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Helye: Tápiószecső, Helyőrségi Klub
Megjelentek: Husza György, elnök
Kármán István, alelnök
Gazsi Krisztián, ügyvezető
Szathmári Márton, titkár
Dósa Zoltán, szakosztályvezető
Az elnökség határozatképes.
A jegyzőkönyvvezető: Gazsi Krisztián
1. napirendi pont: 2010-es év értékelése
Husza György elnök ismerteti a 2010 év szakmai, pénzügyi beszámolóját:
A klub fejlődése minden téren tapasztalható. A klub mind szakmai tevékenységének
minősége, mind pénzügyi helyzete, mind társadalmi elismertsége jelentős mértékben javult. A
2010-es évre kitűzött célok megvalósultak.
Az utánpótlás nevelés terén tapasztalható a legnagyobb előretörés, minden korosztályban
stabilizálódott az edzések levezénylése és versenyeztetése, az edzések látogatottsága tovább
javult, emellett nem mellékesen sikerekben gazdag eredményeket értek el korosztályos
csapataink a bajnokságokban. Az év első felében, a tavasz végeztével, ahogy befejeződtek a
bajnoki küzdelmek több csapatunk is a dobogóra tudott felérni. Az ifjúsági csapat a 3. helyen
végzett, az U16-os gárda pedig bajnoki aranyérmet szerzett, majd a megyei döntőn a 2. helyet
szerezte meg a Gyömrő mögött nagy küzdelemben. Az U13-as gárda az alapszakaszt
megnyerve került a megyei felsőházba. Az utánpótlás remek teljesítménye mellett a felnőtt
csapat is remekelt, a megyei I. osztályban a harmadik helyen zárt, ezzel bronzérmet szerezve.
Az év második szakaszában az őszi szezon végén sem kell lehajtott fejjel szembenéznünk a
riválisainkkal, hiszen a jelen állás szerint a következő év is hozhat jó pár érmes helyezést. Az
ifi csapat 4 pont előnnyel vezeti a mezőnyt a megyei I. osztályban, a serdülő csapat a
harmadik helyről várja a folytatást. Az U13 imponáló fölénnyel, 100%-os teljesítménnyel
zárta a legutóbbi évadot. Az U11-es gárda második helyről fordul a tavaszi fordulókra. Az ősz
csúcspontja pedig az volt, hogy a 2022-es vb házigazdájának, KATAR női válogatottját
láthattuk vendégül, s győzte le női csapatunk 5-1-es különbséggel.
A pénzügyi-gazdasági helyzet is tovább stabilizálódott. Az év során 3 pályázati szerződét is
kötött a TFC. A Tápiószecsői Nagyközségi Önkormányzattal támogatási szerződést kötött,
így az önkormányzat a sporttelep közüzemi díjain felül, 800.000 Ft-tal támogatta az
utánpótlás-nevelést. A Wesselényi Alapítány 180.000 Ft-os vissza nem térítendő támogatói
szerződést kötött az egyesülettel. A Pest megyei Civil Alapítvány pedig 400.000 ft-tal
támogatta az elmúlt évben a TFC-t. Ezen túl az elmúlt évben 156.000 Ft jött össze az adó egy
százalékaiból. A támogatások körét bővíti, hogy jelenlegi válogatott labdarúgónk, Juhász
Roland is 400.000 ft-tal támogatta egy alapítványon keresztül a klubot.

A Szecsői labdarúgás, illetve a felkészülés kinőtte a Sági úti sportpálya kereteit, így a Magyar
Honvédség tápiószecsői alakulatának parancsnokával való előzetes tárgyalások után
együttműködési megállapodás született a helyi honvédségi pálya használatát illetően.
A Puskás Ferenc Akadémiával már a második közös évet kezdte meg a TFC. Az elmúlt évben
több játékos kiválasztón és szakmai „fejtágítón” is részt vettünk. Bár az egyesület még nem
adott játékost az akadémiának, több fiatal labdarúgónk megfigyelés alatt áll a PFLA
jóvoltából.
A tavalyi közgyűlésen elfogadott új tagdíjrendszer bevezetése sikeres volt. A 4.000 Ft.-os
tagdíj bevezetése után nem romlott a tagdíjfizetési morál, az egyesült anyagi helyzete azonban
jelentősen javult.
A szakmai erősödésünkön felül nagy társadalmi összefogás is megjelent a klub életében. A
szülők és támogatók segítsége és lelkesedése is nagyban hozzájárult a fejlődéshez. Ennek
köszönhetően a tavalyi Sportbál bevételéből a tartalékpálya világításának korszerűsítését
lehetett elvégezni a tavasz folyamán (660.000 Ft), így a téli időszakban a korai sötétedés
ellenére is lehet komoly munkát végezni. Ezen felül fűnyíró gépre (420.000. Ft) tudtunk
beruházni, így az önkormányzattól teljes mértékben átvettük a pályakarbantartási feladatot.
Egy automata mosógépet vásároltunk 98.000. Ft értékben, így a sportszerek mosása is
könnyebben megy. Az év végére maradt a „Csoda a Sági úton”. Az öltözőépületek belső
felújítására indított adomány gyűjtés során, az anyagi eszközökön és társadalmi munkán
(~1.500.000. Ft) felül, 410.000. Ft gyűlt össze, így a tél folyamán az öltözőépületek belseje új
köntösbe borult. Szülői támogatással két csapatunk is részt vehetett a már hagyománnyá vált
edzőtáborban a nyár folyamán, Visegrádon.
Határozat:
1/2011.
Az elnökség a 2010. évi beszámolót elfogadja, azt a közgyűlés elé terjeszti
elfogadásra. Egyben felkéri a korosztályos edzőket, hogy 2 héten belül a beszámolót
egészítsék ki a részletes szakmai beszámolókkal.
2. napirendi pont: Felnőtt csapat munkájának értékelése
Kármán István aggodalommal szólt a felnőtt csapat őszi szereplését illetően. A nyári
erősítéseket illetően nehezményezte, hogy a kitűzött célok tekintetében nem megfelelően lett
kialakítva a játékos keret. Az okot abban jelölte meg, hogy az edző és a pályaedző kezében
volt a játékoskeret megszervezése, és amikor az erősítések nem jöttek Tápiószecsőre, már
csak tűzoltásra volt lehetőség, azaz csak a mennyiség lett meg, a minőség nem. Határozottan
kéri, hogy az elnökség nagyobb szerepet vállaljon és kapjon a felnőtt csapat tavaszi
megerősítésében.
Husza György elmondta, hogy a nyári felkészüléskor ő bízta meg a két edzőt, hogy a nyár
folyamán a célok függvényében (feljutás az NB III.-ba) alakítsák ki a keretet. Az elnökség a
folyamatot valóban nem kontrollálta, melynek az eredménye, hogy minőségében gyengébb
kerettel kezdtünk neki a bajnokságnak. Az őszi 6. hely nagyrészt ennek a következménye.
Miután a bajnoki cím elérése lehetetlenné vált, javasolja, hogy a cél egy több évre
előremutató fejlődő és eredményképes csapat tudatos építése, mellyel az egyesület képes 4
éven belül akár az NB II.-be való feljutásra. A rövidtávú szakmai cél egyben a tavaszi elsőség
megszerzése. Az új játékosok igazolása ennek érdekében kell történjen.

Határozat:
2/2011.
Grezsák Zsolt továbbra is élvezi az elnökség bizalmát, tavasszal marad az első
csapat edzője. 1 héten belül tegyen javaslatot, mely játékosokkal kívánja megerősíteni a
játékoskeretet, készítse el a felkészülési és edzési programját a tavaszi szezonra. A következő
héten az elnökség és az edző közösen dönt a tavaszi játékoskeretről és edzéstervről.
3. napirendi pont: Az elnökség munkájának hatékonyabbá tétele
Husza György az elnökség munkájának hatékonyabbá tételéhez javasolja az internetes
kommunikáció bevezetését. Az információ csere eszköze e-mail legyen, és elnökségi üléseket
lehessen internetes konferenciabeszélgetéseken keresztül tartani. Továbbá kéri Kármán István
és Dósa Zoltán elnökségi tagokat aktívabban vegyék ki részüket az elnökség munkájában,
mert a jelenlegi helyzetben a három másik tagra aránytalanul nagy teher esik.
Határozat:
3/2011.
Az E-mailen való kommunikáció bevezetése érdekében a honlap tulajdonost
Szabolcs Gábort felkérjük a következő mail címek regisztrálására:
Elnökség:
dosa.zoltan@tapioszecsofc.hu
gazsi.krisztian@tapioszecsofc.hu
husza.gyorgy@tapioszecsofc.hu
karman.istvan@tapioszecsofc.hu
szathmari.marton@tapioszecsofc.hu
Dósa Zoltán és Kármán István végzi a jövőben a mérkőzések technikai előkészítését.
4. napirendi pont: Amatőr szerződések módosítása
Szathmári Márton elmondja, hogy a 2 évvel ezelőtt kötött amatőrszerződések 2010.12.31.-én
lejártak. Szükség van az amatőrszerződés tartalmának módosítására, korszerűsítésére
Határozat:
4/2011.
Az elnökség felhatalmazza Husza Györgyöt és Szathmári Mártont az új
amatőrszerződés megszövegezésével, melyet jóváhagyásra előterjesztenek a jövő heti
elnökségi ülésre.
5. napirendi pont: A TFC pénzügyi műveleteinek korszerűsítése
Husza György elnök javasolja a pénzügyi műveletek gyorsabbá és hatékonyabbá tételéhez
elektronikus folyószámla nyitását új banknál (megtartva a jelenlegi folyószámla vezető
intézményt), mivel a Nagykáta és Vidéke Takarékszövetkezet jelenleg még nem képes erre a
szolgáltatásra.
Határozat:

5/2011.
Az elnökség felkéri Husza Györgyöt készítsen elő javaslatot új számlanyitásra
melyet az elnökség a következő ülésen megvitat.
6. napirendi pont: 2011. évi rendes közgyűlés időpontjának és napirendi pontok
kitűzése:
A TFC egyik kötelezettsége, hogy minden évben megtartsa éves rendes közgyűlését.
Határozat:
6/2011.
Az elnökség 2011. február 11. (péntek) 17 órára jelöli meg a közgyűlés
időpontját. Helyszín a Magdolna-telepi rendezvényház. Az elnökség által javasolt napirendi
pontok:
-

2010. évi szakmai beszámolók ismertetése és elfogadása
2010. évi pénzügyi beszámolók ismertetése és elfogadása
2010. évi közhasznúsági jelentés elfogadása
Felügyelőbizottság jelentése a 2010. évi munkáról a jelentés elfogadása.
2011. évi költségvetés elfogadása

A szakmai beszámolók előkészítésért felelős: Szathmári Márton, Kármán István
Pénzügyi beszámoló előkészítésért felelős: Gazsi Krisztián, Husza György
Közhasznúsági jelentés elkészítéséért felelős: Husza György
A 2011- évre vonatkozó költségvetési terv elkészítéséért felelős: Gazsi Krisztián
7. napirendi pont: SPORTBÁL megrendezése
A TFC idén is megrendezi jótékonysági SPORTBÁL-ját.
Határozat:
7/2011.
Az elnökség 2011. február 11. (péntek) 19 órai kezdettel jelöli meg a
SPORTBÁL időpontját. Helyszín a Magdolna-telepi rendezvényház. A befolyt összeget a
Sági út Sportpálya létesítmény külső homlokzatának felújítására fordítja az egyesület.
Felnőtt támogatói jegy ára: 3.500.- HUF
Gyerek (14-éves korig) jegy ára: 1.000.- HUF
A rendezésért felelős: Husza György, Gazsi Krisztián
8. napirendi pont: Civil Kurázsi új kéthavonta megjelenő lap támogatása
Husza György javasolja, hogy a Tápiószecső FC támogatásával induljon egy új kifejezetten
politikamentes kiadvány Civil Kurázsi néven, kezdetben 500 példányban. A kiadvány a
Tápiószecső területén és a környékén működő civil szervezetek életével és működésével
kapcsolatos híreket, információkat osztaná meg a lakossággal. A kiadvány terjesztéséből
befolyó összeg finanszírozná magát a kiadványt, a reklám felület bevételei pedig az egyesület
bevételeit növelné.

Határozat:
8/2011.
Az elnökség támogatja a politika mentes kiadvány létrejöttét. Felkéri, Husza
Györgyöt tegyen javaslatot a kiadvány működésével kapcsolatos szabályzat (SzMSz)
kialakítására, a szerkesztőség összetételére. A javaslat a következő elnökségi ülésen kerül
megvitatásra.
9. napirendi pont: Elektronikus jegyzőkönyv bevezetése
Gazsi Krisztián ismerteti, hogy 2011.-től kezdve kötelező érvényű lesz az elektronikus
jegyzőkönyv használata a felnőtt és U19-es mérkőzéseken..
Határozat:
9/2011.
2011.-től a felnőtt és ifjúsági csapat edzője köteles a mérkőzések előtti
délelőttön Gazsi Krisztiánnak eljuttatni a tervezett kezdőcsapat és cserjátékosok névsorát.
Felkéri Husza György biztosítsa az elektronikus regisztrálás tárgyi feltételeit a hazai
mérkőzéseken internet kapcsolattal rendelkező számítógép segítségével.
10. napirendi pont: Parlament Válogatott meghívása
A 2009. évben már szerepelt nálunk a Magyar Parlament válogatottja. Előzetes felkérés után
idén is vállalták a fellépést egy találkozó erejéig. A mérkőzés apropóján Juhász Roland is
szeretnénk meghívni, hiszen az évtized játékosa lett Magyarországon, és nevelőegyesületként
szeretnénk köszönteni.
Határozat:
10/2011.
Az elnökség felkéri Gazsi Krisztiánt egyeztessen a lehetséges időpontok
tekintetében, figyelembe véve a Parlament Válogatott lehetőségeit, Juhász Roland
Magyarországon tartózkodását, a felnőtt csapat bajnoki mérkőzését. A javasolt időszak: 2011.
május-június hó.
Tápiószecső, 2011. január 6.
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Husza György, elnök
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Kármán István, alelnök
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Gazsi Krisztián, ügyvezető

………………………………….
Szatmárti Márton, titkár
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Dósa Zoltán, szakosztályvezető

