
Előterjesztés Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2018. május 24-i ülésére

Sorszám: Tárgy:

‚ A Békési Férfi Kézilabda
T4J’Ár/] Kit 2017. évi
I I ‚7 I t ‘3 • tevékenységéről szóló

szakmai és pénzügyi
beszámoló elfogadása

Döntéshozatal módja: Vélenzényező hi:ouság:

Minősített többség az Mötv. 50. Pénzügyi Bizottság
-a, és az SZMSZ 18. e) pontja Oktatási, Sport és Kulturális Bizottság

alapján

Tárgyalás módja: Elókészítette:

Nyílt ülés Polgár Zoltán ügyvezető, Békési Férfi
Kézilabda Kft.

Tisztelt Képviselő-testület!

A Békési Férfi Kézilabda Kü. 100 %-ban önkormányzati tulajdonú Kft. ezért a Taggyűlés
zámára törvény által biztosított jogosítványokat Békés Város Önkormányzata Képviselő-
testülete gyakorolja.

A Békési Férfi Kézilabda KIt a számviteli törvény előírásainak megfelelően elkészített 2017.
évi — a könyvvizsgálói és felügyelő bizottsági jelentést is tartalmazó — beszámolóját a
mellékletek szerint mutatjuk be a tisztelt Képviselő-testületnek.

Kérem a tisztelt Képviselő-testülettől az előterjesztés megtárgyalását. és a mellékelt határozati
javaslat elfogadását.

Határozati javaslat:

Békés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Békési Férfl Kézilabda Kft. 2017.
évi tevékenységéről szóló pénzügyi beszámolóját (mérlegét és eredmény kimutatását) és
szakmai beszámolóját elfogadja.

Határidő: intézkedésre azonnal

Felelős: Izsó Gábor polgármester
Polgár Zoltán Békési Férfi Kézilabda Kit ügyvezető

Békés, 2018. május 14.

Iz ábor

p gármester

Jogi,ellenj,yző

Penzugyi-etterrjegyzo
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tevékenységéről, helyzetéről

Polgár Zoltán
Békési Férfi Kézilabda Kit
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A Békés Város Önkormányzata kizárólagos tulajdonában lévő Békési Fédi Kézilabda Kit
ügyvezetői feladatait 2008. július 1-jétől látom cl.

2014. február óta a Nemzeti Kézilabda Akadémiával karöltve folytatjuk a munkát. Ez egy nagyon
fontos visszajelzés anól, hogy szakmai munkánk jó úton halad. Nem engedhetünk
követelményeinkből, innentől a NEKA és az MKSZ felügyelete és ellenőrzése alatt kell végezni
tovább munkánkat. Továbbra is nagyon fontos feladat az utánpótlás és felnőtt csapat anyagi
feltételeinek biztosítása, a sporttörvényből adódó támogatások koordinálása.

Az értékelésnél figyelembe kell venni, hogy mi versenyszezonról beszélünk, a beszámoló pedig
naptári évre vonatkoznak. Így két bajnokságról Is beszélni kell.

A beszámolóban külön bontottam a felnőtt és utánpótlás csapatainkat.

Felnőtt cső,ptit:itiÁróI;

A bajnokságot Papp Bálint edzővel kezdte a csapat. Az alapvető cél az volt, hogy a 2016/2017-es
bajnokságban a tabella első felében végezzen a csapat. A csapaton belül is sok változás történt,
fontos feladat volt a játékosok összeszokatása. A junior korú játékosok közül többen fontos szerepet
töltenek be a csapatnál.

Ha 2016/2017 szezon második felét értékeljük, akkor elmondható, hogy az elmúlt esztendök
legjobb eredményét értük el, mivel a dobogó harmadik fokára állhatott felnőtt csapatunk 2017
nyarán. Ha pedig 2017/2018 szezon első felét nézzük, akkor a felnőtt csapatunk Szintén a dobogón
telelt 18 ponttal (9 győzelem és 3 vereség).

Két Új játékos érkezett a felnőtt csapathoz 2017 nyarán: Hajdú Péter és Pánczél Zoltán
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Törekedtünk, hogy lelkes és kézilabdában még valamit elérni akaró fiatal játékosokat igazoljunk.
Elértük azt, hogy a csapat nagy részét Békés megyeiek alkotják. A csapat átlagéletkora 25 év!
Az elvárások a csapattal szemben:

• a bajnokság végén a tabella 1-3 helyén végezzen;

• mindent meg kell tenni a győzelemért;

• szerethető, szimpatikus csapat kialakítása;

• magabiztos játék;

• erős csapatszellem;

• a fél profi körülmények ellenére is professzionális gondolkodású legyen.

A felnőtt csapatunk heti hét edzésen vesz részt és plusz a hétvégi mérkőzések. A rengeteg edzésnek,
felkészülésnek köszönhetően nagy esély van a bajnoki győzelemre.

A tavalyi célunknak megfelelően a 2016/2017-es második és 2017/2018-as első versenyszezonbaii a
még több helyi fiatal beépítése megtörtént. Ez a megfelelő utánpótlásbázisunknak köszönhető, akik
már teljes értékű játékosként tudnak szerepelni.

UtánjnhIás „evclésijnlci-67:

A cél, amit kitűztünk magunk elé, megvalósulni látszik. Békés az ország legjobb utánpótlás
csapatainak a rendszerébe visszakerült.

Utánpótlás csapataink kilenc korosztályban kerültek nevezésre, továbbá az országban több tornán ig
részt vettünk.

AIujcéiok és afdépitctiség:

A Békési Férfi Kézilabda Kit alkalmazásában 45 ember van jelenleg.

A Kit. minden korosztályban működtet versenyző csapatot. Jelenleg 160-170 játékosunk van, ebből
130 Fő igazolt.

Az utánpótlás csapataink az ország legjobb csapatai közé tartoznak, ciubunk az ország egyik
legeredményesebb utánpótlás-nevelő egyesülete, amelyet a magyar kézilabda sportban értékelnek.
Az óvodás korcsoporttól egészen a 12. osztályig összesen 140-150 gyereket foglalkoztatunk heti S
edzés keretében.
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A Békési FK Kit utánpótlásrendszerében békési és a régióból bevonzott gyermekkel foglalkozunk
rendszeresen. Célunk, hogy a helyi és környékbeli csapatoknak, kézilabdázóknak játéklehetőséget
biztosítsunk. Mivel már óvodás koruk óta foglalkozunk a gyerekekkel, minden évben „feltöhődik”
az utánpótlás.

A szakszerű kiválasztás után a kijelölt gyerekek szülei megkapják a szükséges információt. Nem
zárja el a lehetőséget klubunic a nagyon lelkes, de nem eléggé ügyes gyerekek elől sem. Ök is
csatlakozhatnak, ám ha nincs sikerélményük az edzések során, ezek a gyerekek hamarosan
lemorzsolódnak vagy második csapatainkboz csatlakoznak.
Serdülő és IFI csapatunk az első osztályban versenyez. Jövőre minden csapahrnk elsö osztályban
fog versenyezni minden MKSZ által kiírt korcsoportban.

A Békési EK Kit keretei között a helyi általános iskolákkal és a környékbeli települések általános
iskoláival, testnevelöivel is jó szalanai kapcsolatot ápolunk, folyamatosan bővitjük, illetve építjük a
kapcsolati rendszerünket.

Az iskolákban az első és második osztályokban testnevelési órát látogatnak edzőink, iimen is hívjuk
a klubba a tehetséges gyerekeket. A vidéki sportoló gyerekek elhelyezését kollégiumi ellátással Is
segítjük.

A szilárd alapokon nyugvó, magas szintű szakmai munkát szakembereink és edzőink alapcélként
határozták meg. Nem egy-egy edzőben vagy egy-egy csapatban kell gondolkodnunk, hanem
rendszerben, ahol a korosztályok egymásra épülve az NBI-es szintnek megfelelő serdülő és iúsági
csapatot tudnak versenyeztetni.

Immár nyolc éve kezdte el működését a békési sportiskola, ahova legnagyobb százalékban a
kézilabda klub „delegált” gyerekeket.

A korosztályos edzésterveket jóváhagyni és megvalósításukat ellenőrizni a szakmai vezetőség
hivatott: az edzéseket, versenyeket rendszeresen látogatjuk. Szakosztály-vezetőink felügyelik az
utánpótlás munkáját, továbbképzik a Fiatal edző szakembereket, folyamatosan ellenőrzik az
edzéseket, hétvégén a mérkőzésen tesztelik ajátékosok fejlődését.



___

BÉKÉSI FÉRFI KÉZILABDA KFT.
7 Ugyvezetó:PolgárZoltón

BEESI FERFI ) Levélcím: 5630 Békés, Korocs T u. 7. fszt. 2.
\ KEZILABDA 7 Központi telefon: +3620947-7126. Adószöm: 12874990-2-04

E-mciil: bekesikezilabdo@gmail.com . www.bfkchu

ii.’

‘Ő-

A MKSZ szakfelügyelőket bízott meg a megyében, hogy ellenőrizze a csapatok szakmai munkáját.
A megbízott szakfelügyelő is a BFKC edzöi csapatából került ki.

LL’(L’MIIflé,fl’ fdIétL’lt’iIl Á:

A Békési Férfi Kézilabda Kit utánpótlás-képzés rendszerének hátterét továbbra is a Város

sportlétesitményei biztosítják: a sportcsarnok és a sportpálya, a Dr. Hepp Ferenc Általános Iskola, a
Szegedi Kis István Református Gimnázium és a Gál Ferenc Főiskola Békési Szakképző Iskola
tomatermei.

A Békési FK. Kit pályázott az MKSZ csarnoképitési programjára, ahol pozitív elbírálást kapott
pályázatunk, igy már ebben az évben egy sportcsarnokkal bővülhet Békés városa.

JI’kg’vaíósn1t ÍL’/lesztésL’Á bei’xiliázás értéke

• 2 db 8+1 személyes Renault Trafic: 22.000.000 Ft
• Városi Sportcsarnok öltözőinek, tusolóinak felújítása 5.000.000 Ft
• Városi Sportcsarnok teljes bevilágító tetőtér lecserélése, felújítása: 20.000.000 Ft
• Városi Sportcsarnok tető pala lecserélése és tető felújítása: 33.500.000 Ft

• Új eredményjelző: 1.600.000 Ft
• Városi Sportpálya épületének teljes hőszigetelése: 19.500.000 Ft

.1: hiú;; ;Iset,rraiós;;ióf!jlesztések

• Világítás korszerűsítés; 27.500.000 Ft
• Nyílászárók és parketta felújítás a Sportcsarnokban: 39.900.000 Ft

Tervezenfejíes:té.,t’h

• 21 fós busz beszerzése: 25.000.000 Ft
• Szellőztető kialakítása a Sportcsarnokban 25.000.000 Ft

• Teljes hangtechnika kicserélése 10.000.000 Ft

A beruházásokat tekinwe az idén a megvalósuló fejlesztésekkel mintegy 169.000.000 Ft összeggel

gyarapodott a Városi vagyon, melyhez a Kézilabda kf. 118.300.000 Ft összeggel járult hozzá. A
tervezett fejlesztések össz. értéke 60.000.000 Ft.
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Képzést’Á

Edzöink érvényes működési engedéllyel rendelkeznek, amit megújítottak a balatonRiredi vagy a
békéscsabai edzőtovábbképzéseken. Az ott bemutatott edzésekből próbálunk módszereket belevinni
a mindennapi edzésmunkánkba.

Edzőinknekjelenleg egy-két csapatra kell koncentrálniuk, igya hatékonyságot maximalizálhatjuk.
Két hetente edzői értekezleteket tartunk Kádas László szakmai igazgató vezetésével és a legapróbb
problémákat is orvosoljuk, próbálunk együtt gondolkodni és a maximum felé törekedni,

Stnuégiai célok és prioi-iiások:

• A jelenlegi közoktatási intézményekkel meglévő jó kapcsolatainkat formalizálni
kívánjuk. Az idei feladat a Dr. Hepp Ferenc iskola terembeosztásának precizitásában
próbálunk Segítséget nyújtani.

• Jó kapcsolatot alakítottunk ki a helyi iskolákkal, a Szegedi Kis István Református
iskolával és a Dr. Hepp Ferenc Általános Iskolával.

• A sporttörvény adta lehetőségeinkből ösztönözni és támogatni kívánjuk a velünk
kapcsolatban álló testnevelők munkáját: anyagi és erkölcsi megbecsülés.

• A következő években a szerződött közoktatási intézményekkel rendszeresen
foglalkoztatott, az egyesületbe igazolt, illetve beiskolázott utánpótláskorú kézilabdázók
számát emelni kívánjuk.

Célok eléré4c, niegvalósítás:

• Dinamikus fejlődés az utánpótlás és felnőtt csapattal (UP csapataink mindegyike első
osztályban játszik, felnőtt csapatunk az első osztály kapujában)

• Minél több tehetség felkutatása

• Válogatott szintű játékosok képzése (több korosztályos válogatottunk van most is)
• A már működő kiválasztási rendszerünket tovább fejleszteni
• A tehetséggondozási programunkat tökéletesíteni kell. (Hivatásos sportolói szerződéseket

ajánlunk legjobb UP gyerekeinknek)
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• Továbbra is regionális szinten és ország határon túl szervezzűk meg a tehetség megfigyelést
és kiválasztást.

Ptir:iigjl év körizi-c’:c’tíJ’ii,i:c,rd:cnó.wígcz, lel, etsij ;‘üv társidaIii,i és giizdusági I,utá.vui:

A Békési Férfi Kézilabda K. a legkisebb gyermekektől a hivatásos versenysportig kívánja
megteremteni a békési kézilabda sikeres működését. A szövetségi célokat magunkévá téve, a
környezeti adottságaink figyelembevételével kívánjuk egyesületünk utánpótlás képzési
rendszerének fejlesztését megvalósítani. Miért?

• Mert a kézilabdázás Békés sportkultúrájának fontos eleme.

• Mert elismert sportolók, edzők, vezetők fémjelzik a klubot.

• Mert széles utánpótlásbázis építhető Ici a hagyományokra alapozva.

• Mert meghatározó közösségformáló erő.

Az utánpótlás-nevelési rendszerben foglalkoztatott gyerekek számának emelése, a bevont oktatási
intézmények számának növelése, az oktatási intézményekkel kialakított kapcsolatok elmélyítése és
a tehetségmenedzselés a jövő. Az eddigi önálló erőfeszitéseink azonban végesek. Források
bevonására van szükség, hogy:

• A nemzeti kézilabda életben érvényesülni mdjon a klub.

• Minél több gyermeket be tudjunk vonni az aktívan sportolók táborába.
• Emeljük képzésünk minőségét.

A szükséges elérni kívánt forrásokkal:

• Szélesíteni kívánjuk a kézilabdázás bázisát.

• A képzés minőségét javítja az utánpótlás-nevelésben a szükséges eszközök, felszerelések

biztosítása, a felkészülést ás versenyzést segítő táplálék kiegészítők ás orvosság, gyógyászati

eszközök rendelkezésre bocsátása. (Serdülő, IFI játékosaink teljes kardiológiai

vizsgálatokon és évi több szürésen és mérésen esnek át.)

• A kézilabdázók számának növeléséhez, a minőségi szakmai munka továbbfejlesztéséhez

elengedhetetlenül fontos a kiválasztott iskolákkal jó szakmai kapcsolat elmélyítése.
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Klubunk igyekszik népszerűbbé és szerethetőbbé tenni a kézilabdázást, miközben a fiatalokban az
egészséges életszemléletet, a sportszerű életmódot és magatartást fejleszti, erősíti.

A gyerekek azzal, hogy sikeres sportolókical együtt edzhetnek, motiváltak lesznek, és megfelelö
példaképet kapnak. A felszerelések biztosításával és a megfizethető sportolással fontos szociális
funkciót látunk el.

Elősegítjük a cigány származású gyerekek kézilabdázását is a klubban.
Békés város marketingjének mát fontos elemét Jelenti a kézilabda. A szerethető játékosok, a
tiszteletre méltó eredmények nyomán haladva mi is szeretnénk ismertebbé tenni Békés város nevét.
Az egyesület tagjainak közösségi életre való nevelése, öntevékenységük kibontakoztatása,
hagyományok ápolása is lényeges. A junior korú gyerekkel a hagyományokhoz híven részt vettünk

VII. Sportbálon és színházi előadásokra is ellátogattunk helyben városunkban, vagy éppen
Budapesten.

A képzési rendszert és feimtarthatóságot az önkormányzati háttér garantálja, illetvejó néhány olyan
támogató, akik nem is a reklámot látják bennünk, hanem azt a szakmai munkát, ami példátlan a
környéken. Ahhoz, hogy a program bosszú távon is sikeresen fenntartható és működtethető legyen
Békés városában elengedhetetlenek a támogatási források.

l’úrsg,dal,ni %:‚L’rc’p)’ó/lűrJós:

Elhatároztuk, hogy minden évben mellé állunk egy nemes

célnak.

2017-ben csatlakoztunk a koraszülött mentőautó

beszenéséért példátlan szintű megyei összefogáshoz. A

Klub 150.000 Ft-ot plusz az összes jegybevétel (aznapi

mérkőzés belépői) 285.500 Ft-ot adományozott a

Viharsarki Koraszülöttmentő Alapítványnak, melyet a 2017.

március 18.-i meccsen adott át Dr. Abdulrahman

Mohamednek.

/ -

- 150.000 Ft
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Az elkövetkezendő években is célul tüztük ki, hogy minél több nemes célt támogassunk, ezért 2017.
december 9-én sor került egy rövid ceremónia kíséretében egy defibriflátor készülék átadására

4 — Békés városának. Átadás után a Békés Városi

Sportcsarnokban helyezték el. Fontosnak éreztük egy

deEbrillátor beszerzését és meglétét, hiszen sok csapat

és iskolás fordul meg nap mint nap a csamokban.

Természetesen a tanárok, edzők és a csarnok

személyzete megkapták a megfelelő oktatást a gép

kezeléséről.

Az előző évekhez hűen 2017. december végén, a Karácsonyhoz közeledve 300 főnek sikerült
fóznünk és ételt osztanunk.

Fontosnak tartjuk a partner óvodáldcal való kapcsolattartást, Így utaztatásukat vállalva próbáltunk
segítséget nyújtani számukra kirándulások alkalmával.
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Fontosnak tartjuk a „kifele” történő kommunikációt, és ezt

legjobban az alábbi média csatornákon keresztül tudjuk

megtenni:

• Regionális, helyi TV adókná]

• Helyi és megyei újságoknál

• Saját kiadvány: „Ziccer”

• Régió rádióiban (Rádió 1-el szoros partnerségben

állunk)

• facebook oldal

• www.bfkc.hu
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Erediti éti reÁ szú„tokba,,:

„Óvodától az érettségiig!”

Immár nyolc éve indítottuk útjára a “Kézilabda óvodától érettségiig!” sziogenünket, mely továbbra
is aktuális. Utánpótlás csapatokat versenyeztetünk óvodás csoporttól a középiskolában végzős
korosztályig. Ez több mint 140-l 50 gyereket jelent.

Minden gyerek minden nap edzésen vesz részt. Az óvodás gyerekek létszáma is évről évre nő,
2017.-ben folytattuk a megkezdett óvodást képzést, ami két tumusban folyik a gyerekekkel a
foglalkozások heti két alkalomnal. Itt sikeresen elsajátították/elsajátítják a kézilabdázás alapjait,
szorgalmat és fegyelmet tanulnak játékos formában, szakszerű edzői háttérrel.
A tárgyévben bővült az utánpótlásedzők száma az előző évekhez képest. A gyerekeket külön
kapusedző is tréningezi, ami kiemelkedő eredményekhez vezet. Az utánpótlás korú kapusaink
fejlődése érdekében heti egy alkalommal speciális kapus edzést vezet Ajtony Ákos kapusedző. Ez a
játékosok teljesítményén nagyon sokat segít, látványosan érzékelhető.
Szivacskéziseink két korcsoportban, heti öt edzéssel készültek az országos gyermekbajnokság
mérkőzéseire. Az idei rendszerben ismét eredményszámítás nélküli mérkőzések lebonyolítására
kerül sor.

Igyekeztünk júl kihasználni a Városi Uszoda lehetőségeit is. 2017-ben együttműködési
megállapodást kötöttünk a Békési Gyógyászati Központtal. Utánpótlás csapataink versenyeztetése
folyamatosan biztosított volt, remek eredményekkel a hátuk mögött.

Több utánpótláskorú játékosunk is meghívást kapott szereplésre az országos utánpótlás
válogatottba.
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1. ábra- megnyert mérkőzések aránya 2017.

A Fenti diagramból jól látszik, hogy felnőtt csapatunk továbbra is stabil tagja az NBIJB-s
mezőnynek és megérdemelten végzett dobogás helyen, illeve a keleten levő nagyon erős harcban
folyamatosan ott tud lenni a tabella első harmadában.

Az IFI első osztályú csapatupJcnak 2017-ben 16 győztes mérkőzése volt és 6 veresége.
Serdülő csapatunk 14 győzelmet, 5 vereséget és 1 döntetlen eredményt tudhat magáénak.
Az U12 csapatunk 2017-es évet összesítve 11 győzelmen, I döntetlenen és 8 vereségen van túl.
U14-es csapatunk 13 győzelemmel, 2 döntetlen eredménnyel és 3 vereséggel zárta a 2017-es évet.
A kisiskolás bajnokságokban mind a négy korosztályban indultunk, ezeken a rendezvényken bár
számolják az eredményt, de a helyezések nem kerülnek nyomonkvetésre.

Külön ki kell emelnünk a kisiskolás bajnokságokat, itt az MKSZ nem tartja az eredményességet
szem előtt, eredményszámításon kívül kerülnek a mérkőzések megrendezésre. Fontos hogy a

100% -

80%-

60% -

40%-

20%-

0%-

55
72

28

70

30

70

D győzelem

döntetlen

• vereség72

‚11

17

40

ú
Felnőtt lFl első oszt. U12 U14

Ogyőzelem 72 70 55 72 70

•döntetlen O O 5 11 S
lvereség 28 30 40 17 2S

Serdülő



/j9k BÉKÉSI FÉRFI KÉZILABDA KFT.
\\ Ogyvezetö:PoigárZolrán

BEKESI FERFI J Levélcím: 5630 Békés, Karca T u. 7. Pszt. 2.
\\ KEZILABDA ‚ Központi telefon: +36 20947-7126 . Adószóm: 12874990-2-04

E-ina!!: bekesikezilabda@gmaii.com . www.bfkc.hu

__________--

I

szivacskézilabdázással a gyermekek megtanulják a kézilabdázás alapjait, ezzel a későbbi fejlődésük
biztosítva legyen.

Jelenleg 10 korosztályban folyik a versenyeztetés. Közel 150 játékos, akikkel foglakozik a KfL
• Junior2ofó

• Serdülő 30 tő

• Ul3-U1420fő

• U9-UlOl4fő

• U7-U816fó

• Óvodás korcsoport 50 tő

1I!érkű;éseken eladott jeqyek, bérletek

Fontos megemlítenünk a 2011-es év mérkőzésein jelenlévő szurkolók által megvásárolt jegyekből
befolyt pénzösszeget.

A mérkőzéseken álló,- és ülöjegyek, valamint bérletek megvásárlására van lehetőség. Az aktuális
szezon előtt mintegy 100 db tisztelet bérlet kiosztására került sor támogatóink, partnereink számára.

Állójegy vásárlás 2017-es évben

I 2017.03.04

12017.03.18

D 2017.04.01

02017.04.29

12017.05.20

2017.09.16

• 2017.09.30

02017.10.14

12017.11.11

12017.11.25

02017.12.09Megvásárolt jegyek (fő)

Összcsen megvásárolt állójegy 2017-ben: 792 db jegy.
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2017-ben Összesen az állójegyek megvásárlásából származó bevétel 316.800 Ft.
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M 2017.03.04 22400

M 2017.03.18 24000

O 2017.04.01 25200

D 2017.04.29 24800

• 2017.05.20 33200

El 2017.09.16 44000

M 2017.09.30 38400

D 2017.10.14 21600

M 2017.11.11 38800

M 2017,11.25 24800

D 2017.12.09 19600
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Ülőjegy vásárlás 2017-ben

140

120

100

80

60

40-

20-

0

I 2017.03.04 107

M 2017.03.18 105

D 2017.04.01 94

D 2017.04.29 77

M 2017.05.20 126

2017.09.16 121

I 2017.09.30 121

D 2017.10.14 111

I 2017.11.11 120

112017.11.25 132

D 2017.12.09 118

112017.03.04

12017.03.18

02017.04.01

02017.04.29

M 2017.05.20

62017.09.16

M 2017.09.30

02017.10.14

12017.11.11

11 2017.11.25

o 2017.12.09

—1 I

Megvásárolt jegyek (f6)

Összesen megvásárolt ülőjegy 2017-ben: 1232 db jegy.
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2017-ben összesen az ülőjegyek megvásárlásából származó bevétel 739.200 Ft.
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Nagyon fontos beszélnünk a példátlan szülői munkakőzösségről Is. Öröm látni, amikor hétköznap
délutánonként az edzéseken a sportcsarnokban egyszerre több korosztály tréningezik és közel
hetven szülő is nézi gyermekét. Nem másnak az eredménye ez, csakis annak, hogy a rendszer jól
működik. Felépitettük, megtöltöttük tartalommal és fenntartjuk. Korosztályonként külön szülői
munkaközösségek jöttek létre. Rettentő sokat segítenek munkánkban. A szezon végén a
gyerekeknek kis ünnepséget is szerveztek, mely a gyerekeknek hatalmas öröm és elismerés volt.
Sokszor elkísérik gyermekeiket az idegenben megrendezésre kerülő mérkőzésekre is. Ami pedig a
legfontosabb: buzdítják a csapatokat és minket.

További tél és konkiúzió:

Továbbra is az eredménycentrikus nevelőmunkát folytatjuk, amely talán lassan elhagyta a

tömegsportot.

Ebben fontos elem volt a sportosztály megalakulása és elindulása, melynek gerincét a kézilabda
adja. Ezzel a beiskolázást is segítjük. Az alábbi táblázat megmutatja, hogy a tanévekben honnan
érkeztek hozzánk tanulók a kézilabda miatt.

2013/2014 201412015 2015/2016 2016/20!? 2017/2018
Békéscsaba i j I Szea-tl I Gyula 3

Dobot I Szeged I llajdúbőszömiény I Siékclyudvarhcly I Szeglialum 6
Tisn(Zildvár I Csonás I Szúzjialornbutta I Kardos I

Újk(gyós I Túrkee 2 Keeskemél I Tiszamiav. 1
Debrecen 6 Kélsopmny 2 Túrkeve I Kecskejiiét I

Gyula 2 Újkigyós I Sárospatak I Núdudvar I
Tolesva I Llajdúiiánás I Kalocsa Bácsalmús 2
Túrkeve Núdudvar 2 KörösLresi 2 Kiskőrös I
Mezötúr I Szék-cIyud’arheIy I Fehénzyarmai

NúdLidvar I Debrecen I

Karcag I Kalocsa

BeretIyúújIiIu I

Fontos a város szempontjából a sportosztály fenntartása, mivel a rohamosan csökkenő létszám
mellett más település gyerekei is bekerülhetnek. Jó tanuló és jó sportoió gyerekek kerülnek ebbe az
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osztályba. Egészségügyi és fizikai alkalmassági is megelőzi ezt. Továbbra is tartania kell a városnak
ezt az irányt, mert e nélkül könnyen szürkeségbe burkolózhatunk.
A cél továbbra is változatlan: szilárd, erkölcsi és fegyelmi alapokra helyezett eredménycenü-ikus
utánpótlás nevelés. Nyilvánvaló, hogy egy csapatnál a legfontosabb a biztos anyagi háttér.
A sporttörvény által adott lehetőségeket maximálisan kihasználtuk. Idén kölcsön felvétele lett
szükséges a várostól, amely az idei évben kerül visszafizetésre.

Árnyoldalai is vannak: az önerő előteremtése (amely 2017-ben nem kis összeg volt), az adók
megfizetése. Nagyon komoly erőfeszítéseket ad, mivel ez nem finanszírozható a befolyt társasági
adó pályázati pénzekből.

A legfontosabb, hogy nem szabad hagyni, hogy ez a felépített utánpótlás elvesszen. A városban az
egyetlen sportág, amely ilyen szinten kiépített utánpótlás rendszerrel büszkélkedhet, az pedig a
kézilabda! Kialakítottunic egy szerethető felnőtt csapatot és kiépítettük az ország „elitjébe” tartozó
utánpótlást, mindkettőt a nulláról. Az utánpótlást csak ilyen szinten érdemes csinálni és ilyen
szinten működik a jövőre nézve, mert minden más csak tömegsport vagy „maszatolás”. Nem is
beszélhetünk már tömegsportról, mivel többszörös országos döntös csapatok vannak itt, amelyekből
nagyon sok tehetség van. Ha tudunk tovább dolgozni ezen a szinten, akkor sok-sok első osztályú és
válogatott játékost adhat Békés. Nincs emiél fontosabb a klub és a városi sportéletben.

a
ügyvezető



Adószám: 12874990204
Cégbiróság:
Cégjegyzék szám:

Békési Férfi Kézilabda Kft.

5630 Békés, Jantyik Mátyás utca 21-25.

NORMÁL EGYSZERŰSÍTETT ÉVES MÉRLEG - “A”

Beszámolási időszak: 2017.01.01 - 2017.12.31
Beszámoló összeáljitásának oka:
Mérleg fordulónápja;
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Bekes, 20180425

gadIlo7i képviselője
Sékési FérflKézjjabda JUt.

5630 Békés,
Karacs Teréz u. 7. Fsz 2.
Adózám; 12874990-2-04



Normái Egyszerűsett éves Eredménykimutatás “A” típusú
(ösezköltség eljárással)

Férfi Kézllabda Kft.
1CégJegyzéksz

szám:
Beszámojásí Idöszak; 2017.01.01 -2017.1231 1000 Ft
Megnevezés

Előzö óv TárgyévI. Értékesis nettó árbevétele 2 997 2 361Ii. Aktivált saját teljesítmények értéke
IlL

175834 212413Ebből: visszairt értékvesztés O OIV. Anyagjellega ráforditások (05+06+07+08+09) 65516 66 100V. Személyijellegű ráford(sok (10+11+12j 75314 98493VI. Értékcsökkenési leírás 2 230 5 723VII. Egyéb ráfordítások 25018 53 147
Ebből; értékvesztés

A. ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE (l+Il+Ill-IV-V-VI-VII) 10756 -8 689VIII. Pénzügyi műveletek bevételeI 381 30IX Pénzügyi műveletek ráfordításal o O
8. PÉNZÜGyj MŰVELETEK EREDMÉNYE (Viii-IX.) 381 30
C. ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (+-A+-B.) 11136 -B 65X. Adóflzetésj kötelezettség 614 38
D. ADÓZOTT EREDMÉNY (t-C-X.) 10 522 -9 046



Cégnáv; Békési Férfj Kéziiabda Kh,
Adószám: 12874990204
Cégjegyzék szám;

ESZKÖZÖK (AKTÍVAK)

Normái Egyszerűsített éves Mérleg -
Beszámolási Idöszak: 2017.0101 - 2017.12.31

- 1 22586 11!
?JJK1BEFEKTETETI- ESZK(,ZQK

——4
— 0

--__áilsavak

22 586
)3Táre

———____

)4JJJ_ Befektetett énzügyi eszközök

126 188 103 14<
ILjBCFORG ESZKÖZÖK

— O
szletek

— 388 25<
)7 Ill. Követelések -r-
JBillI!íro_

25 800 102 89(
YPézeszkozok

—_______

2..jS h!!vi!!I?l!tarolasok

—-——- 148 774f 134 93<
Ii ESZKÓo OSSZESEN

I 000 Ft

bázis időszak tárgy időszak
FORRÁSOK (PASSZIVAK)

38 991 29 9413 I. Jegyzett tőke

—--Ó
I I

-
SOithefl

---Ó —

I I. Jegyzett, de még be nem rizetetttőke (-)
8 100 8 10<

6 lLfltaa

26991
Vi V. Eredménylartalek
18 V. Lekötött tartalék ——

—

— — ———————-
9 Vi. ErtékeIésjtaak .______________________________

— 10 522 —

—

38241
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7 319 — —
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— oHrgek
——7— 38241HL.
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I FOIRASOK OSSZESEN

2. oldal

1 000 Ft

tárgy Időszakbázis időszak



FÜGGETLEN KÖNYVVIZSGÁLÓI JELENTÉS

A
Békési Férfi Kézilabda Kft.

(5630 Békés, Jantyik Mátyás u. 21-25.)

tulajdonosának

Vélemény

Elvégeztem a Békési Férfi Kézilabda Kft. 2017. évi normál egyszerűsített éves
beszámolójának könyvvizsgálatát, amely az egyszerüsitett éves beszámoló és a
2017. december 31-i fordulónapra készített mérlegből — melyben az eszközök és
források egyező végösszege 134.930,- E Ft, az adózott eredmény - 9.046,- E Ft.
(veszteség) —‚ és az ugyanezen időponttal végzendö üzleti évre vonatkozó
eredménykimutatásból, valamint a számviteli politika jelentős elemeinek
összefoglalását is tartalmazó kiegészitö mellékletből áll.

Véleményem szerint a mellékelt normál egyszerűsített éves beszámoló megbízható
és valós képet ad a Társaság 2017. december 31-én fennálló vagyoni és
pénzügyi helyzetéről, valamint az ezen időponttal végzendő üzleti évre vonatkozó
jövedelmi helyzetéről a Magyarországon hatályos, a számvitelröl szóló 2000. évi C.
törvénnyel összhangban (a továbbiakban: „számviteli törvény”).

A vélemény alapja

Könyvvizsgálatomat a Magyar Nemzeti Könyvvizsgálati Standardokkal összhangban
és a könyvvizsgálatra vonatkozó — Magyarországon hatályos — törvények és egyéb
jogszabályok alapján hajtottam végre. Ezen standardok értelmében fennálló
felelősségem bővebb leírását jelentem „A könyvvizsgáló egyszerűsített éves
beszámoá’ó könyvvizsgá!atáért való felelőssége” szakasza tartalmazza.

A normál egyszerűsített éves beszámoló általam végzett könyvvizsgálatára
vonatkozó, Magyarországon hatályos etikai követelményeknek megfelelve, független
vagyok a Társaságtól és ugyanezen etikai követelményekkel összhangban eleget
tettem egyéb etikai felelösségemnek is.

Meggyőződésem, hogy az általam megszerzett könyvvizsgálati bizonyíték elegendő
és megfelelő alapot nyújt véleményemhez.

A vezetés (és az irányítással megbízott személyek) felelőssége a Norml
egyszerűsített éves beszámolóért 4



A vezetés felelős a normál egyszerűsitett éves beszámolónak a számviteli törvénnyel
összhangban történő és a valós bemutatás követelményének megfelelő
elkészitéséért, valamint az olyan belsö kontrollért, amelyet a vezetés szükségesnek
tart ahhoz hegy lehetővé váljon az akár csalásból, akár hibából eredő lényeges
hibás állitástól mentes, a normál egyszerűsített éves beszámoló elkészítése.

A normál egyszerűsített éves beszámoló elkészítése során a vezetés felelős azért,
hogy felmérje a Társaságnak a vállalkozás folytatására való képességét és az adott
helyzetnek megfelelően közzétegye a vállalkozás folytatásával kapcsolatos
információkat valamint a vezetés felel a vállalkozás folytatásának elvén alapuló
számvitel egyszerűsített éves beszámolóban való alkalmazásáért, azt az esetet
kivéve, ha a vezetésnek szándékában áll megszüntetni a Társaságot, vagy
beszüntetni az üzletszerű tevékenységet, vagy amikor ezen kívül nem áll előtte más
reális lehetőség.

Az irányitással megbizott személyek felelősek a Társaság pénzügyi beszámolási
folyamatának felügyeletéért.

A könyvvizsgáló a normál egyszerűsített éves beszámoló könyvvizsgálatáért
való felelőssége

A könyvvizsgálat során célom kellő bizonyosságot szerezni arról, hogy a normál
egyszerűsített éves beszámoló egésze nem tartalmaz akár csalásból, akár hibából
eredő lényeges hibás állítást, valamint az, hogy ennek alapján a véleményemet
tartalmazó független könyvvizsgálái jelentést bocsássak ki. A kellő bizonyosság
magas fokú bizonyosság, de nem garancia arra, hogy a Magyar Nemzeti
Könyvvizsgálati Standardokkal összhangban elvégzett könyvvizsgálat mindig feltárja
az egyébként létező lényeges hibás állítást. A hibás állítások eredhetnek csalásból,
vagy hibából és lényegesnek minősülnek, ha észszerű lehet az a várakozás, hogy
ezek önmagukban, vagy együttesen befolyásolhatják a felhasználók adott
egyszerűsített éves beszámoló alapján meghozott gazdasági döntéseit.

Egy, a Magyar nemzeti Könyvvizsgálati Standardokkal összhangban elvégzésre
kerülő könyvvizsgálatnak a részeként szakmai megítélést alkalmazok ás szakmai
szkepticizmust tartok fenn a könyvvizsgálat egésze során. Emellett:

• Azonosítom és felbecsülöm a normál egyszerűsített éves beszámoló akár
csalásból, akár hibából eredő lényeges hibás állitásainak kockázatait, az ezen
kockázatok kezelésére alkalmas könyvvizsgálati eljárásokat alakítok ki és
hajtok végre, valamint véleményem megalapozásához elegendő és megfelelő
könyvvizsgálati bizonyítékot szerzek. A csalásból eredő lényeges hibás állítás
fel nem tárásának kockázata nagyobb, mint a hibából eredőé, mivel a csalás
magában foglalhat összejátszást, hamisítást, szándékos kihagyásokat, téves
nyilatkozatokat, vagy a belső kontroll felűlírását.

• Megismerem a könyvvizsgálat szempontjából releváns belső kontrollt annak
érdekében, hogy olyan könyvvizsgálati eljárásokat tervezzek meg, amelyek az
adott körülmények között megfelelően, de nem azért, hogy a társaság belső
kontrolljának hatékonyságára vonatkozóan véleményt nyilvánítsaV
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• Értékeljem a vezetés által alkalmazott számviteli politika megfelelőségét és a
vezetés által készített számviteli becslések és kapcsolódó közzétételek
ésszerűségét.

• Következtetést vonok le arról, hogy helyénvaló-e a vezetés részéről a
vállalkozás folytatásának elvén alapuló számvitel alkalmazása, valamint a
megszerzett könyvvizsgálati bizonyíték alapján arról, hogy fennáll-e lényeges
bizonytalanság olyan eseményekkel, vagy feltételekkel kapcsolatban, amelyek
jelentős kétséget vethetnek fel a Társaság vállalkozás folytatására való
képességét illetően.

Amennyiben azt a következtetést vonom le, hogy lényeges bizonytalanság áll
fenn, független könyvvizsgáló jelentésembe fel kell hivnom a figyelmet a
normál egyszerűsített éves beszámolóban lévő kapcsolódó közzétételekre,
vagy ha a közzétételek a tekintetben nem megfelelöek, minősítenem kell
véleményemet. Következtetésem a független könnyvizsgálói jelentésem
dátumáig megszerzett könyvvizsgálatí bizonyítékon alapulnak. Jövőbeli
események, vagy feltételek azonban okozhatják azt, hogy a Társaság nem
tudja a vállalkozást folytatni.

• Értékelem a normál egyszerűsített éves beszámoló átfogó prezentálását,
felépítését és tartalmát, valamint értékelem azt is, hogy a normál
egyszerűsített éves beszámolóban teljesül-e az alapul szolgáló ügyletek és
események való bemutatása.

Kommunikálom az irányitással megbízott személyek felé — egyéb kérdések mellett —

a könyvvizsgálat tervezett hatókörét és ütemezését, a könyvvizsgálat jelentős
megállapításait.

Békés, 2018. április 26.
56GC Békaata B9rhá21 sétkiy 10.
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A Békési Férfi Kézilabda Kft. Felügyelő Bizottságának jelentése

A Békési Férfi Kézilabda Kit Felügyelő Bizottsága 2018. május 04.-i ülésén megtárgya]ta a Békési
Férfi Kézilabda Kft 2017 évi tevékenységéről és pénzügyi elszámolásáról szóló beszámolóját és az
alábbi megállapodásokat teszi.

A Kit fiiggetlen könyvvizsgálója az egyszerűsített éves beszámolót korlátozás nélkül hitelesítő
záradékkal látta el. A könyvvizsgálói jelentés szerint az egyszerűsített éves beszámoló a Kit vagyoni,
pénzügyi ésjövedelmi helyzetéről megbízható és valós képet ad.

A bevételi adatok elemzése alapján megállapítható a 2017 évben realizálódott bevétel (214.774 ezer
Ft) 35.943 ezer Ft-tal több az előző évinél. Az értékesítés nettó árbevétele 2.361 ezer Ft 636 ezer Ft-al
kevesebb a 2016 évinél. Az egyéb bevételek (támogatások) összege 36.579 ezer Ft-al haladta meg az
előző évit.

A ráfordítások összege 223.463 ezer Ft. Az összes ráfordításból a személyi ráfordítás 98493 ezer Ft
(44,1%), anyagi jellegű ráfordítás 66.100 ezer Ft (29,6%), egyéb ráfordítás 58870 ezer Ft (56,3%)
volt.

A Kit 2017 évi adózás előtti eredménye 8.659 ezer Ft veszteség, az előző évi 11.136 ezer Ft
nyereséggel szemben. Az adózott eredmény 9.046 ezer Ft veszteség.

A Kit vagyona 134.930 ezer Ft, amely az alábbi vagyon elemekből tevődik össze:

- Tárgyi eszközök: 31.784 ezer Ft
- Követelések: 256 ezer Ft
- Pénzeszközök 102.890 ezer Ft

A források összetétele az alábbi

- Jegyzett tőke: 3.900 ezer Ft
- Tőketanalék: 8.100 ezer Ft
- Eredménytartalék: 26.991 ezer Ft
- Adózott eredmény: -9.046 ezer Ft
- Rövid lejáratú kötelezettség: 38.241 ezer Ft
- Passzív időbeli elhatárolás: 66.744 ezer Ft

Határozati javaslat:

A Felügyelő Bizottság a Békési Férfi Kézilabda Kit. 2017 évi beszámolóját (mérleg és eredmény
kimutatás) elfogadásrajavasolja a képviselő testületnek.
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