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E L Ő T E R J E S Z T É S 

 

Kakucs Község Önkormányzata Képviselő-testülete 

Sport- és Ifjúsági Bizottságának 

a 2022. december 12-ei ülésére 

 

Tárgy: A Kakucsi Sportegyesület kérelmének megtárgyalása és javaslattétel a 

Képviselő-testület felé 

 

Előterjesztő:   Balogh Ágnes bizottsági elnök 

 

Tisztelt Bizottság!  

 

A Kakucsi Sportegyesület képviseletében Miták József és Bukodi Tamás tiszteletét tette a 

Pénzügyi Ellenőrző Bizottság 2022. november 28-ai ülésén, mely ülés jegyzőkönyve a 

tárgyban a következőket tartalmazza: 

 

„Miták József, KSE képviselő: 

A Kakucsi Sportegyesületnek van egy éves költségvetése, és a kiadásokat illetően az 

áramszolgáltatás 2023. január 1-től jelentősen megnövekedett díjának megfizetése fog nagy 

problémát jelenteni az Egyesületünknek. 

A jelenlegi gyakorlat szerint az Egyesület áramszámlái az Önkormányzathoz érkeznek, 

ezeknek az összege az Önkormányzat által az Egyesületnek adott évi összesen 2.730.000.- Ft 

összegű támogatásból közvetlenül levonásra kerülnek. 

Már az eddigiekben sem esett jól, hogy a rezsiköltségek a támogatás összegének jelentős 

részét elviszik, de eddig még valahogy ki tudtuk ezt gazdálkodni. Most, ha megnézzük az éves 

költségvetésünket és a jelentősen megnövekedett áramdíjakat, a jövőben nagyon nagy 

problémát fog ez okozni az Egyesület működésében. 

A sportpályánál kettő elektromosáram-mérési pont található, tehát kettő árammérő óra van, 

és mindkettő hozzánk tartozik. Az egyik a Rónay György utcában a 65-ös számú háznál van, a 

másik a sportpálya öltözőjének épületénél. Az, hogy a Rónay György utcai villanyóra is 

hozzánk tartozik, csak másfél éve derült ki számomra. Erről az óráról megy a sportpálya 

megvilágítása és az ott megrendezett rendezvények alkalmával is ezt az órát használják.  

Jelenleg átalánydíjas fizetők vagyunk, így már tudjuk, hogy az átalánydíj mennyivel lesz 

magasabb 2023-tól. A Polgármesteri Hivatal gazdasági vezetőjétől kapott táblázatban foglalt 

kimutatás alapján a kettő árammérő órára ebben az évben átalánydíjat fizetve, havi átlagban 

30-40 ezer forint áramdíjat fizettünk.  

Most a januári számlát is megkaptuk már, és a két árammérő órára számított átalánydíj 

összesen 200 ezer forint lesz, vagyis szinte az egész éves önkormányzati támogatásunkat 

elviszi majd az áramdíjra megállapított, megemelkedett átalánydíj. 

A költségek csökkentése érdekében lezártuk a pályán a villanyóradobozt és a közeljövőben 

nem is szeretnénk ezt az órát használni. Azért is volt szükség a lezárásra, mert mindenki 

belenyúlkálhatott, és sajnos bele is nyúlkáltak olyanok is, akiknek nem szabadott volna. A 

rendezvények alkalmával abszolút koordinálatlan volt ennek az árammérő órának a 

használata. Mindenképpen hosszútávú megoldás kellene arra, hogy ezt a problémát kiszűrjük, 

és tényleg csak az használhassa onnan az áramot, akinek van rá felhatalmazása. 

A jövőben meg szeretnénk vizsgálni annak a lehetőségét, hogy az átalánydíjas fizetésről 

hogyan lehetne átállni a havi diktálás alapján történő számlázási módra. Akkor láthatnánk 

igazából, hogy mi az a költség, amit nem léphetünk túl. Erre a problémára szeretnénk valami 

megoldást találni. 
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Tudjuk, hogy a költségvetése mindenkinek záros, hogy a jövőre nézve nagy a bizonytalanág és 

senkinek sem egyszerű a helyzete. 

Az Egyesület kiadásait tekintve, amit lehet, már csökkentettünk. Visszaadtuk a „céges” 

mobiltelefonokat is, nincsen rá szükségünk. Amit lehetett, szűkítettünk, a csapat létszámát is 

lecsökkentettük. A felnőtt csapatot is megpróbáljuk minél kevesebb költséggel fenntartani. 

Csak a nevezési és bírói költségeket, valamint a nagyon fontos és elengedhetetlen kiadásokat 

finanszíroztuk az Önkormányzat által adott támogatás összegéből.  

Sportszakmai és gazdasági oldalról is megvizsgálva kellett olyan döntéseket meghoznunk, 

hogy milyen csapatokat indítunk. 

Biztosak vagyunk benne, hogy nagyon nehéz év előtt vagyunk mindannyian, de tervezni csak 

úgy tudunk a jövőre nézve, ha tudjuk, hogy milyen és mennyi támogatást kaphatunk a 

működésünkhöz a következő évre. A legfontosabb most az, hogy valami megoldást kell 

találnunk a rezsiköltségek kifizetésére a futballpályán.  

Abban szeretnénk segítséget kérni, hogy ezeket a kiadásokat ne az Egyesület költségvetéséből 

kelljen finanszíroznunk, mert ilyen kiadások mellett körülbelül csak nyárig fogjuk tudni 

működtetni a KSE-t. 

Ha a költségvetésünkből levonom a jövőbeni rezsidíjakat, akkor nagyon át kell gondolni azt, 

hogy egyáltalán mennyi pénz marad a csapataink versenyeztetésére. 

A csapataink jövőbeni működését mindenképp nagyon át kell gondolnunk. Bukodi Tamás és 

Juhász Gábor nagy segítségemre vannak, mert teljes mellszélességgel állnak a felnőttcsapat 

működése mellett, és próbálják azt koordinálni. 

 

Bukodi Tamás, KSE képviselő: 

Annyival szeretném még az elhangzottakat kiegészíteni, hogy a felnőttcsapat részéről abban is 

tudunk az Egyesületnek segíteni, hogy a pályakarbantartási-, mosási- és takarítási költségeket 

a tagdíjbevételből finanszírozzuk. Az áramdíj csökkentése érdekében energiatakarékos LED-

izzókra szeretnénk kicserélni a lámpatesteket. Lehet, hogy a cserét követően 8 izzó helyett 4 

izzó is elég lesz majd, ha megfelelően világít. 

 

Miták József, KSE képviselő: 

Másik problémánk még, hogy információink szerint a téli időszakban az iskolai 

tornacsarnokot sem mi, sem a mazsorettek nem fogjuk tudni használni edzésekre, mert nagyon 

sokba kerül ott is a fűtési és világítási költség. Esetleg napközben, fűtés és világítás nélkül 

lehetne talán edzést tartani a tornacsarnokban. 

A tavaszi szezont nyárig mindenképpen végig kell vinnünk, és utána el kell gondolkodnunk 

azon, hogy hogyan tudjuk tovább az Egyesületet működtetni. 

 

Nagy Balázs jegyző: 

Az EON-nál utána érdeklődünk, hogy megváltoztatható-e az átalánydíjas fizetés havi 

diktálósra. Szerencsére az EON elérhető telefonos úton is, úgyhogy ennek mindenképp 

utánajárunk. 

 

Miták József, KSE képviselő: 

Reménykedünk benne, hogy az EON hozzá fog járulni, hogy havi diktálás után fizethessünk 

majd áramdíjat. 

A jövő évi költségvetés tervezetének előkészítése során az Önkormányzattal együtt talán 

könnyebben találhatunk megoldást az elénk háruló problémákra. 

Azt szeretnénk kérni, hogy a rezsi kifizetésének problémájával kapcsolatban próbáljunk meg 

közösen gondolkodni. 
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Nagy Pál, elnök: 

Köszönjük a Sportegyesület képviselőinek a tájékoztatását. 

Javaslom, hogy a Sportegyesület kérését a Sportbizottság is tárgyalja meg és tegyenek Ők 

javaslatot a Képviselő-testület felé az Egyesület rezsiproblémájának orvoslása, enyhítése 

érdekében. 

 

Balogh Ágnes képviselő: 

Mint sportbizottsági elnök javaslom, hogy a Bizottság ez ügyben december 12-én tartson egy 

ülést, és addig a jelenlévők gondolkodjanak el azon, hogy milyen segítséget tudna nyújtani az 

Önkormányzat a Sportegyesület rezsiügyében. 

 

Dr. Kendéné Toma Mária, polgármester: 

Kérem, tájékozódjon a Képviselő-testület, hogy milyen támogatást kapnak a Megye–IV-ben 

játszó, más települések futballcsapatai.” 

 

 

Kérem a fentiek alapján, hogy a Bizottság tárgyalja meg a Sportegyesület kérelmét, és tegye 

meg javaslatát a Képviselő-testület felé. 

 

 

Határozati javaslat: 

 

Kakucs Község Önkormányzata Képviselő-testülete 

Sport- és Ifjúsági Bizottságának 

…/2022. (... …) Határozata: 

A Kakucsi Sportegyesület 2023. évi támogatása tárgyában 

 

A Sport- és Ifjúsági Bizottság megtárgyalta a Kakucsi Sportegyesület kérelmét, és javasolja a 

Képviselő-testületnek, hogy az Önkormányzat 2023. évi költségvetésében a Sportegyesület 

támogatására …………………. Ft-ot különítsen el. 

 

Határidő:  azonnal és értelemszerűen 

Felelős:  Balogh Ágnes, a bizottság elnöke 

 

 

 

 

 


