Jászfényszaru Város Képviselő-testület
Sport és Közbiztonsági Bizottsága
5126 Jászfényszaru, Szabadság tér 1.
Tel.: 06/57-520-101
e-mail: onkormanyzat@jaszfenyszaru.hu

1. napirend

ELŐTERJESZTÉS
Lakossági kérelem – Búzavirág utca környéki lakosok

Tisztelt Bizottság!
Jászfényszaru Búzavirág utca környáki lakosok kérelmet juttattak el bizottsághoz,
melyben kérik a bizottság segítségét egy beköltözött családdal kapcsolatosan. A kérelmet 56
lakos írta alá.
A kérelem az előterjesztés mellékletét képezi.
Kérem a Tisztelt Bizottságot, hogy vitassa meg az előterjesztést, és hozza meg döntését.
/2022. (II.09.) SK. Bizottsági határozat
Lakossági kérelem – Búzavirág utca környéki lakosok
Jászfényszaru Város Képviselő-testületének Sport és Közbiztonsági Bizottsága megtárgyalta
Búzavirág utca környéki lakosok kérelmét. A kérelemben foglaltakkal egyetértve továbbítja azt
a rendőrségnek, továbbá kifejezi szándékát e helyzet mihamarabbi megoldására, melyhez
minden segítséget megad a rendőrség számára.
Jászfényszaru, 2022. február 1.

Tisztelettel:

Szakali János sk.
elnök

Jászfényszaru Város Képviselő-testület
Sport és Közbiztonsági Bizottsága
5126 Jászfényszaru, Szabadság tér 1.
Tel.: 06/57-520-101
e-mail: onkormanyzat@jaszfenyszaru.hu

2. napirend

ELŐTERJESZTÉS
Lakossági kérelem – Bathó Antal kérelme

Tisztelt Bizottság!
2018. november 5-i ülésén a Sport, Kulturális, Ifjúsági- és Közrendi Bizottság a JászNagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal Szolnoki Járási Hivatal Műszaki Engedélyezési,
Fogyasztóvédelmi és Foglalkoztatási Főosztály Útügyi Osztálya „Jászfényszaru, Kossuth Lajos
út sebességkorlátozásával kapcsolatos bejelentés áttételét is tárgyalta. Bejelentő Bathó Antal,
Kossuth L. u. 6 szám alatti lakos, aki valamiféle sebességkorlátozási megoldást (levelében
fekvőrendőr kihelyezését) kérte a Kossuth utca elejére.
Akkor a bizottság nem támogatta a kérelemben szereplő fekvőrendőr lefektetését,
helyette kérte a rendőrséget a fokozott rendőri jelenlétre, továbbá sebességkorlátozó tábla és
kamera kihelyezését.
A probléma nem oldódott meg, mivel a tárgyban utána is több megkeresés érkezett,
2019. október 16-án és 2020. január 16-án.
A Bizottság 2020. június 22-i ülésén fekvőrendőr telepítését javasolta a képviselő
testület részére, mely 2020. év végén meg is történt.
2022. január 19-én Bató Antal részéről megkeresés érkezett, melyben kéri a fekvőrendőr
áthelyezését a bölcsőde elé, vagy annak megszüntetését. Indokként leírja, hogy az az ott lakók
meglátása, hogy sokan kihívásnak tekintik azt, hogy a fekvőrendőrön milyen gyorsan is lehet
átszáguldani, ami jelentős zajterhet ró a környezetre, továbbá hogy kamion, busz áthaladása
odabenn a lakásban igen ijesztő, ezen kívül a háznak sem tesz jót.
A kérelem az előterjesztés mellékletét képezi.
Kérem a Tisztelt Bizottságot, hogy vitassa meg az előterjesztést, és hozza meg döntését.
/2022. (II.09.) SK. Bizottsági határozat
Lakossági kérelem – Bathó Antal kérelme
Jászfényszaru Város Képviselő-testületének Sport és Közbiztonsági Bizottsága megtárgyalta
Bathó Antal kérelmét, és javasolja a fekvőrendőr eltávolítását.
Jászfényszaru, 2022. február 1.

Tisztelettel:
Szakali János sk.
elnök

Jászfényszaru Város Képviselő-testület
Sport és Közbiztonsági Bizottsága
5126 Jászfényszaru, Szabadság tér 1.
Tel.: 06/57-520-101
e-mail: onkormanyzat@jaszfenyszaru.hu

3. napirend

ELŐTERJESZTÉS
Jászfényszaru Városi Sportegyesület 2021. évi beszámolója

Tisztelt Bizottság!
A Jászfényszaru Városi Sportegyesület a 2021. évi működéséről megküldte a szakmai
beszámolóját a gazdasági beszámolóval együttesen.
A szakmai beszámoló és a gazdasági beszámoló az előterjesztés mellékletét képezi.
Kérem a Tisztelt Bizottságot, hogy a csatolt dokumentumok alapján vitassa meg az
előterjesztést, és hozza meg döntését.
/2022. (II.09.) SK. Bizottsági határozat
Jászfényszaru Városi Sportegyesület 2021. évi beszámolójáról
Jászfényszaru Város Képviselő-testületének Sport és Közbiztonsági Bizottsága megtárgyalta a
Jászfényszaru Városi Sportegyesület 2021. évi működéséről szóló szakmai beszámolót és
gazdasági tájékoztatót, és annak elfogadását javasolja a képviselő-testületnek.

Jászfényszaru, 2022. február 1.

Tisztelettel:

Szakali János sk.
elnök

JÁSZFÉNYSZARU VSE
SZAKMAI BESZÁMOLÓ
2021
A Jászfényszaru VSE 2021-ben labdarúgás és kézilabda szakosztályt működtetett. Az egyesület
működését jelentős részben önkormányzati támogatás biztosítja, emellett pályázati forrásból, főként
látványcsapatsport támogatási pályázatból származott bevételünk.
Az önkormányzati támogatás erre előirányzott részét a sporttelep fenntartására, működési
költségekre, sportszakemberi bérezésre és versenyeztetési kiadásokra fordítottuk.
Egyesületünk, azon belül is főként labdarúgó szakosztályunk életében júliustól jelentős pozitív
változások következtek be. Teljes arculatváltáson estünk át, mellyel a XXI. századi trendeket
igyekeztünk követni, hogy még közelebb kerülhessünk a mai kor fiataljaihoz. Elindítottuk „Utánpótlás
szintemelő” projektünket is, mely megvalósítását már régóta tervbe vettük és végre az idei nyáron
sikeresen elindíthattuk ezeket a folyamatokat.
Ezen törekvéseinknek köszönhetően a 2021-es év végére közel megháromszoroztuk aktív labdarúgóink
számát és jelenleg megközelítőleg 150 utánpótlás korú labdarúgója van egyesületünknek. Emellett az
idei nyáron nagy lépést tettünk a női labdarúgó szakág felépítésének és népszerűsítésének irányába is,
melynek köszönhetően egyesületünk égisze alatt is elindult a hölgyek felkészítése és versenyeztetése.
Jelenleg labdarúgásban 13 korosztályban működtetünk csapatokat az óvodás korúaktól a felnőttekig:
U6, U7, U8, U9, U10, U11, U13, U14, U16, U19 és felnőtt, valamint leány U14 és leány U17
kategóriában.
Női kézilabdában a felnőtt csapat mellett két utánpótlás csapat képviseli színeinket, U15 és ifjúsági III.
korosztályban.
Projektünk második pilléreként elindítottuk Intézményi labdarúgó és kézilabda projektjeinket is nem
csak a helyi oktatási és nevelési intézményekben, hanem széles körű kapcsolatokat építettünk ki a
környező települések óvodáival és iskoláival is. Jelenleg labdarúgásban oktatást végzünk 3 óvodában,
Pusztamonostoron, Jászfelsőszentgyörgyön, Jászfényszarun és 2 iskolában, Jászfelsőszentgyörgyön és
Jászfényszarun, míg kézilabdában 1 iskolában, Jászfelsőszentgyörgyön, tartunk foglalkozásokat a
gyerekeknek.
Az egyesület az elmúlt évekhez hasonlóan közvetett pénzügyi támogatást nyújtott a Baráth család
birkózó diákjai versenyeztetéséhez, emellett továbbra is működteti a Fény Fitnesz & Body néven
működő konditermet.
Az önkormányzati támogatás mellett egyesületünk sikeresen pályázott az TAO látvány-csapatsport
támogatási pályázaton a 2021-ben is.
2021-ben pályáztunk utánpótlás nevelési feladatokra és infrastrukturális fejlesztésre egyaránt
labdarúgás és kézilabda sportágakban, mivel ettől az évtől zömmel önerő nélkül, tisztán pályázati
forrásból megvalósíthatók a projektek! Sajnos azonban 2021-ben kizárólag működési célokat

támogattak a sportági szakszövetségek, további beruházásokat nem! A 2020-ban beadott öltöző
építést célzó pályázatunk hiánypótlását viszont sikeresen teljesítettük az engedélyes tervek
elkészítésével és az építési engedély megszerzésével, amelyhez a szükséges önrészt az Önkormányzat
biztosította. A pályázati kiírásnak megfelelően a beruházást 2022-ben szeretnénk kivitelezni.

Az egyes szakosztályok tevékenységének bemutatása
Kézilabda
A női kézilabda szakosztály égisze alatt három korosztályos csapatunk vesz részt a megyei és régiós
bajnokságok küzdelmeiben: felnőtt csapatunk a megyei bajnokságban, U15 és ifjúsági III. korosztályú
csapataink a közép-keleti régióban.
2021 a kézilabda szakosztályunk eddigi legnagyobb sikerét hozta, mivel a felnőtt csapatunk fennállása
legnagyobb sikerét elérve, a 2020/21-es bajnokság II. helyén végzett! A bajnokság során mindvégig az
élmezőnyben tartózkodtak Urbán Tamás vezetőedző tanítványai, csak az érem színe volt kérdés az
utolsó pillanatig. Szerencsére ezt a formát sikerült átmenteni megannyi nehézség árán is a 2021/22-es
bajnokságra is, így lányaink a téli szünetet is a dobogó második fokán töltik!
Az utánpótlásban Gulyás József edző a 15 éven aluliak, míg Sulyok Flávia az ifjúsági korú lányok
felkészítését végezte. Sajnos az elhúzódó vírushelyzet jelentősen megnehezítette mindkét korosztály
versenyzését, így már az is nagy eredménynek mondható, hogy sikerült végigvinni mindkét
versenysorozatot! Alsóbb korosztályok foglalkoztatását is beindítottuk helyben és intézményi keretek
között Jászfelsőszentgyörgyön.
Az önkormányzati támogatásnak és a pályázati forrásoknak köszönhetően minden csapatunk
sportfelszerelése, utazása, étkezése és a szakemberek díjazása biztosított. Utánpótláskorú játékosaink
nyáron közel egy hetes mezőkövesdi edzőtáborban vettek részt.

Labdarúgás
Felnőtt csapatunk a 2020/21. évi megyei I. osztályú bajnokságot a 9. helyen zárta, amely a jelentősen
megfiatalított keretünktől szép eredménynek tekinthető. Csapatunkat továbbra is a fejlődés jellemzi,
hiszen a legfiatalabb átlagéletkorral rendelkezünk a megyei I. osztályban, ennek ellenére az hatodik
helyről várjuk a tavaszi folytatást! Továbbra is stabil megyei első osztályú tagság kialakítása a cél, a
megfelelő közösségi morál biztosításával.
Labdarúgó szakosztályunk jelenleg tizenhárom korosztályban működtet csapatokat a felnőtt csapat
versenyzési előírásait messze túlszárnyalva. A 6-11 évesek a Bozsik program keretein belül
versenyeznek, de emellett országos és régiós tornákon, kupákon is indulnak lurkóink a magasabb
színvonalú versenyeztetés okán. A 13-19 éves játékosaink a JNSZ Megyei korosztályos bajnokságok
különböző kiírásaiban szerepelnek, míg két leány korosztályunk a Pest megyei bajnokságokban
mérettetik meg magukat. A tél beálltával sem álltak le csapataink és öt korosztályunk a Pest, valamint
Heves megyei futsal bajnokságokban lépnek pályára hétről hétre. A kiépített széleskörű, főként
intézményi kapcsolatainknak és szerepvállalásainknak köszönhetően szakosztályunk létszámában

rohamos növekedés történt, mely továbbra is gyarapszik újabb és újabb sportolni kívánó gyerekekkel.
Korosztályos csapataink felkészítését Tarr Gergely, Vitányi Szabolcs, Peredi Tamás, Rácz Máté, Baranyi
László edzők, valamint Juhász Tibor kapusedző végzik.
Szakmai munkánkban az év második felétől, Tarr Gergely utánpótlás szakmai vezető kinevezésével
teljes reformációt hajtottunk végre. Mind az edzések számát, mely szinte minden csapatunk esetében
heti 3-4 alkalomra emelkedett, mind a tréningek és szakmai munka minőségét emeltük, valamint olyan
kiegészítő lehetőségekkel párosítottuk, mint a kapusedzések, egyéni- és kiscsoportos képzések,
technikai képzések.
Ezen lépéseinket azzal a céllal tettük meg, hogy labdarúgó szakosztályunk munkáját egy új, a jövő
kihívásait és igényeit kielégítő irányba indítsuk el és felépítsük minőségi utánpótlásképzésünket az
alapoktól. Távlati célunk, hogy a labdarúgásban nem csak a saját jövőnk fundamentumait rakjuk le,
hanem a térség kiemelt műhelyévé avanzsálva növelhessük egyesületünk és a város ázsióját is, ezzel
teremtve értéket a jövő generációi számára.
Igyekszünk minden fiatal sportolónkat nevelni és az egészséges, a társadalom számára hasznos felnőtté
válás irányába terelni. Szereplésükben nem az eredmény az elsődleges cél, sokkal inkább, hogy a sport
felé irányítsuk a fiatalokat, folyamatos mozgási lehetőséget és közösségi élményt nyújtsunk számukra!
Emellett a kiemelkedő tehetségeinket gondozzuk és az élsport lehetősége felé irányítgatjuk.
A 2022. évi terveinkről
Legfőbb feladatunk a szakosztályok működési feltételeinek további biztosítása, javítása. Utánpótlás
nevelési - és egyéb infrastrukturális beruházás terén sikereket könyvelhettünk el pályázati téren,
amelyet folytatni kívánunk az Önkormányzattal egyeztetett módon.
A megnövekedett létszám a labdarúgóinknál újabb fejlődési lehetőségekre mutatott rá. Szeretnénk a
sporttelepünket bővíteni egy új öltöző épülettel, amelyre nyertes pályázattal rendelkezünk. További
terveink között szerepel a pályalehetőségeink bővítése, valamint a nagyobb létszámok és több
csapatok mozgatása a mérkőzésekre egy újabb kisbusz beszerzését is kilátásba helyezte számunkra.
Szeretnénk szakmai stábunkat is megfelelő szakemberekkel tovább bővíteni, hogy a jövőben a
tömegsport mellett a kiemelt képzés felé is nagy lépéseket tehessünk.
Ezen tervek megvalósulásának eredményeként olyan feltételeket tudunk biztosítani a jövőben is,
amely vonzó lehet nem csak a helyi, hanem a környékbeli sportolóknak is. Ma már az jelenti a
legnagyobb kihívást az sportban működő egyesületeknek, hogy megfelelő alternatívát nyújtva
megszólítsák a fiatalokat és sport irányába tereljék, valamint annak rendszerében tartsák őket. Ezért
építkezünk már a legkisebb korcsoportoktól és ilyen célt szolgálnak pályázati törekvéseink,
Önkormányzati támogatásból származó forrásaink felhasználása is!

Egyúttal szeretném megköszönni egyesületünk valamennyi tagja nevében a Tisztelt Képviselőtestület
2021. évi támogatását!

Kelt: Jászfényszaru, 2022. 01. 31.

Üdvözlettel,
Vitányi Szabolcs
Jászfényszaru VSE
Elnök

Mellékletek:
1. Gazdasági beszámoló 2021

JÁSZFÉNYSZARU VSE 2021. ÉVI GAZDÁLKODÁSA
adatok ezer Forintban (HUF)
BEVÉTELEK

eFt

Pénzmaradvány előző évről
Önk. támogatás - labdarúgás, kézilabda, sporttelep
Önk. támogatás - birkózás
Önk. konditerem működtetési hozzájárulás 2020. II. félévre
Önk. támogatás pályázati önerő biztosítására
Rendezvény bevétel
Tagdíjak
Átigazolási díjak
Egyéb bevételek
TAO támogatások partnerektől
Kondícionáló terem jegybevétel

25 451
11 176
300
1 982
4 254
708
537
602
460
51 233
1 207

BEVÉTELEK ÖSSZESEN

97 910

KIADÁSOK
Labdarúgó szakosztály kiadások
Sportegészségügyi szolgáltatás
Szövetségi díjak, játékengedélyek, játékvezetés
Átigazolási díjak
Munkabérek, sportszakemberi juttatások
Pálya- és egyéb bérleti díjak
Szállás, étkezés
Utazás
Utazási költségtérítés
Sportszerek
Képzés
Egyéb költségek
Labdarúgó szakosztály kiadások összesen
Kézilabda szakosztály kiadások
Utazás
Utazási költségtérítés
Sportszerek
Versenyeztetés, játékengedélyek, nevezés, játékvezetői díjak
Étkezés
Sportorvosi díjak, szűrővizsgálatok
Bérleti díjak
Képzés
Egyéb ktg
Női kézilabda kiadások összesen
Birkózók utazási támogatása

605
672
198
2 361
78
3 396
776
1 672
1 486
56
0
11 300

616
342
96
1 355
443
293
78
15
41
3 279
300

Konditerem kiadások
Jogdíj
Közüzemi díj
Munkabérek
Karbantartási díjak
Tisztítószerek, kellékek, egyebek
Konditerem kiadások össesen

62
341
4 335
64
165
4 967

Sporttelep üzemeltetési kiadások
Karbantartási anyag, üzemanyag, tisztítószer
Karbantartási szolgáltatás igénybevétele
Biztosítási díjak
Internet, telefon, TV díj
Áramszolgáltatás
Víz- és csatornadíj
Gázszolgáltatás
Sporttelep üzemeltetési kiadások összesen

3 399
1 416
258
199
248
222
334
6 076

Általános kiadások
Könyvelési, könyvvizsgálati díj
Média menedzsment, weblap, arculat, médiaszolgáltatás
Bank költség
Nyomtatvány, irodaszer, postaköltség
Serleg, érem, oklevél
Egyéb költség, szolgáltatás
Egyéb kiadások összesen

406
1 180
469
88
249
392
2 784

TAO pályázat - kézilabda
Szállás, étkezés
Utazás
Bérleti díj
Nevezési díjak, játékengedélyek, játékvezetői díjak
Gyógyszer, kötszer
Közreműködői díj
Bérköltség
TAO Utánpótlás-nevelési kiadások - kézilabda összesen

1 418
615
303
615
28
380
8 079
11 438

TAO pályázat - labdarúgás
Étkezés
Utazás
Bérköltség
Bérleti díj
Nevezési díj
Beruházás - Napelem telepítés
Beruházás - Öltöző épület építés, tervezés
Beruházás - Gyepregeneráció, gyomirtás
Beruházás - Leláló fedés
Közreműködői díj
TAO Utánpótlás-nevelési kiadások - labdarúgás összesen

1 156
1 979
6 407
99
309
7 504
3 838
6 548
3 000
100
30 940

KIADÁSOK ÖSSZESEN

71 084

EGYENLEG

26 826

