Csontos Ferenc Sport Egyesület
Elnökétől

BESZÁMOLÓ
A Képviselőtestület 2016. április 25.-én tartandó ülésére a Csontos Ferenc Sport Egyesület
eddig elért eredményéről, a pénzügyi kimutatások valamint a további célok ismertetése.

Tisztelt Képviselőtestület!

Engedjék meg, hogy ismét köszönetet mondjak a Csontos Ferenc Sport Egyesület minden
tagja nevében, az Önkormányzatnak, a Képviselőtestületnek, az eddigi támogatásukért.
Egyesületünk a 2015 – 2016 évi bajnokság közepén tart. A felnőtt csapatunk a 12.,
fiataljaink jelenleg 9. helyen állnak a tabellán. Eredményünk talán az elvárhatótól elmaradt,
de a tavaszi idényben az őszi szereplésünknél mindenképpen jobb eredményre számítunk,
bár az elmúlt mérkőzéseink nem ezt a képet mutatják, de messze még a bajnokság vége.
Bízom a csapatok kitartásában, valamint a jelenlegi gondokat, sérülések, eligazolások miatti
játékos hiány, hamarosan sikerül megoldanunk, amelynek eredményeképp, remélhetőleg
egy sikeresebb évadot zárhatunk.
U. 7, U. 9, U. 11, valamint U. 13.-as csapataink a számukra rendezett tornákon, jelentős
létszámmal, ami egy ilyen kistelepülésen említésre méltó, nagy lelkesedéssel és nagyon szép
eredményeket elérve vettek részt. Usztics István, valamint Gordán Zoltán eddigi
munkájának köszönhetően.
A tavalyi évben az egyesület ismét sikeresen pályázott a látványsport támogatására szolgáló
úgynevezett TAO pályázaton. ám eddig csak egy két ígéretet sikerült begyűjteni, melyet
igyekszünk ebben az évben forintosítani.
A 2015-ös pénzügyi kimutatást jelenleg nem áll módomban prezentálni Önöknek, mert
az ehez szükséges könyvelési adatok még nincsenek a birtokomban.
Bűnösségem ez ügyben egyértelmű, nem is akarok mentegetőzni, csak sajnos a
közelmúltbéli anyagi gondjaim miatt vállalt munkáim, és életvitelem teljesen háttérbe
szorította, mind az egyesületbeli, mind más jellegű kötelezettségeimet. Kérem, bocsássanak
meg érte!
Elmaradásomat azonban hamarosan pótolom, és azzonnal rendelkezésükre bocsátom!

További célok:
Mint minden sportegyesület elnökének, és valamire való sportembernek, nekem is, és
egyesületünk minden tagjának célja a minél jobb eredmény elérése, a bajnokságban való
tisztes helytállás. Az utánpótlás nevelés biztosítása, fiataljaink sportszeretetre és
egészségesebb életmódra való nevelése.

Szeretnénk munkánkat folytatni, hiszen mára, remélhetőleg eddigi tevékenységünknek is
köszönhetően, a helyi fiatalok közül jó-néhányan a felnőtt csapat meghatározó tagjaivá
váltak, és ezáltal, egy egészségesebb mozgásgazdagabb életmódot választva élik
mindenapjaikat.
Valamint a településünk sportszerető és mérkőzéseinket folyamatosan figyelemmel kísérő
lakosait eredményes és élvezhető játékkal szórakoztatni.
Végezetül szeretném megköszönni az Önkormányzat és a Képviselőtestület eddigi
segítségét és támogatását. Az egyesület eredményes munkájához továbbra is számítunk
pozitív hozzáállásukra és anyagi támogatásukra.
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