  is  beszéltünk.Mely
folytatás  mellet  döntőtűnk  és  3  hét  után  újra  össze  ülve  a  a  csapat  új  edzővel  és  újabb
támogatókkal  megerősödve  indultunk  az  új  szezonnak.Melyet  a  nyári  pihenő  után  4
edzőmeccsel  és  6  új  játékossal  kezdtük  meg.Mely edző meccsek elég  jól  sikerültek.Nyár
folyamán sor került a sportegyesület által használt fűnyíró traktor szükséges és kívánt nagy
szervizelésére,mely sok pénzt vitt el de megérte.De a megmaradt pénzből már nem lehetett
volna  minden hivatalos  számlát  kifizetni  ezért  is  igényeltem az  év  vége  felé  50 eFt-ot.A
támogatók  is  adtak  pénzt  mely  pontosan  ebben  a  pillanatban  265  eFT-ra  rúg,ezen  felül
labdákat és más kisebb,nagyobb segítséget is kaptunk támogatóinktól.A mez garnitúrát és pár
dolgot is ebből vettük a csapatnak ami kb 130 eFT volt a maradék 135 eFt ból folyamatosan a
szezon végéig utazási költség térítés,futball cipő térítés 5 eFT-ig/fő,további sport eszközök és
segéd eszközök beszerzésére és más egyébre,de ebből most 20 eFT van még.Az őszi szezont
nagyon jól kezdtük,az első háromba voltunk sokáig,de a Kállóra,hogy nem mentünk el valami
megszakadt a csapatban.Hámori Imre tanár úr is lemondott edző posztjáról az ősagárdi meccs
után.Amit bár elkellet fogadnom de nem értetem egyet vele,mert ezután is szükség lett volna
rá,mint  edzőre.Így  az  ősz  végére  kicsit  össze  eset  a  csapat.Még  a  Magyar  kupában  is
kikaptunk  idegenben 11-esekkel  1:1-es  meccs  után.Télen  terembe vonultunk és  próbáltuk
össze szedni magunkat,páran abba hagyták a focit,de helyükre újak jöttek.Teremtornát ezen a
télen  se  tudtam  idő  hiány  miatt  szervezni.Március  6-án  megtartottuk  az  éves  kötelező
gyűlésünket melyet több okból is meg kellet tartani amúgy is,először is az aktuális csapat
kérdéseket vitattuk meg,más részt az 5 éves mandátuma járt le az elnökségnek.A tagság az
alábbi elnökséget szavazta meg:Belovai Tamás,Dezső Tamás,Féja László,Porubszki Roland
alelnök,Hajnis  Károly  elnök.Ellenörző  és  felügyelő  bizotság:  Belovai  Tamás,Dezső
Tamás,Féja  László.Harmad  részben  a  törvényi  előírásnak  megfelelően  új  alapszabályt
fogadtunk el. Tavasszal a  megerősített  kerettel  bizakodva kezdtük az edzőmeccseket  és az
edzőmeccsekből kiindulva úgy gondoltuk majd a tavasz már jobb lesz,de sajnos egyéni és
csapat hibákból adódóan nem úgy sikerültek a tavaszi meccsek ahogy elterveztük így vissza
estünk 6-dik helyre most.Április 30-dik án egy verőfényes szombaton a hagyományos Május
1 kupát,sportnapot megtartottuk két sportágban.Kispályás foci és strandröplabda volt  nagy
sikerrel.2016/2017 évi szezon tervei:A meglévő kertet megtartani és megerősíteni a következő
idényre,már most vannak olyan személyek akik jelezték érkezési szándékukat.Más részt a
jelenlegi támogatók megtartása és újabbak fel kutatása.Harmad részt edzői posztra megfelelő
ember  találása.Negyedrészt  esetleges  színt  lépés  megfontolása  csak  ha  körülmények
engedik.Ötöd  részt  a  futballpályán labda  fogó  hálók  telepítése,építése.Tisztelettel:Hajnis
Károly a Tolmács SE elnöke



Tolmács Sportegyesület 
 

 
Bevételek 2015 
 
Tolmács önkormányzat támogatás     250.000.- 
Tolmács Közalapítvány támogatás         50.000.- 
Kapott bankkamat                       3.- 
Magánszemély támogatás                                                      136.000.-  
Tagdíj                                                                                       30.000.- 
Bevételek összesen                  466.003.- 
 
 
 
Kiadások 2015 
 
Nevezési díj, tagdíj, versenyengedély, igazolás  68.044.- 
MLSZ bírság         4.000.- 
Sporteszközök, mészhidrát, serleg             125.881.- 
Sportorvos,, labor      68.762.- 
Könyvelés                    5.000.- 
Postaktg.             955.- 
Koszorú, egyéb ktg.        2.460.- 
Bankktg, kezelési díj                  18.305.- 
Fűnyíró karbantartás, javítás                          142.500.- 
Kiadások összesen:                435.907.- 
 
Bankszámla nyitó egyenleg:        2.369.- 
Pénztár nyitó egyenleg:                  23.550.- 
2015. évi bevétel:                 466.003.- 
2015. évi kiadás:                                       435.907.- 
 
Bankszámla záró egyenleg:                                                    55.142.- 
Pénztár záró egyenleg:                                                                 873.- 
Pénzeszközök záró összesen:                                                56.015.-  
   
      
 
 
Tolmács, 2016. május 21. 


