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Tisztelt Képviselő-testület! 
 
 
Az Egyesület Elnöksége a 2012. év során is elsődlegesen arra törekedett, hogy az Egyesület működése 
biztos és kiszámítható alapokon álljon. Az Egyesület működésének 3 fő forrása van.  
 
Először is az önkormányzatunktól nyújtott támogatás, melynek ellentételezéseként igyekszünk 
Alsónémedin azt az önkormányzati kötelező feladatot, amely a tömegsport szervezését, feltételeinek 
biztosítását jelenti, megvalósítani.  
 
A másik forrás az Egyesület céljaival egyetértő és a célokat támogatni hajlandó vállalkozásoktól 
kapott részben támogatás, részben pedig reklámbevétel. E forrás tekintetében azt tudjuk leírni, hogy 
sajnos a gazdaság nehézségei miatt a vállalkozások működése is bizonytalanabb, éppen ezért egyre 
nehezebb ilyenfajta pénzügyi forrásokra szert tenni. Ide tartozik, hogy két éven keresztül 
Egyesületünket támogatta Andrásik Sándor dunaharaszti vállalkozó, aki azonban a 2011/2012. évi 
idény végével távozott az Egyesülettől. Elválásunk békében zajlott egymás kölcsönös tiszteletben 
tartásával és annak is tudomásul vételével, hogy céljaink egymástól már eltérnek. 
 
A harmadik, talán legnagyobb forrás az Országgyűlés látvány-csapatsportok támogatásával 
kapcsolatos döntésének köszönhető, melynek eredményeként a nyereséges vállalkozások társasági 
adójuk maximum 70%-át a költségvetés helyett sportegyesületek támogatására fordíthatják. Ezt 
egyszerűen csak „tao-s” támogatásnak nevezzük, melynek eredményeként a 2011. július 1.-től 2012. 
június 30.-ig terjedő időszakra 17 millió forinthoz, a 2012. július 1.-től 2013. június 30-ig terjedő 
időszakra 14,5 millió forinthoz jutott Egyesületünk.  
 
A rendszer lényege, hogy Egyesületünk vezetősége kidolgozta mindkét időszakra az Egyesület 
sportfejlesztési elképzeléseit és mind a Magyar Labdarúgó Szövetséghez, mind pedig a Magyar 
Kézilabda Szövetséghez pályázatot nyújtottunk be. E szervek részben, egészben pályázatunkat 
jóváhagyták és a pályázatunkban meghatározott célok megvalósítása érdekében így jogosulttá váltunk 
támogató cégekkel szerződést kötni, hogy társasági adójukat az Egyesület elkülönített számlájára 
utalhassák. Jelezzük, hogy a pályázat kimunkálása, elkészítése, benyújtása, majd pedig a 
pályázati pénzekkel történő negyedéves elszámolás szakosztályonként nem jelentéktelen feladat.  
 
A 2012-es évben az alábbi vállalkozások támogatták Egyesületünket társasági adójuk egy részének 
átutalásával: 

- az Alsónémedi Beruházó és Vagyonhasznosító Kft., aki 477.000.- forintot, 
- az Alsónémedi és Vidéke Takarékszövetkezet, aki 1.030.000.- forintot, 
- a Diebold Hungary Kft., aki 4.547.000.- forintot, 
- a Medinst Plus Kft., aki 300.000.- forintot, 
- a Pirula Pont Kft., aki 1.100.000.- forintot, 
- a Práter Patika Bt., aki 5.219.000.- forintot, 
- a Trifoluim Kft., aki 1.030.000.- forintot, 
- és végül a Varga Árufuvarozó Kft., aki ugyancsak 1.030.000.- forintot utalt Egyesületünknek. 
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Ezek a források mindamellett, hogy Egyesületünk jó színvonalon történő működését biztosítják, 
garantálják a sportszakmai színvonal elérését is, amelynek elsődleges haszonélvezői a némedi 
gyerekek, akik focizni vagy kézilabdázni járnak. Nagy hangsúlyt fordítottunk és fordítunk arra, 
hogy mind a kézilabdában, mind pedig a labdarúgásban olyan szakemberek foglalkozzanak az 
alsónémedi gyerekekkel, akiktől minden tekintetben tanulhatnak gyermekeink. Véleményünk szerint 
az Egyesületnek nem csak a beruházásokban, az anyagiakban megjelenő, hanem elsődlegesen a 
gyermekeink sportfejlődésén keresztül kimutatható eredményessége a fontos. 
 
A következő eredményeket sikerült elérni 2012-es év folyamán az Egyesület jobb gazdálkodásával. 
Mindenki láthatja, hogy sikerült a tao-s források segítségével egy edzőpályát építenünk a 
nagypálya mellé, kulturált kerítéssel, labdafogó hálóval. E pálya – ha használatba tudjuk venni – 
alkalmas lesz arra, hogy kisegítse az egyébként túlterhelt nagypályánkat, hiszen eddig az egy pályán 
zajlott az U7, U9, U11, U13, U15, továbbá az ifi és a felnőtt csapatunk edzése egyaránt, a hétvégéről-
hétvégére zajló bajnoki mérkőzéseinkről nem is beszélve. A kispálya nagy segítség lesz. 
 
Sikerült belülről teljesen felújítani az öltöző épületét, kiterjedően a vízvezeték-rendszerre, a 
burkolatokra, illetőleg a festésre. 
 
Sikerült régi öntöződobunkat teljesen felújítani, illetőleg egy új öntöződobot vásárolni, valamint 
új kút lett csináltatva, új, nagyobb teljesítményű szivattyúval, melynek eredményeként mindenki 
láthatja, hogy mind az edzőpálya, mind pedig a nagypálya füve egész idényben szépen zöldellt.  
 
A fentieken túl sikerült megfelelő edző-eszközöket vásárolnunk, mezgarnitúrát gyermekeinknek, 
melynek eredményeként minden csapatunk egységesen és kulturáltan tud megjelenni a bajnoki 
mérkőzéseken úgy a fociban, mind a kézilabdában. 
 
A tao-s pénznek köszönhetően Egyesületünk nagyban tudott hozzájárulni a csapatok utaztatási 
költségeihez. 
 
 
A gazdálkodáson túl az Egyesület Elnöksége nagy eredménynek tekinti 2012-ben is, hogy 
Egyesületünk és Alsónémedi különböző szervezetei, csoportosulásai szoros együttműködésben volt. 
Emlékeztetünk mindenkit arra, hogy Egyesületünk sportpályáján került megrendezésre a Gödör 
kivételével az összes helyi kispályás csapat kupája. Ugyanígy a Chek-Nisszá Kupa is és évről évre 
mi adunk helyet az Alsónémedi Református Egyházközség Sportnapjának, illetőleg a KDNP 
Sport- és Egészségnapjának.  
 
Nyitottak voltunk fiataljaink helybeli szórakozásának biztosítására is, hiszen a Varga Band 
szervezésével 2 zenés est is kulturáltan megrendezésre került a pályán, arról már nem is beszélve, 
hogy például a Trifolium Kft. is nálunk tartja évr ől-évre nyári céges rendezvényét, sőt 
születésnapi bulinak is helyt adhattunk. 
 
Egyesületünk megrendezte az U7, U9, illetőleg U11, U13 gyermekcsapatoknak a Pünkösd Kupát, 
továbbá decemberben a Télapó Kupát, melynek a Sportcsarnok adott helyet. Mindkét rendezvény 
látványos, egész napos szórakozást biztosított a szülőknek, nagyszülőknek és a gyermekeknek 
egyaránt. 
 
Bár a sportegyesület öregfiú csapata versenyszerűen bajnokságba nem jelentkezett, azonban 
rendszeresen tart edzéseket a pályán, ahol 12-20 fő idősebb sportbarát mozog együtt. 
 
A fentiek fényében azt gondoljuk, hogy mondhatjuk, miszerint az Egyesület és a falu élő 
kapcsolatban van egymással, az Egyesület valóban szervezi a némediek tömegsportját és lehetőséget 
ad a gyermekeinken túl az idősebb korosztályoknak is akár a sportra, akár pedig a felhőtlen 
szórakozásra. 
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Reméljük, hogy ez a jövőben is így marad és ahogy az Egyesület kap elismerést sportolói, szurkoló és 
támogatói által, úgy az Egyesület is értéket teremt és ad községünk számára. 
 
A futball szakosztály eredményei a 2011/2012-es bajnoki évadban: 
 
U17 I. helyezett 
Felnőtt csapat II. helyezett 
U13 III. helyezett 
 
A fenti eredményeknek köszönhetően Egyesületünk 2012-ben is a megye 140 klubjából a legjobb hat 
egyesület között szerepelt és ennek megfelelően a Pest Megyei Labdarúgó Szövetség Közgyűlésének a 
díjazottja lett, immáron harmadszor. 
 
 
Jelenleg a 2012/2013-as bajnoki idény őszi fordulójának végével az alábbi eredményeket mondhatjuk: 
 
U13                   2. helyezett 
U15                 10. helyezett 
U19                   4. helyezett 
Felnőtt csapat  13. helyezett 
 
A felnőtt csapat kapcsán megemlítjük, hogy Andrásik Sándor távozása után Rácz László személyében 
(eddig is ő vitte az U13, U15 utánpótlás csapatokat) új edző került a felnőtt csapat mellé. 
Gyakorlatilag neki köszönhetjük, hogy a semmiből – hiszen Andrásik Sándorral a korábbi 
csapatunk 90%-a eltávozott – sikerült egy lelkes, fiatal, felnőtt csapatot kiállítanunk a bajnokságba.  
 
Ahogy minden csapatépítésnek, természetesen ezen csapatépítésnek is megvannak a nehézségei és 
problémái, de reméljük, hogy a következő fél év során szépen kialakul egy összeszokott, 
kiegyensúlyozott teljesítményt nyújtó, a lelkesedésen túl immáron egy nagyobb eredményességeit is 
produkáló csapat.  
 
Bár a teljes bajnoki rendszer átalakítása miatt nem sok esélyünk maradt arra, hogy az évad végén a 
Megye I-es bajnoki mezőnyben folytassuk a focit, mégis a nulláról felépítve a jelenlegi állapotot is 
eredménynek tekintjük. Jelezzük, hogy a mostani csapatépítésnek, még ha esetlegesen jövőre a Megye 
II-ben is folytatja az ASE a szereplést, akkor is nagy jelentősége van, ugyanis a Megye I mezőnyének 
nagy része a Megye II-be kerül és a Megye II-es bajnokság színvonala is jelentősen emelkedni fog és 
igazi kihívás lesz az ottani szereplés is.  
 
Külön megemlékezünk az ifi csapatunkról, amely csapatban tehetséges némedi játékosok játszanak. E 
csapat mindamellett, hogy a Megye I-es ifi bajnokság éllovasa,(2013. április 18.) egy évek óta 
összetartó, egymást építő olyan közösség, amelyre a néhány év múlva  azt hiszem, hogy a felnőtt 
csapatunk épülhet illetve Kerekes Géza,Szalai József, Kovács Bence,Zsebedics Ferenc,Steingruber 
Richárd játékosok már   bemutatkoztak felnőtt bajnoki mérkőzésen is. 
Az elmúlt évek sikeres utánpótlás nevelő munkájának bizonyítéka,hogy  már 12 játékos más NB-s 
klubokban vagy sportiskolában folytatja a sportolást. 
 
 Labdarúgás mellett működő szakosztályaink  működéséről a szakosztályvezetők Káldi 
Csaba(birkózás) illetve Kotán Miklós(kézilabda) beszámolóit  mellékeljük. 
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A  beszámolónkban említett támogatások felhasználását a mellékelt táblázatokban összegeztük. A 
táblázatok a TAO támogatások  önrészét érintő kiadásokat tartalmazzák( versenyeztetés,személyi 
kiadások,beruházások  tételeknél). A 2011/12. évi TAO támogatások felhasználásáról a törvényi 
előírásoknak megfelelően az Egyesület 2012.július 30-ig leadta beszámolóit a Nemzeti Sport Intézet 
részére. Az évközben megküldött hiánypótlások pedig  szintén beadásra kerültek. 
A 2012/13. évre vonatkozó pályázatainkat 2012. április 30-ig adtuk be. A támogatási szerződéseket 
megkötöttük  a szakszövetségi (MLSZ,MKSZ) igazolások 2012.december 20-ig kiadásra kerültek. 
 
  
Kérjük beszámolónk elfogadását. 
 
Alsónémedi, 2013. április 18. 

 
 
 

Köszönettel: 
 
 
 
 
 

Dr. Tüske Zoltán               Horváth Miklós 
ASE elnök                        ASE elnök h. 

 
 
 
 
 
 
Melléklet:    Szakosztály beszámolók  -  kézilabda  
                                                              -   birkózás  
                       Alsónémedi SE keretein belül sportolókról készült táblázat (Melléklet 2.) 

                bevételek és kiadások  készült táblázat ( Melléklet 3.) 
                utánpótlás korosztályok versenyeztetésének kiadásairól készült táblázat ( Melléklet 4.) 

                       kézilabda szakosztály kiadásainak kimutatásáról készült táblázat ( Melléklet 5.) 
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1. sz. melléklet (1) 
 

AZ ALSÓNÉMEDI N ŐI KÉZILABDA 
 
Felnőtt csapat: 
 
A 2011/12-es szezon fennállásunk 2. bajnoki évét jelentette. A tavalyi évhez hasonlóan 
célunk a felsőházba jutás volt, amit őszi jó teljesítményünkkel sikerült megalapoznunk.  
Az alapszakaszt csoportunk 3. helyén zártuk, amire büszkék lehetünk. Sajnos a rájátszás nem 
úgy alakult, ahogy elterveztük, a bajnokság utolsó, fontos mérkőzéseire elfáradtunk, sem 
fejben, sem fizikálisan nem tudtunk ellenfeleink fölé nőni. Ennek ellenére célunkat elértük, az 
idényben 24 mérkőzést játszottunk, ebből 12 győzelmünk, 3 döntetlenünk, 9 vereségünk volt, 
amivel 18 csapatos megyei bajnokság 8. helyén végeztünk. Büszkék lehetünk, hogy kizárólag 
némedi kötődésű játékosokból álló csapatunk egyre nagyobb elismertségnek örvend a 
megyében. Örülünk, hogy családi programmá kezd nőni hazai meccseink megnézése, 
szurkolóink magas létszámát egy ellenfelünk sem tudja megközelíteni. Köszönjük az 
Önkormányzat, Abeva kft, Diebold Hungary és szurkolóink támogatásait, mindent 
megteszünk, hogy jövőre még több örömet okozzunk közönségünknek, falunknak, példát 
mutassunk iskolás gyerekeinknek. 
 
Utánpótlás csapat: 
 
 Az egyesület kézilabda utánpótlása a tavalyi évben tovább bővült. Csapataink a Pest megyei 
bajnokság 4 korosztályában indultak, ezen kívül az országos Erima bajnokság 6 korosztályába 
neveztünk.  
Jelentős feladat volt, hogy megfelelő képesítésű edzők irányítsák a csapatokat, az edzéseken 
szükséges mennyiségű, minőségű eszközt tudjunk biztosítani a játékosok számára, ill. a 
mérkőzéseken megfelelő felszerelésben tudjanak pályára lépni.  
Ennek megvalósításához szükség volt és lesz az Önkormányzat támogatására, a szülők 
segítőkész hozzáállására, a gyerekek lelkesedésére és a TAO-s pályázat nyújtotta lehetőségek 
kihasználására.  
Az utánpótlás nevelés célja, hogy a játékosok megszeressék a kézilabdát, örömmel 
sportoljanak és a lehető legtöbbet fejlődjenek önmagukhoz képest. Az elmúlt évtizedben 
keletkezett űrt (nem volt egyesület szintű kézilabda Alsónémedin) kezdtük el pótolni, s mára 
már 50-55 igazolt kézilabdás lány edz és versenyez rendszeresen - kiváló körülmények 
között-, reményeink szerint Ők jelentik a jövőt. 
Szeretnénk a község lakosságával még jobban megismertetni és megszerettetni ezt a 
sportágat. 
  
 
Alsónémedi, 2013.04.17.                                                       

         Kotán Miklós 
                                                                            Szakosztály vezető 
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1. sz. melléklet (2) 
 

Birkózó szakosztály 2012-2013. évi beszámolója 
 

A szakosztály nagy lelkesedéssel indult idén is az iskola kezdéskor, a gyermek, kisdiák, serdülő 
korosztályban sajnos több kiváló sportolónk a tovább tanulás miatt nem tudta vállalni az edzéseket, 
versenyeket. Jelenlegi létszámunk így 9 főre csökkent. 
Szeptemberben ismét megkezdődtek az edzések, amelyekre kisebb korosztályú (súlycsoportú) 
gyerekek is érkeztek.  
Az edzések óraszámán sikerült emelnünk, így reméljük ezzel sikerült hozzájárulnunk 
eredményességükhöz. 
A 2012/2013-as tanévben több alkalommal indultak különbözőversenyeken diákjaink. 
 
Eredményeink: 
 
Budapest Diák kötött és szabadfogás birkózás (2012. november3. Csepel) 
Gyerek korosztály: 

• Szlovicsák Róbert  IV. helyezett 
• Borbély Zoltán  V. helyezett  

Serdülő korosztály: 
• Nagy Bence  III. helyezett 
• Antal Zsigmond               III. helyezett 

 
Hagyományos Diák Birkózó verseny (2012. december 14. Üllő) 
Diák korosztály: 

• Lukács András  II. helyezett 
• Lukács Gergő      lll. helyezett 

 
Budapest Szabadfogású Diák Birkózó Bajnokság  (2013.február 3.SMTK  Birkózócsarnok) 
Gyerek korosztály: 

• Borbély Zoltán         III. helyezett 
• Antal István             VI. helyezett 

Serdülő korosztály: 
• Nagy Bence          II. helyezett 
• Hajdu Kálmán    III. helyezett 
• Antal Zsigmond  IV .helyezett 

 
Nemzetközi Szabadfogású Gyermekverseny (2013.március 2. Budapest Ferencvárosi torna Club) 
Gyerek korosztály: 

• Szlovicsák Róbert:  III. helyezett 
Ez utóbbi versenyen 264 gyerek indult! 
 
Budapesti Országos Szabadfogású női birkózó verseny (2013. március 16. Budapest) 
Diák korosztály 

• Bartós Dóra        III. helyezett 
 
Köszönöm az ASE Sport Egyesület támogatását, Kovács János edző munkáját, a gyerekek kitartását és 
a szülök segítségét. 
Remélem a 2013-es év szintén eredményekben gazdag lesz! 
 
2013-04-16       
       Káldi Csaba  
              szakosztály vezető 
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2. sz. melléklet 
 

sportág korosztály edző létszám 

labdarúgás felnőtt Rácz László 18 

labdarúgás U19 Laczik Csaba 16 

labdarúgás U15/U13 Rácz László 18 

labdarúgás U7/U9/U11 Takács László 32 

        

összesen     84 

kézilabda felnőtt Kotánné Borka Csilla 20 

kézilabda utánpótlás Kovacsikné Gendúr Anikó   

kézilabda utánpótlás Bartos Barbara   

kézilabda utánpótlás Szegváriné Kulinyák Vera   

kézilabda utánpótlás Kotán Miklós 55 

összesen     75 

bírkózás utánpótlás Kovács János 9 

    Összesen: 168 
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3. sz. melléklet 
Bevételek   Kiadások   Bevétel - 

jogcím összeg jogcím összeg Kiadás 
  Ft   Ft Ft 

 1. Önkormányzati támogatás    1. Közüzemi díjak     

 áthúzódó       878 415     víz        122 885       

 éves    5 500 000     gáz        475 768       

 "TAO önrész"    3 500 000     villany        390 944       

    9 878 415             989 597       

 2. Versenyeztetés bevételei    2. Versenyeztetés költségei     

 MLSZ/PMLSZ       327 417     játékvezetői dijak        287 235       

 PMKSZ         40 500     játékengedélyek        259 244       

 tagdíj       358 000     nevezési/orvosi díj            293 550       

    egyéb kiadások            211 203       

    személyszállítás            604 359       

    sportfelszerelés,eszköz        432 685       

       725 917           2 088 276       

 3. Egyebek    3. Egyebek     

 vállalkozói           700 000     pálya karbantartás        523 422       

 egyéni         19 080     egyéb kiadások        168 940       

 bérlet       400 000     pályázati kiadások        298 023       

    könyvelői díj        414 523       

    1 119 080           1 404 908       

    4. Személyi kiadások     

    edző     1 354 246       

    alkalmazott        798 386       

    NAV     1 302 609       

          3 455 241       

    5. Beruházások     

    edzőpálya építés     1 650 000       

    épület felújítás        321 153       

    tárgyi eszköz vásárlás        980 255       

          2 951 408       

  Pénzügyi műveletek        32 711      Pénzügyi műveletek       136 027       

     11 756 123         11 025 457            730 666     



 9

 
4. sz. melléklet 

 

  Kiadások Ft 

1. nevezési/sportorvosi díjak                           9 350     

2. játékengedélyek                         43 900     

3. játékvezetői díjak                         26 700     

4. egyéb díjak                         30 000     

5. sportfelszerelés,eszköz                        182 930     

6. személyszállítás                        553 559     

7. edző                        235 315     

8. NAV                        116 855     

Össz.                       1 198 609     
 

 
 
 

5. sz. melléklet 
 

  Kiadások Ft 

1. nevezési/sportorvosi díjak                        171 200     

2. játékengedélyek                        160 764     

3. játékvezetői díjak                        183 335     

4. egyéb díjak                        111 303     

5. sportfelszerelés,eszköz                        215 371     

6. személyszállítás                         50 800     

7. edző                        602 860     

8. NAV                        248 150     

9. Pályázat                        245 523     

Össz.                       1 989 306     
 


