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I. Összefoglaló a Tápiószecső FC éves munkájáról
A Tápiószecső Football Club és Szabadidő Egyesület 1938 óta jegyzett történetének egyik
legsikeresebb évét zárta 2011 végén. A közhasznú tevékenységet végző sportegyesületünk
alapszabályban rögzített célkitűzéseit figyelembe véve nagyot lépett előre szervezettség,
infrastruktúra és szakmai munka tekintetében.
Sportcélú ingatlan fejlesztése
2011. januárjában – a téli labdarúgó „holtszezon” idején – közös összefogással, mintegy
410 000 Ft adomány és 1.5 mill. Ft értéknek megfelelő önkéntes munka bevonásával élhetőbbé,
komfortosabbá tettük a Sági úti sportpálya elhasználódott öltöző épületétének belső terét. Új
vizesblokk, zuhanyzó, és berendezés került elhelyezésre a csinos belső burkolatot is kapó ifjúsági
és felnőtt öltözőben. A szertár helyisége szintén újszerűvé lett kialakítva. A munkálatok
megszervezésében, irányításában nagy szerepet vállalt Majzik Bertalanné Agócs Erika, illetve
Horváth Tibor. Helyi vállalkozók munkaerővel segítették a felújítást, mások adománnyal
igyekeztek hozzájárulni a tevékenységhez. A 2011-es év tavaszi idénye (március) már a felújított
öltözőben várta sportolóinkat.
2011-ben két db önjáró fűnyíró traktor került beszerzésre ~1.100 000 Ft értékben, mellyel
a pályagondozás terén függetlenné váltunk az Önkormányzattól, mint üzemeltetőtől. Ezáltal a
pályagondozást nem az Önkormányzat költségvetéséhez, hanem a terhelésnek megfelelő
igényekhez tudtuk igazítani. A pályagondozást társadalmi munkában, magas színvonalon
végezzük. 2011 októberétől a Sportfejlesztési pályázat keretében pályagondnokot
foglalkoztatunk.
Ősszel új világítást kapott a tartalék edzőpálya ~400 000 Ft értékben, ehhez 175 000 Ft
támogatást kaptunk a Sportfejlesztési pályázat keretében.
Új utánpótlás edzőpálya felújítása
A Magyar Honvédség Logisztikai Ellátó Központ tápiószecsői raktárbázisával kötött
kétéves megállapodás után 2011 márciusától használatba vettük az évtizede nem használt
honvédségi sportpályát. U-13, U-16 és Női korosztályos csapataink a tavaszi idény
edzéstevékenységét már ott végezték. A pálya felújításában, hengerezésében, eszközök
beszállításában önkéntes segítséget kaptunk Erdélyi Zsolt és Laczkó Lóránt tápiósági vállalkozók
jóvoltából. A sportpálya a tavasz folyamán műtrágyás szórást és folyamatos gondozást (fűnyírás,
locsolás) kapott, így valósággal megújult – nagyszerűen szolgálva csapataink minden igényt
kielégítő, nyugodt felkészülését.
Szakmai sikerek
Az elvégzett szakmai munka jóvoltából a 2010/2011-es idény végén két bajnoki címet
ünnepelhettünk (U-13, U-19), sőt, e két csapat Pest Megye Legjobbja lett a Bajnokok Tornája
megnyerésével. U-16 és Felnőtt csapatunk ezüstérmes lett, így összesen négy gárdánk nyakába
került érem az idény végén. A 2011. év zárásaként a Pest Megyei Labdarúgó Szövetség elismerő
oklevelet és ajándék labdákat ajándékozott egyesületünknek az összesített éremtáblázaton elért
harmadik helyezésért.

Említést érdemel még, hogy Lázár Alexandra személyében ismét adtunk a magyar
válogatott számára játékost, nevezett labdarúgó egyesületünkből került a magyar női U-17
korosztályos válogatott keretébe, és debütált sikeresen Szlovénia ellen.
Nemzetközi női labdarúgó mérkőzés Qatar válogatottja ellen
A női labdarúgás térnyerését igazolandó tény, hogy 2011. július 23-án - a 2010-es évhez
hasonlóan – vendégül láthattuk Katar női válogatottját. A Sági úti pályán megrendezett
nemzetközi találkozó 350 fős nézőcsúcsot eredményezett – a kiváló szervezőmunka, a
vendéglátás és fogadás minden tekintetben elnyerte a 2022-es világbajnokság ázsiai
házigazdájának tetszését. Számunkra örömteli tény, hogy fiatal csapatunk 6:3 arányban
felülmúlta a vendégeket.
Nyári utánpótlás edzőtábor
Július utolsó hetében ismét megszerveztük U-15 utánpótláskorú sportolóink számára az egyhetes
nyári edzőtábort – a Visegrádon töltött napok nagyban hozzájárultak a fiatalok jó minőségű
felkészüléséhez, illetve a Tápiószecső FC kapcsolatainak bővítéséhez, pozitív megítéléséhez.
Őszi NB III részvétel
Az új 2011/2012-es labdarúgó idényre való felkészülést már annak tudatában kezdhettük
el, hogy felnőtt csapatunkat felkérte az MLSZ Versenyszervezési Osztálya az NBIII-ban való
indulásra. Mindez egyúttal az U-19 korosztályra is hatással volt, tekintve, hogy ezáltal számunkra
is kötelezővé vált a magasabb osztályváltás. Az U-19 korosztály versenyeztetése mellett
kötelezően indítandó korosztály az U-17: az újonnan alakuló gárdát a kiöregedő U-16-os
korosztályból és számos új labdarúgóból, új edzővel, mintegy 3 hét alatt sikerült
megszerveznünk!
Sportfejlesztési pályázat
A nyár folyamán került kialakításra és elfogadásra a Kormány sportfejlesztési és
finanszírozási programja (a társasági adó meghatározott részének sportcélra történő ráfordítása,
ismertebb nevén TAO-pályázat), mely újszerű támogatásként valóságos tőkeinjekciót jelent a
látvány csapatsportok számára. Az elnökség megfeszített munkával, közel háromhetes
előkészület után adta be a szervezeti működés javítására, sportcélú beruházásra, infrastrukturális
fejlesztésre és személyi állományának növelésére irányuló pályázati anyagát a Magyar Labdarúgó
Szövetségben – az ország egyesületei között elsőként! Az eredményes pályázat után 2011.10.18.án a Magyar Labdarúgó Szövetség jóváhagyta a Tápiószecső FC 2011/2012 évi sportfejlesztési
programjának szakmai tartalmát és költségvetését. A jóváhagyott támogatási összeg összesen
25.682.056 HUF. A pályázat elkészítése rengeteg időt és energiát emésztett fel, de megérte az
erőfeszítést, mert általa olyan lehetőséghez jutott az egyesület, ami hosszútávon biztosítja
fejlődését, a tudatos építkezést, a szakmai munkához a nyugodt körülményeket. 2011 októberétől
új időszámítás kezdődött egyesületünk életében: 12 fő munkahelyet teremtettünk – 8 korosztályos
edzőnk mindegyike klubunk alkalmazottja lett, továbbá masszőr, technikai vezető, pályagondnok
és szertáros teszi lehetővé a minél hatékonyabb operatív és szakmai munkát. A pályázatban
foglalt és tervezett beruházásaink közül a bajnoki mérkőzésekre való autóbuszos utaztatások már
az ősz folyamán is megvalósultak, távolabbi labdarúgóink edzésre járását szintén buszos
utaztatással 2012 márciusától igyekszünk megvalósítani. A Sági úti sportlétesítmény kerítés
hálózatának korszerűsítését, cseréjét és bővítését 2012 januárjában kezdjük el.

U7-U9 utánpótlás korosztály megerősítése
Nagy erőket mozgósítva aktiváltuk az U-7 és U-9 korosztályok működését: óvodai és
iskolai toborzók segítségével, rövid idő alatt sikerült elérnünk a labdarúgásba újonnan
bekapcsolódó palánták megfelelő edzéslétszámának emelkedését.
Tagdíj mérséklése
A gazdasági válság várható elhúzódása és a családok ezáltali nehéz anyagi helyzete,
továbbá az egyes korosztályok elégtelen tagdíjfizetési morálját elemezve a Tápiószecső FC
vezetősége úgy határozott, hogy az egyesületi havi tagdíj mértékét 2011 októberétől 4000 Ft/fő
összegről 2000 Ft/fő összegre csökkenti - remélve a tagdíjból származó egyesületi bevételek
nagymértékű növekedését.
Támogatási források
A 2011. évben sikeresen véghezvitt, a sportszakmai és operatív működésben megvalósuló
fejlesztéseinkhez és beruházásainkhoz – a már említett TAO sportfinanszírozási modell és
pályázat, a támogatói hozzájárulások, adományok és a tagok által befizetett egyesületi tagdíj
mellett – nagymértékben hozzájárult a Tápiószecső Nagyközség Önkormányzata által
megszavazott és jóváhagyott 480.000 Ft, illetve az NCA pályázaton elnyert 368.000 Ft
támogatási összeg. Az SZJA 1%-nak felajánlásából ~82.000 Ft jutottunk, melyhez téves
adatközlés miatt sajnos még nem fértünk hozzá. Méltányossági kérelemmel fordultunk az
adóhatósághoz, melynek elbírálása folyamatban van.
Egyéb bevételek
tagdíj bevétel
jegybevétel
versenyengedély
adomány

3.407 ezer Ft
782 ezer Ft
130 ezer Ft
8.102 ezer Ft

Együttműködés az önkormányzattal és egyéb civil szervezetekkel
A 2012. december 31-ig érvényes önkormányzattal kötött együttműködési megállapodás alapján
díjmentesen használjuk a Sági úti önkormányzati tulajdonú sportcélú ingatlant. Az ingatlant az
egyesület saját erőből, 2011 októberétől TAO sporttámogatásból fejleszti, tartja karban. Az
ingatlan használatának és üzemeltetésének közüzemi díjait az Önkormányzat fedezi:
gázenergia
villamos energia
víz és csatorna
ÁFA
Összesen:

1.100ezer Ft
460ezer Ft
1.100ezer Ft
665ezer Ft
3.325ezer Ft

Az Önkormányzat a Sportcélú ingatlan kerítés felújításához kapott TAO támogatás mértékéig
hozzájárult a jelzálogjog bejegyzéséhez a beruházás befejezése után.
A Tápió-menti Tömegsport Alapítvánnyal szoros az együttműködés. Kölcsönösen propagáljuk,
támogatjuk egymás rendezvényeit. Kitűnő az együttműködés a Gróf Széchenyi István Általános

iskolával. Az iskola tornatermét kölcsönösen előnyös bérleti szerződéssel rendszeresen
használjuk. Támogatjuk a tápiószecsői és tápió-menti civilek életét bemutató 2 havonta
megjelenő Civil Kurázsi kulturális lap megjelenését.
Az elnökség munkája
2011-ben az elnökség 7 ülést tartott és 31 határozatot hozott. Az elnökség munkáját és a
határozatok erejét minősíti a bevételi források jelentős bővülése, az edzés és versenykörülmények
javulása a sportlétesítmények folyamatos fejlesztése, a tagság és sportoló fiatalok létszámának
folyamatos növekedése.
Tápiószecső 2011. február 10.

Husza György
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