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Az Egyesület a 2012-es évet 0 Ft kezdő egyenleggel kezdte. Bevétele az esedékes tagdíjakból, 
a belépőjegyekből, az MLSZ által visszautalt túlfizetésekből, valamint önkormányzati 
támogatásból keletkezett. Az év során -az Önkormányzattal való megállapodásunk alapján- a 
közüzemi órák átírása megtörtént a Sportegyesület nevére. Ez alapján a víz-, áram- és 
gázdíjak kiegyenlítése általunk történt. Az Önkormányzat a 2012. évi költségvetésének 
terhére 400.000 Ft-ot tervezett be az Egyesület támogatásának céljából, melyet két részletben 
-az általuk befizetett közüzemi díjak levonásával (összesen 295.732 Ft-ot)- utalt a Csabdi SE 
bankszámlájára. 

Kiadásaink jelentős részét –a közüzemi díjakon kívül- a nevezési díjak, versenyeztetési 
költségek, versenyengedélyek, igazgatási szolgáltatási díjak és a bankszámlavezetéssel 
összefüggő költségek képezik. 

A megyében a település létszámához viszonyítva, kimagaslóan első helyen állunk az 
utánpótlás igazolt játékosainak számát tekintve, és a Bozsik programnak is részesei vagyunk. 
Erre alapozva nyújtottuk be Sportfejlesztési programunkat az MLSZ-hez, bízva a kedvező 
elbírálásban, és abban, hogy találunk olyan cége(ke)t, amely társasági adójának terhére, 
maximum annak 70%-ában támogatni tudja a program megvalósulását. Az MLSZ 
2012.09.02-án a következő határozatot hozta kérelmünk ügyében: 



A feladat azonban nem bizonyult egyszerűnek. Azon cégek, akik jelentősebb társasági adót 
fizetnek, már elkötelezték magukat nagyobb egyesületek felé, a kisebbek pedig ódzkodtak a 
papírmunkától és a könyvelés technikai részétől. Az év végén az utolsó pillanatban sikerült 
csak megállapodást kötnünk egy budapesti céggel (csabdi munkavállalója segítségével), 
melynek révén utánpótlás-nevelés feladatainak támogatása jogcímre 498.960 Ft-ot, általános 
képzéssel összefüggő feladatok ellátására pedig 95.040 Ft-ot utaltak az MLSZ támogatói 
igazolásának alapján a TAO keretein belül az Egyesület külön jogcímenként nyilvántartott 
alszámláira. 
A fenti összegek a 2012-es évben még nem kerültek felhasználásra. 
Figyelembe véve, hogy az igazgatási szolgáltatási díjak és az alszámlák banki költségei az 
Egyesület kiadásait nagymértékben terhelik a befolyó alacsony támogatással szemben, 
valamint, hogy az önrész előteremtése is nehézkes, az Egyesület a jövőben addig nem kíván 
újabb sportfejlesztési programot benyújtani, amíg nem kerül a látótérbe olyan cég, amely 
ennél nagyobb mértékben tudja támogatni a fejlesztéseket. 

A 2012-es évben Egyesületünk az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a 
falumegújításra és -fejlesztésre LEADER Helyi Akciócsoportok közreműködésével 2012-től 
igénybe vehető támogatás keretein belül „a település környezetét és megjelenését javító 
fejlesztés” és „kültéri, közcélú feladatokat ellátó, nem fedett sport és atlétikai pálya, 
kerékpáros pálya, gördeszka pálya kialakítása, fejlesztése, a hozzá kapcsolódó szociális és 
kiszolgáló helyiségek kialakítása, felújítása” célterületre is nyújtott be pályázatot. 
A 288 hrsz-on található öltöző épületének nyílászáróinak (kültéri ajtók és ablakok) cseréjét, 
napkollektor elhelyezését (energiatakarékosság szempontját figyelembe véve) terveztük. A 
beltérben beépített, rögzített bútorok -öltöző szekrények és padok- beszerzését szerettük volna 
megvalósítani annak érdekében, hogy az épületet valóban funkciójának megfelelően lehessen 
használni. Ezen kívül az ide látogató vendégek számára 5 db kültéri padot és 3 db 
szemétgyűjtőt helyeztünk volna el a kulturált kikapcsolódás érdekében. A 289 hrsz-on pedig 
pihenőhely kialakítása volt a cél, mivel a falu központi részén nem található hasonló 
funkcióval rendelkező hely, és az önkormányzat tulajdonában sincs olyan terület, ahol ez 
kialakítható lenne, pedig számos túra (bicikli- és gyalogtúra is) indul és megy is keresztül a 
faluban. 
A közel 5 millió forintos pályázat elbírálásánál azonban ellentmondás volt a betétlapokon 
való nettó és bruttó költségek szerepeltetésénél, az MVH így felbruttósította az összegeket, 
amivel meghaladtuk az 5 millió forintot, ehhez viszont fenntarthatósági terv szükségeltetik, 
azt viszont hiánypótolni nem lehet, így pályázatunkat elutasították. Az Egyesület mérlegelte a 
fellebbezés lehetőségét, és úgy döntött, hogy nem él e jogával, inkább a 2013-ban kiírandó 
pályázatoknál újra benyújtja azt. 

Az Egyesület keretein belül a Bozsik programon kívül versenyszerűen veszünk részt a Horfer 
Serleg Megyei III. osztályú, valamint a Legea Öregfiúk 1. csoportjának bajnokságában. Ennek 
alapján is látható, hogy az öltöző épülete és a pálya területe is egyre nagyobb mértékben van 
igénybe véve. Az időjárásnak és az éveknek köszönhetően egyre inkább korszerűtlenné, 
elhasználódottá vált épület felújítását -pályázati források alapján- ezért Egyesületünk fontos 
feladatának tartja. 
Az egyesület célja tagjai körében: 

- a labdarúgás feltételeinek megteremtése 
- a rendszeres sportolás, testedzés biztosítása 
- sportoló közösségek kialakulásának elősegítése 
- mentális, pszichikai és fizikai egészségmegőrzés 



- természetben is űzött sportág révén a környezetvédelemre való oktatás és nevelés 
- a FAIR PLAY szellemének terjesztése, 

valamint tagságán kívül: 
- a nézőtéri viselkedés pozitív befolyásolása 
- a labdarúgás népszerűsítése 
- sportkapcsolatok létesítése és fenntartása 
- versenyek szervezése a helyi és környékbeli sportszervezetekkel. 

Mindezeknek a Csabdi SE a 2012-es évben maradéktalanul eleget tett. 
Emellett kiemelkedő programként a MLSZ „Gyermekszektor programjának” keretén belül 
utat szervezett a MAGYARORSZÁG-ÍRORSZÁG válogatott labdarúgó mérkőzésére 2012. 
júniusában. 

Az elmúlt évekhez hasonlóan a kispályás labdarúgó tornák szervezésén kívül az Egyesület 
aktívan részt vett a helyi rendezvények előkészítésében és lebonyolításában, segítve ezzel az 
Önkormányzat és a Csabdi Vasztély Jövőjéért Egyesület munkáját. 

 

Melléklet: Csabdi Sportegyesület 2012. évi főkönyvi kivonata 

 

 

 
Ezt a beszámolót a Csabdi Sportegyesület a 2013. március 22-én tartott közgyűlésén, a 
mellékletben szereplő főkönyvi kivonat adataival elfogadta. 
 
 
 
Csabdi, 2013. április 21. 
 
            Vindics János 
         Csabdi SE elnöke 


