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Tisztelt Jegyző Asszony, Polgármester Úr és Képviselőtestület! 

 
Labdarúgó szakosztályunkban jelenleg 32 felnőtt és 99 ifjúsági korú igazolt játékossal 
rendelkezik. A 2020/2021-as szezonban a Kéthelyi Sportegyesület a felnőtt férfi és női csapat 
mellett 7 utánpótlás csapattal nevezett különböző bajnokságokba, illetve Bozsik programokba.  
2022. március 10-én egyesületünk megtartotta éves közgyűlését, ahol beszámolt a 2021-es 
költségvetéséről, tevékenységéről, illetve a 2022-es évi költségvetésről és tervekről. 

 
2021. évi költségvetése 

 
Önkormányzati támogatás:  2.680.928 Ft 
 
Kiadások: 
MLSZ költség      179.589 Ft 
TAO-hoz önrész  2.321.339 Ft 
Könyvelés      180.000 Ft 
 
Megállapodás alapján határidőre, eredeti számlák alapján egyesületünk elszámolt.  

 
• Első éve, hogy a felnőtt csapatunk a Megyei II. osztályba került. Jelen pillanatban a 11. 

helyen áll a tavaszi szezon elején, de a cél természetesen a másodosztályba való bent 
maradás. A téli átigazolási időszakban sikerült igazolni 5 játékost.  

• Az új igazolások erősítést jelentenek csapatunk számára hosszútávon.  
• A szezon nagyon korán, február 20-án kezdődött el és a szezon vége pedig június 12-én 

zárul a 18 csapatos bajnokságban. Nagyon kiélezett küzdelem folyik a biztos bent 
maradásért, mivel a versenykiírás szerint 4 csapat esik ki a harmadosztályba.  

 
Megyei II. osztály, felnőtt labdarúgó-bajnokság 

11. Kéthely 22 m. 9gy. 3 d. 10v. 47 – 53 -6 30 pont 
 
 

• Az edzéslátogatottság az ifjúsági csapatnál jónak mondható és bízunk abban, hogy sikerül 
céljukat elérni és megnyerni a bajnokságot. A csapatban vannak olyan játékosok, akik a 
felnőtt csapatot erősíthetnék, de sajnos ők a könnyebb utat választják, inkább játszanak a 
14-15 gyerekekkel. 

 
Megyei II. osztály, ifjúság labdarúgó-bajnokság 

 1. Kéthely 22 m. 18gy. 1 d. 3v. 153 – 25 +128 55 pont 



• Az U13-as csapatunk a tavalyi évtől indítottuk el, mivel külön választották a 
korosztályokat. Torna rendszerben, félpályán játszanak, 4 csapat körmérkőzést játszik 
egymás ellen. Bozsik korosztályból felkerült gyerekek alkotják a csapatot. 

•  
• Az U14-es csapatunk ötödik éve, hogy szerepel a bajnokságba. Itt is a Bozsik 

korosztályból felkerült gyerekek alkotják a csapatot. A fiúk a 10. helyről várják a 
folytatást.  
 

¾ pályás, U 14-os labdarúgó-bajnokság 
7. Kéthely 10 m. 0gy. 0 d. 10v. 7 – 85     -78 0 pont 

 
• Most már hatodik éve indítottuk el a Leány U15-ös félpályás csapatunkat, akik a második 

helyről várhatják a tavaszi folytatást. Büszkék lehettünk a lányokra, hisz tavaly évben 
bajnokságot nyertek. Nagyon szoros most is az eleje, igazából két csapat van versenybe az 
első helyezésért, a Nagyatád és Kéthely. Lányok mindent megtesznek, annak érdekében, 
hogy a legjobb helyezést érjék el.  

•  
Megyei II. osztály, Leány U 15-s félpályás labdarúgó-bajnokság 

3. Kéthely 5 m. 4gy. 1 d. 0v. 11 – 3 +8 13 pont 
 

• Három éve indítottuk el a Leány Felnőtt 3/4 csapatunkat, mivel az U 15-ös korosztályból 
többen is kiöregedtek. A hatodik helyről várhatják a tavaszi folytatást a lányok.  

 
Megyei Női Felnőtt félpályás labdarúgó-bajnokság 

6. Kéthely 5 m. 1gy. 2 d. 2v. 3 – 7 -4 5 pont 
 
 

• Bozsik: Az U7-es, U9-es, U11-es korosztályok szerepelnek hétről-hétre a Bozsik 
programban. Továbbra is valljuk, és hosszú távon gondolkodunk az utánpótlás csapatok 
versenyeztetésén, mert ez a jövő a kis csapatoknál.  
A Bozsik Egyesületi programokban 93 gyerek vesz részt. 
Csapataink fesztivál- és a torna-beosztásai időpontjai elkészültek.  
Egyesületünk koordinálása, ellenőrzése a Balatonlelle SE-hoz tartozunk. 

 
 

Beruházások 2021-ben: 
 

• TAO pályázati pénzből sikerül minden évben egyesületünk eszközeit és felszereléseit 
bővíteni (mez garnitúrák, cipők, kapuk és különböző edzéseken használt 
segédeszközök). 

  
Elkészül az utcai fronton 145 méter teljesen új kerítés és kapurendszer. 
Kialakításra kerül egy lábteniszpálya a műfüves pálya északi oldalán. 
A kapuk mögötti labdafogó teljes cseréjére került sor (30m x 5m labdafogó háló és új 
horganyzott oszlopok kerültek a régiek helyére). 
Elkészült a pálya melletti teljes korlát cseréje, horganyzott anyagból. 

Ezen beruházások is TAO pénzből kerülnek megvalósításra.  
Társadalmi munkából sikerült kicserélni az elkorhadt és cserére szorult padokat, illetve 

kapu mögötti kaputároló is elkészült. 
Pálya területének bekamerázására sikeres pályázati forrásból megvalósult. 



Külön köszönettel tartozunk az önkormányzatnak az elromlott csőszivattyú cseréjének 
anyagi támogatásáért. 

  
Tervek 2022: 
 

• Öltözőnk korszerűsítése, sajnos a pályázati forrásból nem sikerül megvalósítani, ezért 
szükséges lenne legalább a nyílászárók cseréjére és a fűtésrendszer korszerűsítésére 
pályázati forrásból vagy önerőből megoldani. 

• Lelátó tetőfedés. 
• Pálya körüli munkák elvégzése. (kapuk előtti tér, lelátó, padok festése, stb.) 
• TAO pénzből egyesületünk eszközeit és felszereléseit bővíteni. 
• 2022-ben is a szállítást saját busszal oldjuk meg.  
• Magyar Falu programban 2 m Ft értékű pályázatot nyújtottunk be kültéri fitnesz 

eszközök bővítésére. Bízunk a sikeres elbírálásban. 
 
A szakosztály működéséhez szükséges anyagi feltételeket az önkormányzat mellett több 
vállalkozás és a TAO pályázat biztosítja. 
Sportegyesület vezetősége megpróbál szponzorokat, támogatókat és a TAO pályázaton 
keresztül más anyagi forrásokat teremteni az egyesület számára. Ezzel biztosítva működése 
fenntartását, ami egyre nehezebb lesz és nem egyszerű a TAO pénzeket is előteremteni. A 
Bozsik támogatásokat, az utánpótlás edzők bérét, TAO-s pénzből kell a csapatoknak 
megpályázni és előteremteni.  
 
Szeretnénk megköszönni a Képviselőtestületnek a pénzügyi támogatásukat! 
 
Támogatóink: Kéthely Község Önkormányzata,  
TAO támogatóink: Atropolusz Kft, Hubetus Agráripari Bt, Luky Market, Kányai 
Ingatlanforgalmazási Kft, Pilsner Bt., Colas Út Zrt. 
 
Kéthely, 2022. március 11. 
 

  Nikula András  
Kéthely SE elnök 


