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Harangozó Zsigmond elnök köszönti a megjelenteket. Megállapítja, hogy az ISB 8 tagja közül 

6 fő jelen van, az ülés határozatképes, azt 15.00 órakor  megnyitja. Ezt követően kéri az ISB 

tagok állásfoglalását a meghívóban jelzett napirendről. 

 

Az Ifjúsági és Sport Bizottság 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi 

határozatot hozza: 

    

8/2010.(IV.07.) ISB határozat 

Pápa Város Önkormányzat Ifjúsági és Sport Bizottsága 2010. 

április 7-i ülésének napirendjét az alábbiak szerint határozza 

meg: 

1. Beszámoló a Pápai Egyesített Labdarúgó Club szakmai 

tevékenységéről 

Előadó: Pődör Ákos, Takács Pál, Lantai Balázs és Nagy Mihály 

2. Vegyes ügyek 
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Napirend tárgyalása 

 

1. Beszámoló a Pápai Egyesített Labdarúgó Club szakmai tevékenységéről 

 

Harangozó Zsigmond elnök felkéri Pődör Ákost, tartsa meg beszámolóját a PELC 

működéséről.  

 

Pődör Ákos köszönti a bizottság tagjait. Elmondja, hogy a NUSI/NUPI program utánpótlás 

labdarúgó program, mely a korábbi Bozsik II. program folytatása. E program keretébe a Pápa és 

Pápa környéki U7, U9, U11, vagyis az általános iskoláskorú gyermekek foglalkoztatása történik 

meg. Ősszel és tavasszal 3-3 tornán kell részt venni a programban szereplő egyesületeknek. 

Örömmel tájékoztatja a bizottság tagjait, hogy a programban Veszprém megyében Pápa és 

környékéről vesznek részt legnagyobb létszámmal a gyerekek. A PELC kiemelt egyesület, ezért 

kiemelt támogatásban is részesül. A tornán való részvételért a kisebb egyesületek is kapnak 

támogatást, szezononként 60 - 60 EFt összegben. Ha mind az őszi, mind a tavaszi tornán 

hiánytalanul részt vesznek a gyerekek, akkor a résztvevő egyesületek 120 E Ft támogatásban 

részesülhetnek. Ha minden optimálisan alakult volna, a PELC ebben a szezonban 920 ezer forint 

támogatáshoz juthatott volna. A NUSI Központi Intézettől maximum 500 EFt támogatást lehet 

igényelni, illetve 400 vagy 300 EFt-ot attól függően, hogy melyik kritériumnak felel meg az 

egyesület. Minimum, optimum és prémium kategória került meghatározásra. Ebben az évben az 

egyesület az optimum kategóriának felelt meg, ami 400 EFt támogatást jelent. Plusz torna 

rendezéséért további 30 - 30 EFt-ot kap az egyesület, így tavasszal és ősszel további 90 - 90 EFt 

támogatáshoz jutnak, továbbá a kis egyesületekhez hasonlóan 20 - 20 EFt támogatással is 

számolhatnak. Ez évtől lehetőség lesz arra, hogy ne csak egy - U7, U9 illetve U11-es - csapattal 

vegyen részt a programban egy nagyobb egyesület, hanem akár kettővel is. Ez dupla összegű, azaz 

240 EFt támogatást jelent. Véleménye szerint a PELC-nek anyagilag és szakmailag is érdeke a 

program jó működése, továbbá a tornákon feltűnik egy-két tehetséges gyerek, aki korábban nem 

került látótérbe. Kéri a szakmai és az ügyvezető igazgató urat, hogy az egyesület még 

körültekintőbben vegyen részt ebben a programban, mivel ez az egyesület számára rendkívül 

előnyös. Továbbá kéri, hogy a részéről érkező észrevételeket ne támadásként, hanem „jobbítási” 

szándékként értékeljék. Az egyesület szűkös anyagi forrásai miatt meg kell ragadni minden olyan 

lehetőséget, amivel többletbevétel érhető el.  

 

Harangozó Zsigmond elnök megköszöni Pődör Ákos beszámolóját, megkérdezi, hogy az 

elhangzottakkal kapcsolatban van-e kérdés, hozzászólás. 

 

Szirbek Rita kéri, jellemezze a 2009. július 1. előtti NUSI/NUPI rendszer működését, mivel 

akkor Pődör Ákos és felesége voltak a koordinátorai ennek a programnak. 

 

Pődör Ákos válaszában elmondja, az U6, U7, U9 korosztály tartozott hozzájuk, illetve a 

NUSI/NUPI rendszer program koordinálása, mely feladatra az utánpótlásban végzett munkája 

alapján, mint magánszemélyt kérték fel. A működés zökkenőmentesebb volt, mivel egyszerre volt 

az egyesület edzője és a program koordinátora, így azokat az apróbb problémákat is észrevette, 

amely mások figyelmét esetlegesen elkerülte.  
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Véleménye szerint ez évben az egyesület nem fordított kellő figyelmet az igazolások és 

játékengedélyek elkészítésére. Jelenleg is vannak hiányosságok, mert nem minden gyerek 

rendelkezik játékengedéllyel. Ez azért probléma, mert a rendezvényt követő 48 órán belül fel kell 

vinni a jegyzőkönyveket egy központi rendszerbe, ahol a játékengedélyek meglétét ellenőrizheti a 

rendszer. Nem vennék jó néven, ha kiderülne, olyan játékos játszott, akinek nincs engedélye. Az 

elmúlt ősszel volt példa arra, hogy a PELC nem vett részt minden korosztályban, amit véleménye 

szerint egyrészt presztízsből, másrészt szakmai okokból nem engedhet meg magának az egyesület. 

Tudja, hogy az előkészítő csoportok bizonyos része teljesen más színvonalon áll, mint az ott 

résztvevő csapatok: Mihályházán vagy Vaszaron más-más színvonalú csapatok működnek, mint a 

PELC-nél, ugyanakkor a PELC-en belül működő csoportokban is vannak olyan gyerekek, akiket 

érdemes a rendszerben versenyeztetni.  Véleménye szerint az egyesületnek erre nagyobb gondot 

kell fordítania.   

 

Szirbek Rita megkérdezi Pődör Ákostól, hogy 2009. július 1. előtt érkezett-e jelzés a vezetőség 

részéről arra vonatkozóan, hogy nem elégedettek a saját vagy más edzők munkájával.  

 

Pődör Ákos elmondja, úgy gondolja, a Lantai Balázzsal 2008. decemberében tartott megbeszélés 

után sikerült közös nevezője jutni. Meglátása szerint azok az edző kollégák, akik nyáron távoztak 

a klubtól, lelkiismeretes, jó munkát végeztek, kevésbé sem gyengébbet, mint a jelenlegi edző 

kollégák, akiket nagyra becsül. A távozó edzők azokban az időkben is lelkiismeretes munkát 

végeztek, amikor az egyesület teljesen más anyagi körülmények között volt, sőt akkor is, amikor 

egyáltalán nem részesültek anyagi támogatásban. A korábbi időszakban dolgozó edzők is előre 

gondolkodtak, pl. létrehozták az előkészítő csoportokat, melyek az óvodás korú képzéssel 

kezdődtek. Mikor az NBI-es klub idekerült, ennek a rendszernek köszönhetően könnyebben 

tudtak kiállítani az igényeknek megfelelő korosztályos csapatokat. Példaként a regionális ligában 

való szereplést említi. A regionális ligában Szombathely, Győr, Sopron, vagyis a komolyabb 

„futballkultúrával” rendelkező egyesületek képviseltetik magukat. Megerősíti, hogy önerőből, 

illetve a szülőkkel közösen finanszírozva versenyeztek a gyerekek. Az egyesület a nevezési díjat 

fizette, ami a tavalyi évben 40 EFt volt. Pápa a szülők és az edzők segítségével részt tudott venni 

a programon. 

 

Harangozó Zsigmond elnök megköszöni Pődör Ákos beszámolóját, majd felkéri a PELC 

képviselőit beszámolójuk megtartására.  

 

Takács Pál köszönti a bizottság tagjait. Elmondja, hogy a klub költségvetésének 2/3-a az 

önkormányzat által biztosított 12 000 EFt támogatásból származik. A működéshez szükséges 

további bevételt - éves szinten 5 - 6 000 EFt-ot - szponzoroktól kapják attól függően, hogy 

mekkora méretű reklámfelületeket tudnak biztosítani számukra. Elmondja, hogy mint minden 

egyesületet, a Pápai Egyesített Labdarúgó Clubot is vizsgálta a Pápai Ügyészség, melynek során 

kisebb súlyú hiányosságokat tárt fel, ami a sporttörvény változásaiból adódott. Dr. Péntek Árpád 

elnökségi tag segítségével elkészült az új, módosított alapszabály, mely megküldésre került a 

Veszprém Megyei Bírósághoz. A bíróság kifogással nem élt, az egyesületet nyilvántartásba vették.  
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Mindezen segítségek mellett jogos az elvárás, hogy a csapat eredményesen szerepeljen. Megjegyzi, 

elkészült a PELC honlapja is. A továbbiakban elmondja, nincs megelégedve az eredményekkel. A 

klub honlapján megtalálható a saját, valamint a szakmai igazgató és az ügyvezető telefonszáma is, 

mely elősegítheti a szülők és a klub közti kapcsolat fenntartását. Elvárja, hogy a jövőben 

javuljanak az eredmények. Örömét fejezi ki, hogy Nagy Mihály beszámolójában szerepel a pápai 

futball akadémia gondolata, és elmondja, a Magyar Labdarúgó Szövetség támogatja annak 

létrejöttét. Még egyszer megköszöni Pápa Város Önkormányzata pénzügyi támogatását. A 

továbbiakban elmondja, jó személyes kapcsolata van Lantai Balázs ügyvezetővel, viszont Nagy 

Mihály szakmai igazgatóval az elmúlt egy évben nem volt személyes találkozója.  

 

Harangozó Zsigmond elnök megköszöni Takács Pál elnök beszámolóját. Megkérdezi, hogy az 

elhangzottakkal kapcsolatban van-e kérdés, hozzászólás.  

 

Szirbek Rita megkérdezi, elnök úr tud-e a PELC és az Új LOMBARD Kft. között létrejött 

együttműködési szerződésről, mely alapján a pápai fiatalok esetleges leigazolásakor az Új 

Lombard Kft. előnyt élvez. 

 

Takács Pál válaszában elmondja, az Új LOMBARD Kft. és a PELC valóban kötött 

együttműködési megállapodást, mely jelenleg is hatályos. Az Új LOMBARD Kft., a Lombard 

Pápa Termál FC csapatának célja, hogy a kiváló képességű játékosokat megtartsa. A jövőben is 

lesz példa arra, hogy egyesek elmennek Pápáról azért, hogy mindennap játszhassanak. A 

továbbiakban elmondja, opciós joga van az Új LOMBARD Kft-nek arra az esetre, ha a PELC-

ből olyan kiváló játékosok nőnek fel, akik közül valakit vagy valakiket a kispadra lehet ültetni, 

vagy akár az NB III-ba Nagy Mihály csapatába kerülhetnek. Szakmai kérdésekről nem szeretne 

beszélni, a szakmai igazgató pontosan meg tudja mondani, hány ilyen játékos van. Szeretné, ha 

minél többen felkerülnének az NB III-as szintig. 

 

Szirbek Rita érdekesnek tartja, hogy Takács Pál Nagy Mihály úrral nem beszélt. Tudomás szerint 

Nagy Mihály 2009. július közepe óta szakmai vezetője a PELC-nek. Megkérdezi, van-e előírás 

arra, hogy üléseket, megbeszéléseket kell tartani, ahol jelen van az ügyvezető, a szakmai vezető és 

az edzők. Véleménye szerint minden szervezetnél működik összeköttetés, ami alapján a vezetők 

értesülhetnek a hibákról, illetve aminek keretében megbeszélhetik ezeket.  

 

Takács Pál elmondja, támogatta Nagy Mihályt, aki a legmagasabb szakmai képesítéssel 

rendelkező kolléga, aki a problémákat nyilván megbeszélte az ügyvezetővel, Lantai Balázzsal. 

Főállású ügyvezetőre azóta van szükség, amióta a PELC önálló egyesület lett. Nagy Mihály és 

Lantai Balázs is játszott NBI-es mérkőzéseken. Reméli, azzal, hogy a honlapra felkerült a 

telefonszáma, könnyebben elérhető lesz mind a szülők, mind pedig a gyerekek számára. A 

továbbiakban elmondja, évente kötelező közgyűlést tartani, melyet általában megelőz az elnökségi 

ülés. Ha több elnökségi ülést kell tartani, akkor igény szerint összehívásra kerül. Megkérik a 

szakmai igazgatót, tájékoztassa az elnökséget az eredményekről, az eredménytelenségről, a 

fejlődésről, a gondokról és a problémákról. 2010. április 22-én lesz a soron következő közgyűlés, 

ahol Nagy Mihály beszámol az eddigi munkáról.  
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A cél az, hogy Pápa város ifjúsági labdarúgása előbbre lépjen, hiszen Pápa olyan város, ahol sokan 

szeretik a labdarúgást. Jó idő esetén akár 4-5 ezer ember is kimegy a stadionba. Bíró Péternek 

köszönhetően hátul, a kapu mögött 1200 főt befogadó állóhely került kialakításra.  

 

Szirbek Rita az elnöki szerepéről kérdezi Takács Pált.   

 

Takács Pál válaszában elmondja, feladata a közgyűlés levezetése. Az alapszabály is rögzíti, 

mindenért az elnök és annak helyettese, az ügyvezető, Lantai Balázs a felelős. Megismétli, jó a 

kapcsolata az Új LOMBARD Kft-vel. Megjegyzi, néha összetévesztik a Lombard Pápa Termál 

FC-t a Pápai Egyesített Labdarúgó Clubbal, amely önálló költségvetéssel rendelkezik. Nem biztos, 

hogy a PELC biztosítani fogja az utánpótlást a Lombard Pápa Termál FC-nek, mert nem tud 

olyan szintű játékosokat kinevelni. Az Új LOMBARD Kft-nek van külön labdarúgó csapata, a 

Lombard Pápa Termál FC. Pápa Város Önkormányzata a név használatért támogatást nyújt az Új 

Lombard Kft-nek, melynek 100 %-ban  Bíró Péter a tulajdonosa.  

 

Harangozó Zsigmond elnök megköszöni a beszámolót, megkérdezi, hogy az elhangzottakkal 

kapcsolatban van-e további kérdés.  

 

Máté István elmondja, végigolvasta a beszámolót, és arra a megállapításra jutott, hogy Takács Pál 

elnöknek, illetve az ügyvezetőnek kevés a beleszólása a dolgokba, hiszen a megállapodás szerint 

minden átadásra került az Új Lombard Kft-nek. Idéz az előzetesen kiküldött anyagból: „A PELC 

jogilag önállóan végzi tevékenységét, de mindenhez az Új Lombard Kft hozzájárulása szükséges. 

Együttműködés alapján, különböző szinten az Új Lombard Kft. képviseli az egyesületet, 

átigazolásnál is.” Elmondja továbbá, hogy a PELC-nek 6 főállású dolgozója van, a létesítményt 

kiszolgáló személyzet munkáltatója viszont az Új Lombard Kft. Véleménye szerint az 

egyesületnek semmibe sincs beleszólása. Nem sértésképpen, de személyi ügyekben az ügyvezető 

Lantai Balázsnak sincs döntési joga, mivel az edzők személyéről Nagy Mihály dönt. Megkérdezi, 

miért számoltatják be, amikor a jogköre annyi, amennyit az alapszabály megad. Megerősíti, hogy 

hozzászólását nem sértésnek szánta. A megállapodást nem tartja jónak, fenn kellett volna tartani 

olyan dolgokat, amik kötődnek Pápához. Nem bántásképpen, de mint helybéli visszataszítónak 

tartja azt, hogy valójában már a saját labdarúgó klub működésébe sincs beleszólási joga. Azzal, 

hogy szinte minden jogkör átkerült az Új Lombard Kft-hez, se szakmai, se más felelősség nem 

terheli őket.  

Véleménye szerint, aki nem gyakorol semmilyen hatáskört, azt nem szabad kérdőre vonni.  

Hatáskör nincs, felelősség a PELC-é, ez szerinte ellentmondásos, ami így nem működhet. 

 

Takács Pál megismétli, az Új LOMBARD Kft-vel a Pápai Egyesített Labdarúgó Clubnak 

rendkívül jó a kapcsolata. Szemán úrral hetente találkozik, ugyanígy ügyvezető kollégája is, és 

eddig minden problémát megoldottak. Rögzítették az együttműködési megállapodásban, hogy 

kihez tartoznak a technikai dolgozók. A jelenlegi helyzetet megelőzően az Új Lombard Kft 

vállalta fel a technikai dolgozók költségét, jelenleg azonban az önállóan gazdálkodó Pápai 

Egyesített Labdarúgó Club finanszírozza ezeket a költségeket. Lantai Balázsnak és a technikai 

dolgozóknak a PELC a munkáltatója, a szakmai igazgató munkáltatója pedig az Új Lombard Kft.  
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Az Új Lombard Kft munkatársa, mint szakmai igazgató és szakember a Pápai Egyesített 

Labdarugó Club minőségi futballjának megerősítésébe besegít, illetve közreműködik abban, hogy 

eredményesebb legyen a csapat a későbbiek folyamán. Az a szakmai program, amit Nagy Mihály 

letett a bizottság elé, tartalmazza a jövőre vonatkozó elképzeléseit. Véleménye szerint felmerülhet 

annak szükségessége, hogy a megkötött megállapodást felül kell vizsgálni a megváltozott 

feladatok és az új helyzet figyelembe vételével, és a szükséges módosításokat végre lehetne 

hajtani. Összegzésül elmondja, a jelenleg kialakult helyzetben nem lát olyan problémát, melyet ne 

lehetne megbeszélni az elnökkel, az elnökségi tagokkal, valamint az ügyvezetővel. 

 

Harangozó Zsigmond elnök felkéri Nagy Mihály szakmai vezetőt beszámolója megtartására.  

 

Nagy Mihály elmondja, 2009. júliusában kezdte meg munkáját. Az utánpótlás csapatokra 

jellemző, hogy néhány korosztálynál lényegesen változtatást, javulást elérni nem lehet. 

Számottevő eredményt úgy lehet elérni, ha különböző korosztályokból ideigazol 300 minőségi 

labdarúgó, mint ahogy például Felcsúton történt. A pápai utánpótlás nincs ezen a szinten. 

Beszámol zalaegerszegi 4 éves munkájáról, ahol 400 gyermekkel foglalkozott, és 2 év alatt sikerült 

megoldani az ottani létszámproblémákat. A harmadik évben értek el, és tudtak felmutatni olyan 

szakmai eredményeket, melyre felfigyeltek. Feladatokban lehet látványos eredményeket 

produkálni nagyon hamar, a labdarúgásban, mint csapatsportágban minőségi és látványos 

változást ilyen rövid idő alatt nem lehet elérni. Elmondja továbbá, hogy Pápa város mindegyik 

óvodájában - Tókerti, Nátus kerti, Erzsébetvárosi, Szivárvány és Huszár ltp-i – működik 

kihelyezett csoport, így helyben foglalkoznak a gyerekekkel, ezen kívül van központi csoport is. 

Összességében az óvodás korosztályban 100 gyermekkel foglalkoznak az edző kollégák, akik 

lelkiismeretesen végzik munkájukat. Megjegyzi, vásároltak az óvodák részére labdákat is. A 

NUSI/NUPI program célja, hogy a PELC szakemberei találkozzanak azokkal a gyerekekkel, akik 

a kisebb településeken futballoznak. Feltételezi, túl sok edzés nincs a programban, de ezek a 

tornák összehozzák a gyerekeket, ahol egy-egy tehetséges gyerek mindig feltűnik. Tájékoztatásul 

elmondja, a Labdarúgó Szövetség megalakította a Magyar Gyermek Labdarúgó Szövetséget 

(MGYLSZ), amely rendszeresen tart foglalkozásokat és tornákat. A párhuzamosan futó két 

program hasznos és jó. A programban részt vevő szakemberek rendszeresen látogatják az 

edzéseket, tornákat a tehetséges gyerekek felkarolása céljából, melynek során két problémába 

ütköznek. Az egyik probléma, hogy a minőséget jelentő gyerekek már fociznak, a másik probléma 

pedig az, hogy a környékbeli településeken élő tehetséges gyerekek esetében a családoknak nagy 

nehézséget okoz a Pápára való beutazás megoldása. Lantai Balázzsal egyeztettek arról, hogy a 

helyi önkormányzatokat megkeresik az utazási problémák megoldása miatt. Jelenleg egy-két 

gyerek havi autóbusz bérletét fizetik. A továbbiakban elmondja, példamutató az együttműködés 

az iskolákkal, napi kapcsolatban vannak a diákolimpia szervezőivel. A Munkácsy Mihály Általános 

Iskolában helyre állt a rend az első két osztályban, a kihelyezett edzők 10 gyerekkel foglalkoznak. 

Ez az iskola tölti be jelen pillanatban az ún. futball iskolát. Teljes mértékben elégedett az 

iskolában folyó munkával. Véleménye szerint az eredménytelenséget három, illetve négy 

korosztályon lehet számon kérni. A jelenleg dolgozó kollégák védelmében elmondja, azoktól a 

csapatoktól, akiknek négy korosztályban több mint 500 mínusz volt a gólkülönbségük, fél év alatt 

nem várhatunk csodát.  
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Három korosztályt - ’96, ’97 és ’98 - csak beiskolázással és teljes cserével lehet megoldani. A 98-as 

korosztálynál Zalaegerszegen az elmúlt évben azt találták ki, hogy nagy pályára készítik fel a 

gyerekeket, ami szerinte itt is működő megoldás lenne. A 98-as korosztály képességbeli 

problémákkal is küzd. Van 9 - 10 gyerek, aki bizonyos színvonalon játszik, de ha betegség vagy 

egyéb ok miatt kiesik 3 - 4 fő, akkor a mérkőzéseknek nagyon eredménytelen kimenetele lehet. 

Megjegyzi, az igazsághoz hozzátartozik, hogy ezek a gyerekek idősebb korosztály ellen játsszák a 

mérkőzéseket, hiszen az NBII-es csapatok 13 éves korú gyermekei ellen játszanak. A mostani 11 

éves korosztály rendszeresen edző mérkőzéseket játszik, Horváth Imre edzőnek az a feladata, 

hogy nagypályára készítse fel őket. Lantai Balázs csapatánál az elmúlt időszakhoz képest látszik a 

fejlődés. Nem az a probléma a gyerekekkel, hogy nem tudnak focizni, hanem az, hogy a 

mozgáskultúrájuk sok esetben nem üt meg egy átlagos szintet, egész pontosan nem tudnak futni. 

A 95-96-os korosztálynál a létszámstabilitás a fő feladata az egyesületnek. Komoly probléma még, 

hogy - főleg a pápai fiatalok - heti egy edzésre hajlandóak lejárni, különféle indokokkal 

hiányoznak az edzésekről, így szakmai munkát nagyon nehéz végezni. A felsőbb korosztályoknál, 

15. évtől felfelé napi szinten belefolyik az edzési munkába és napi kapcsolatban van minden 

edzővel. Tavaly ősszel felmérte az összes játékost, akik az NB III-as csapatba felkerülhetnek. 

Kiválasztotta a gyors, labda biztos koordinált játékosokat, őket felvette az NB III-as csapatba és 

jelen pillanatban is ott edzenek. A 94-es korosztályból hárman, a 93-as korosztályból szintén 

hárman, a 92-es korosztályból négyen és a 91-es korosztályból ketten, akik nála edzenek az NB 

III-as csapatban. Név szerint említi Füredi Ádámot és Meggyesi Patrikot, akik már bemutatkoztak 

a Liga Kupamérkőzésen és rendszeresen játszanak az NB III-ban is. Rendszeresen játszik az NB 

III-as csapatban Nyári Ádám és Meggyesi Richárd. Tudja, azaz igény, hogy minél több pápai 

játsszon az NB III-as csapatban, és onnét kerüljenek fel az NB I-be. Látni kell azonban, hogy sok 

külföldi játékos áramlott be az országba, ezáltal nagy a konkurencia a különböző csapatokhoz 

való kerülésért. Az NB III. Bakony csoportja fel van töltve rendkívül jól képzett, NB I-es 

kluboknál nevelkedett játékosokkal, illetve NB II (ZTE, Videoton, Győr) tartalékában, valamint 

kiemelt bajnokságokon részt vevőkkel, akik komoly színvonalat képviselnek. Ezekkel a 

gyerekekkel szembeengedni azokat a pápai fiatalokat, akik végig - kivéve a 15-ös korosztályt - a II. 

osztályú bajnokságban játszottak, képtelenség. Meglátása szerint ezt csak akkor lehet megtenni, ha 

1-2 év edzésmunka, rendszeres NB III-as csapat elleni edzőjáték van a hátuk mögött. 

Hozzászólását folytatva elmondja, az U15-ös csapatból távozni fog két értékes gyermek. Ilyen 

helyzetben megoldásként az előkészítő korcsoportokat kell keményen nevelni azért, hogy komoly 

szintet érjenek el, mivel a pápai gyermeklétszám adott ehhez. Egyeztetett Bíró Péterrel arról, hogy 

kidolgoznak egy szerződést, ami biztosítja, hogy a tehetséges gyerekek Pápán maradjanak. 

Zalaegerszegen működött ez a megoldás. Akiket a különböző korosztályokból kiemelnek, hogy az 

NB III-as csapatnál eddzenek, támogatói szerződést fognak aláírni. Az elképzelések szerint a 

szerződésben rögzítésre kerül, milyen támogatásban részesül az érintett gyermek az év folyamán. 

Akiket a különböző korosztályokból kiemelnek, hogy az NB III-as csapatnál eddzenek, támogatói 

szerződést fognak aláírni. Ez azt jelenti, hogy a szülőknek nem kerül pénzükbe az, hogy 

gyermekük Pápán focizik, minden költséget átvállalnak, legyen az étkezési, felszerelési, utazási, 

tankönyvköltség, vagy éppen kollégiumi költség. Elmondja továbbá, munkájára jellemző, ha 

bármilyen probléma adódik, a különböző súlyú dolgok között rögtön keresi a megoldást.  
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Esetenként kikéri Szemán György és Lantai Balázs véleményét is. Eddig nem történt olyan súlyú 

probléma, amivel az elnökséghez kellett volna fordulnia. Amikor az elnökség vagy a közgyűlés 

ülést tart, arra beszámolót készít. Ha elnökségi tagokkal találkozik a mérkőzéseken, akkor a 

találkozás elnökségi üléssé alakul át, melynek során elmondja a tagoknak, mi zajlik az 

utánpótlásban. A szerződésekkel kapcsolatban elmondja, a Lombard Pápánál mindenki 

rendelkezik szerződéssel. Öt évvel ezelőtt, amikor idekerült, nem volt olyan fórum, ahol ne 

mondta volna el, milyen nehéz munkát végeztek azok az edző kollégák, akik mindenféle kényszer 

nélkül felépítettek egy olyan előkészítő korcsoportos utánpótlást, aminek eredményeképpen NB 

I-ről lehetett beszélni.  Lantai Balázs időszaka alatt is így működött az utánpótlás az NBII-es 

bajnokság idején, ezáltal feljebb juthatott a csapat. Csak rendszerezni és átnézni kellett a dolgokat 

a jobb és eredményesebb működés érdekében. Azt, hogy hogyan működik az utánpótlás, csak egy 

hosszabb folyamat eredményeképpen lehet majd megmondani.  

 

Harangozó Zsigmond elnök megköszöni Nagy Mihály tájékoztatóját. Véleménye szerint 

nemcsak a labdarúgásban, minden sportágban nehéz az utánpótlás nevelés.  

 

Nagy Mihály kiegészítésképp elmondja, átfogó megoldás az akadémia létesítése lesz, különben 

elviszik innen a gyerekeket. Kéri a bizottságot, támogassák a Munkácsy Mihály Általános Iskola, 

valamint a Gazdasági Szakképző Iskola sportpályájának felújítását, mivel mindkét pálya rossz 

állapotban van. Véleménye szerint jó lenne, ha ugyanaz a cég csinálná ezeket a pályákat, akik a 

Lombard pályát is karbantartják. Korábban mindkét pálya fel lett újítva, most azonban teljesen el 

vannak hanyagolva. A nyári időszakban használhatatlanok: keveset vannak öntözve, a kemény 

föld csomóssá válik. Fontos és sürgős beruházás lenne továbbá a Munkácsy pályáján, hogy 

mindkét kapu mögé 30 x 5 méteres labdafogó háló kerüljön elhelyezése, mert ha iskola időben 

kapura gyakorolnak a gyerekek, az balesetveszélyes a mögötte szaladgáló gyerekek miatt. 

 

Szirbek Rita megkérdezi, hogy a bajnoki tabellák alapján lát-e olyan alapot, ami később a 

minőségi fejlődés útjára léphet, továbbá hogy e rövid idő alatt sikerült-e újfajta hozzáállást elérni 

az edzők részéről. Úgy tudja, a szülők és a gyermekek is lelkesen állnak ahhoz, hogy rendszeresen 

járjanak edzésekre. Megkérdezi Nagy Mihályt, szerinte mi indíthatna el változást. 

 

Nagy Mihály válaszában elmondja, létrehozták a szülői munkaközösséget, így rendszeresen 

találkozik a különböző korosztályú gyermekek szüleivel. Minden korosztály két szülővel 

képviselteti magát. Bármilyen probléma esetén tájékoztatjuk szülőket. A napokban az U15-ök 

szüleivel volt hosszabb megbeszélése, ahol elmondta a szülőknek, tisztában van azzal, hogy 

hosszú idő, sok pénz, rengeteg energia, fáradság és szabadidő feláldozásával járnak az edzések és 

a mérkőzések. Nagy teher ez a gyerekeknek is, hiszen hetente 4-5 alkalommal edzésre járnak, 

hétvégén pedig meccs van, így komoly feszültségben vannak a gyerekek. Azt viszont nem tűri, 

hogy a szülők a mérkőzéseken taktikai utasításokat adjanak, vagy olyan feszültségben tartsák a 

gyerekeket, hogy már a pályára sem mernek kimenni. Ha a szülők ezt a feszültséget fokozzák, 

idegbeteggé teszik őket, és így elveszítjük a gyereket a labdarúgás számára.   

 

Szirbek Rita megkérdezi, a jelenlegi edzők rendelkeznek-e megfelelő végzettséggel. 
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Nagy Mihály válaszában elmondja, nem volt mindenkinek végzettsége, ezért megkezdték a 

képzést. OKJ-s végzettsége mindenkinek van, az igazi áttörés az lenne, ha az akadémia elindulna. 

Várhatóan ez a következő kormánynak kiemelt projektje lesz, és akkor lehet olyan edzőket hozni, 

akik egész nap az akadémián dolgoznak a pápai és a környékbeli gyerekekkel. 

 

Harangozó Zsigmond elnök megkérdezi, az elhangzottakhoz van-e további kérdés, 

hozzászólás. 

 

Takács Pál elmondja, 20 évig volt középiskolai igazgató, ezelőtt 15 évvel sokat futottak a 

sporttelepeken a gyerekek.  Tudni kell, hogy talán még Zalaegerszegen sincs ennyi füves pálya a 

műfüves pályán kívül. A gyerekek a tanórán kívül készültek, súlyt löktek, gerelyt hajítottak, 

futottak. Ma nagyon nehéz megfogni a fiatalokat. Egyetért Nagy Mihállyal abban, hogy a mai 

gyerekek nem tudnak futni. Nem a testnevelő tanárokat hibáztatja, szerinte a közoktatásban van 

nagy gond, egy teljes paradigmaváltásra van szükség a testnevelés órák tekintetében. Elmondja, a 

Pápai Gazdasági Szakképző Iskola külön forrást kap azért, hogy a gyerekek edzenek. Megkérdezi, 

megtörténik-e az edzés, ellenőrzik-e azokat?  

 

Nagy Mihály válaszában elmondja, kedden, szerdán és csütörtökön vannak a gyerekekkel. 

Kedden és csütörtökön konditermi edzésük van, szerdán pedig speciális edzés van bent a 

teremben. 

 

Pődör Ákos hozzászólásában elmondja, a tavaly a Gazdasági Szakképzőben Tóth Ferenc 

kollégájával végezték ezeket a foglalkozásokat, évfolyamonként három órában, átlagban 15 fővel. 

A foglalkozásokkal nem volt probléma, a gyerekek ott voltak, dolgoztak. Az egyik beszámolóból 

azt olvasta ki, hogy az eredménytelenség abból következik, hogy a testnevelők nem végeztek jó 

munkát, nem kiválasztást csináltak, hanem csak gyűjtögették a gyerekeket, nem szakmai képzés 

volt, hanem inkább csak gyermekfelügyelet, így ezáltal a testnevelőknek a hozzáértése 

megkérdőjelezhető. Úgy gondolja, kötelessége úgy saját maga, mint testnevelő kollégái, sőt a 

pedagógus társadalom nevében kikérni, igenis lelkiismeretesen, rendesen és jól dolgoztak. Ebben 

a beszámolóban elhangzik az is, hogy kevés az előkészítőkben a gyerek. Ne feledkezzenek meg a 

89-90-es korosztályról sem, akiket szintén mi készítettünk fel. Innen nevelődött Présinger Ádám 

országos válogatott, Stileht Máté aki bemutatkozott a felnőtt csapatban, Zsirai Martin országos 

válogatott, Radó szintén országos válogatott. Ezek a testnevelők is tudtak tehetségeket nevelni. 

Az ilyen jellegű megközelítés nem szerencsés, hiszen sértő a testnevelő, illetve a pedagógus 

társadalom számára egyaránt.  

 

Harangozó Zsigmond elnök megkérdezi a bizottság tagjait, van-e kérdés, hozzászólás.  

 

Lanti Balázs elmondja, az ügyvezetői feladatokat és a szakmai irányítást 2006. nyara óta látja el, 

ez korábban Pődör Ákos feladata volt. Célja az volt, hogy mennyiségből minőség legyen. Ennek 

mennyiségi mutatóját egy módon tudták javítani, ez pedig a NUSI/NUPI programhoz való 

csatlakozás. Nem az egyesület jelöli ki, hanem a Megyei Szövetség jelöli ki a NUSI/NUPI 

koordinátort, ezt Pődör Ákos akkor már ellátta, és úgy gondolták, hogy ezt a feladatkört, a 

toborzást a NUSI rendszeren keresztül létre tudják hozni, és tudják működtetni.  
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Ezt később segítette a MGYLSZ. Ennek lényege, hogy az MGYLSZ iskolai rendszerben 

foglalkozik a gyermekekkel, a DSK-n belül igazolt játékosokról van szó, nem igazolt játékosokról, 

a NUSI/NUPI programban pedig igazolt játékosok szerepeltek.  Az első két évben az volt a 

feladat, hogy a mennyiségi mutató javuljon. Próbálják minél több gyerekkel feltölteni a rendszert, 

de itt is tapasztalható, hogy a vidéki gyerekeknek nehézséget okoz a bejárás. Gondolkodtak abban 

is, hogy kistérségi buszokkal oldanák meg a beutazást, de végül a mai napig nem találtak 

megoldást. Sok vitája volt Pődör Ákossal e téren. Fontos az egyesület működésében az előkészítő 

csoportok és a nyolc versenykorosztály kialakítása. Abból volt több vita, miért ne játszhatnának 

az U12-es korosztályban 13 éves gyerekek. Ezt próbálta Pődör Ákosnak megmagyarázni azzal, 

hogy ha egy 13 éves gyerekeket játszatnak vissza 12-es korosztályba, akkor előbb utóbb a 12 

évesek eltűnnek. Tisztában volt azzal, ha korosztályokat alakítanak ki, az az eredményesség 

rovására megy. Most azt tapasztalják, hogy inkább a serdülő korosztály eredménytelen. 12-15 éves 

korig a legfontosabb feladat a képzés, de ugyanez vonatkozik a 6 - 11 éves korig. Fontos továbbá 

12-15 éves korban a nagy pályára való képzés, a technikai, taktikai ismeretek elsajátítása is. 

Akkoriban egy U12-es korosztályt vett át, akikkel Markos László foglalkozott. Sajnos 

rendszerhiba az U11-es korosztály versenyrendszere, ami félpálya, keresztpályás játékot jelent 

5x2-es kapura. Ugyanennek a korosztálynak 12 éves korra már nagypályára kell játszani 7x2-es 

kapura. Nem tudja a gyerek hová beilleszteni magát. Erre mondta Nagy Mihály azt, hogy már a 

11-es korosztály nagypályás mérkőzésen edződik. Az a korosztály, akiket átvett, - a mostani 13-as 

korosztály – 12 évesen szembesült a nagypálya méretével, a megnövekedett térrel, kapuval. Ez 

saját hibája, felelőssége is, mert ha erre rálátása volt, miért nem változtatott. Hozzáteszi, 

valamilyen szinten az ő keze is meg volt kötve. Az edzőket tekintve minden edző rendelkezett 

megfelelő B licenccel, ha nem OKJ-s képzéssel, de szakedzői végzettséggel. Ez volt az első két év 

célja. A másik két évben belépett egy olyan kérés - itt csatlakozunk az együttműködéshez - hogy a 

szakmai célokat, az irányelveket a LOMBARD FC Pápa határozza meg. A LOMBARD FC 

Pápának az volt a kérése, hogy az esetleges klub licencnek megfelelően versenyezzenek a 

korosztályok és megfelelő végzettségű edzők kerüljenek alkalmazásra. Az edzői végzettségeket 

tekintve előírás az is, hogy 16 éves kortól csak B licences edző foglalkozhat a csapattal. Ezeknek 

az edzőknek a beíratása és képzése megtörtént. Hárman vettek rész a képzésen, amit az egyesület 

1/3 arányban támogatott, a képzés 180 ezer forintba került.  

 

Harangozó Zsigmond elnök megkérdezi, az elhangzottakkal kapcsolatban van-e kérdés. 

 

Szirbek Rita megkérdezi, hogy kell értelmezni Lantai Balázs egyik korábbi nyilatkozatát, mely 

szerint az utánpótlás-nevelés a szükséges rossz kategóriába tartozik.  

 

Lantai Balázs válaszában elmondja, ezt nem a saját rendszerére mondta, hanem mint játékos 

beszélt. A kis egyesületeknél a költségvetés kicsi, viszont a támogatást tekintve óriási. Kevés 

utánpótlás egyesület mondhatja el, hogy ilyen összegű támogatásban részesül. Négy évvel ezelőtt 

a PELC bevállalt egy olyan dolgot, amiről tudtuk, hogy vannak hátulütői, a legnyilvánvalóbb része 

az eredményesség hiánya. 
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Szirbek Rita úgy látja, ezek az eredmények egy idő után frusztrációt okoznak a gyerekekben is. 

Megkérdezi, mivel lehetne a gyerekekben a lelkesedést tartani, mivel lehetne ösztönözni őket arra, 

hogy örömmel futballozzanak.  

 

Lantai Balázs elmondja, többször elemezték már ezt a kérdést Nagy Mihállyal is. Úgy került  az 

egyesülethez, hogy a szülők kérték, vállalja el az U12-es  korosztályt, ami egy évvel fiatalabbként 

szerepel az  U13-as bajnokságban.  Nem szeret a számok tükrében beszélni, de el kell mondani, 

hogy 120 – 130 mínuszos gólarányok voltak a tavalyi évben. Ezt nemcsak a gyereknek nehéz 

átélni, hanem a szülőnek és az edzőnek is. Sokat konzultál olyan szakemberrel, aki dolgozott 

utánpótlásban arról, milyen módon lehet ezen javítani, de mindig oda lyukadtak ki, hogy vissza 

kell menni az alapokhoz. Olyan edzéseket tart a gyerekeknek, ami motiválttá teszi őket, ami a 

futball szeretetét visszahozza. A serdülő korosztályban nem szabad az eredményességet 

figyelembe venni. Véleménye szerint, ha egyesületen belül egy-egy korosztályból „kinevelődik” 

egy tehetséges gyereket, már megérte dolgozni. Rossz gyakorlatnak tartja, ha egy korosztályra azt 

mondják, gyenge. Azért kell 8-10 gyerek, hogy az az egy tehetséges a többi „hátán kinevelődjön”. 

Hozzáteszi, nagy segítség az önkormányzati támogatás, de a szülői háttér is nélkülözhetetlen.   

 

Szirbek Rita megkérdezi, a tavalyi edző váltás miatt a szülők körében a PELC vezetése iránt 

kialakult bizalomveszés mára helyre állt-e, tapasztalható-e még feszültség.  

 

Lantai Balázs válaszában elmondja, a Városházán július 15-én megtartott elnökségi ülés többek 

között erről is szólt, ahol jelen voltak a LOMBARD vezetői, polgármester és alpolgármester úr is. 

Az ülésen született döntés szerint Nagy Mihály lett a szakmai igazgató. A szakmai irányelveket a 

LOMBARD Pápa Termál FC határozza meg. Az elnökkel együtt jelezték már, hogy ezt az 

együttműködést át kell dolgozni, nincs felügyeleti joguk a szakmai igazgatóra. Az egyesület 

jelenleg 6 alkalmazottat fizet és 16 edző dolgozik. Minden korosztálynál egy-egy edző dolgozik, az 

U10-11 korosztálynál Horváth Imre két korosztályt visz, valamint két kapus edző dolgozik az 

egyesületnél. A továbbiakban elmondja, azok az edző kollégák, akik nem rendelkeznek megfelelő 

minősítéssel, vagy nem számlaképesek, nem kapnak juttatást, társalmi munkában kell végezniük 

ezt a tevékenységet.  

 

Harangozó Zsigmond elnök megköszöni Lantai Balázs tájékoztatóját. A továbbiakban 

elmondja, egyetért az alapszabály átdolgozásával, mivel véleménye szerint sem jó. A testnevelő 

tanárképzéssel kapcsolatban felolvassa a beszámolóban leírtakat. A továbbiakban elmondja, ha 

nem ismerné Lantai Balázst, azt mondaná, nem sportemberről, nem a sportéletben felnőtt 

emberről van szól. A magyar testnevelő egyetem a világ egyik legjobb egyeteme. Aki 

Magyarországon elvégezte ezt az iskolát, az legalább 15 sportágból tudott olyan szintű embereket 

nevelni, akik a diákolimpiákon, illetve magasabb szintű eseményeken részt vettek. Világszintű 

edzőket lehetne felsorolni a futballban is. Véleménye szerint ezt a mondatot nem szabad leírni és 

kijelenteni.  
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Lantai Balázs elmondja, április 22-én lesz közgyűlés, melynek napirendje között szerepel az 

alapszabály módosítása is. Harangozó Zsigmond elnök hozzászólására válaszolva elmondja, az 

elnök úr által is említett 15 sportág közül konkrétan a futballra gondolt. Véleménye szerint a mai 

iskolai testnevelés semmit nem ér. A fegyelmezési eszközök, ahogy azt Nagy Mihály is elmondta, 

leszűkültek, melyben nem a testnevelők a hibásak, hanem ez társadalmi hiba. Szerinte a szülők 

nem nevelik gyermekeiket önállóságra, vagy ha önállóságra nevelik, akkor a gyerekek negatív 

irányba húzzák el egymást. A legjobb példa akár a 13 éveseknél is, hogy nagyon sok gyerek 

elkényeztetett.  

 

Harangozó Zsigmond elnök szerint ez oktatási és társadalompolitikai kérdés, ami az egész 

társadalomra levetíthető.  

 

Lantai Balázs elmondja, erre irányultak a szakmai jellegű váltások, Nagy Mihály, aki kinevezte az 

új edzőket, ezért felel. Neki meg azzal kellett megoldani a problémát, akik voltak. Hozzáteszi 

még, nem is volt választási lehetősége, mert akik jelenleg dolgoznak, nem rendelkeznek külön 

minősítéssel.  

 

Harangozó Zsigmond elnök véleménye szerint szükség van főállású edzőre, akadémiára és még 

sok minden másra. Megkérdezi Lantai Balázstól, a jelenlegi mellékállásába fordított energiát nem 

kellene-e inkább a pápai gyerekekbe fektetni.  

 

Takács Pál hozzászólásában elmondja, Lantai Balázs korábban bejelentette, hogy a Balatonfüred 

Labdarúgó Csapatánál ellátja az edzői feladatokat. Írásban nyilatkozott arról, hogy amennyiben a 

mellékfoglalkozása akadályozza a főállásban végzett munkáját, akkor a mellékállását feladja. Ha 

probléma merülne fel, Lantai Balázs bizonyára a nyilatkozatban foglaltak szerint fog eljárni.  

 

Lantai Balázs elmondja, ha a két program összeegyeztethetetlenné válik, meg fogja hozni a 

szükséges döntést. Úgy próbálja megoldani a feladatot, hogy a balatonfüredi felnőtt csapatnál heti 

három alkalommal történnek az edzések: kedden, szerdán és pénteken 19.00 órakor, és a hétvégi 

mérkőzések. A július 15-i ülést követően csak az ügyviteli dolgokért felel, a szakmai felelős Nagy 

Mihály lett.  

 

Máté István hozzászólásában elmondja, a megállapodást dr. Kontrát Károly és Nagy Mihály 

dolgozta ki, továbbá ott volt az általa készített megállapodás is. Az általa készített tervezetben az 

szerepelt, hogy mivel a szakmai munkáért Nagy Mihály felel, javaslatot tehessen az ügyvezető felé 

személyi kérdésekben, amit Lantai Balázs beterjeszthet a PELC elnökségének és az elnökkel 

együtt hagyják jóvá ezeket a személyi kérdéseket. Véleménye szerint a PELC őrizze meg 

önállóságát. Nagy Mihály segítsen a PELC-nek, ne Nagy Mihály irányítsa az utánpótlás 

egyesületet. Úgy gondolja, ez a szerződés az Új Lombard Kft. „ízlése” szerint készült el, melyet 

véleménye szerint nem kellett volna aláírni.  
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Az aláírás után felmerül a kérdés, szükség van-e a PELC elnökségre, vagy a PELC elnökére. A 

papírok alapján Lantai Balázsnak az a feladata, hogy a számlákat aláírja, a szakmai munkába pedig 

nem engedik beleszólni. Takács Pál elnökkel egy éven keresztül nem beszélt a szakmai igazgató, 

amiből az szűrhető le, hogy a szerződés aláírása után a PELC önállósága hatalmasat csorbult. De 

nem vitatja a szerződés jó szándékát sem. Véleménye szerint eltűnt a PELC felelőssége, 

tekintélye, de mégis Lantai Balázsékon kérik számon az eredményeket, holott a megállapodás 

szerint nincs is mozgásterük.  

 

Harangozó Zsigmond elnök elmondja, erkölcstelennek tartja azt, hogy olyan ember lett 

elküldve, akinek megvolt a papírja, és olyat vettek fel, akinek nincs papírja.  

 

Lantai Balázs elmondja, a július 15-i ülésen egyértelműen meg lett határozva, ki milyen feladatot 

lát el. A szakmai célokat Nagy Mihály határozza meg. Nincs nagy lehetősége a PELC-nek, hogy 

válogasson edzőkből. Nagy Mihály is említette, hogy Győrből lehetne idehozni edzőt, ami 

azonban pénzbe kerül. Hozzáteszi, olyan bajnokságokban szerepelnek, ahol akadémiákkal 

játszanak. Az akadémián 16-19 éves gyerekekkel foglalkoznak, ahol max. 100 gyerek van, és hozzá 

kb. 330 millió forintos költségvetés. Ezzel szemben a PELC költségvetése 19-20 millió forint.  Az 

egyesületnek abból kell gazdálkodnia, amennyi van, abból viszont a maximumot kell kihozni. 

Valóban olyan edzők lettek elküldve, akik rendelkeztek megfelelő minősítéssel. Változás a 

nyárhoz képest, hogy Horváth Imre kivételével nincs testnevelő a rendszerben. Amikor kimennek 

egy-egy általános iskolába, azokat a gyerekeket látják csak, akik a PELC-nél futballoznak, újakat 

nem. Mindez annak köszönhető, amit Pődör Ákosék korábban toborzó jelleggel létrehoztak és 

működtettek. Véleménye szerint minden gyereknek és szülőnek elismerés, ha egy tornát megnyer 

egy korosztály, mint ahogy most is fent van a honlapon, hogy a U9-esek jól szerepelnek. Az a 

legfontosabb, hogy a 7-10 éves korosztály a megfelelő technikai szintre eljusson. Az U15-ös és az 

U13-as kiemelt korosztályt vissza kell léptetni a II. osztályba. A sikerélmény mind a szülőt, mind 

pedig a gyerekeket ösztönzi arra, hogy tovább játszanak. 

 

Máté István elmondja, szeretné, ha visszakerülne az egyesület jogköre a szerződésbe. Szomorúan 

állapítja meg, hogy a megállapodás a PELC-ről már csak papíron szól, minden hatáskört kivettek 

a kezükből. A későbbiek során lehetne „finomítani” a megállapodáson, hogy legyen beleszólási 

lehetőség az edzői kérdésekben és a személyi cserékben. Véleménye szerint bizonyos személyi 

kérdésekben legyen beleszólása a PELC-nek. Javasolja, Nagy Mihály ott segítsen, ahol Lantai 

Balázs gondolja.  

 

Lantai Balázs szerint a labdarúgást maga a város nem tudja ellátni. Ehhez olyan szponzor kell, 

mint Bíró Péter. Mivel a támogatás egy részét a LOMBARD FC, másik részét a város adja, 

szerinte van bizonyos beleszólási joga. Az ISB határozza meg a támogatás összegét, de döntési 

joga nincs, az kizárólag Bíró Péternek van. A legnagyobb probléma, hogy a jog megvásárlásával, 

cseréjével bizonyos jogok is eladásra kerültek. Az utóbbi időben jellemző a LOMBARD részéről, 

hogy nem a pénz a motiváció az egyes játékosnak, hanem egy új csapat. Eddig Pápára az volt 

jellemző, hogy Bíró Péter olyan játékosokat hozott ide, akiket nagy összegért megvásárolt. 
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Fél évig itt fociztak, de motiváció nem volt bennük. Elmondja, nem Bíró úrral van problémája. A 

megelőző négy évben tejhatalma volt, ő döntött az edző személyéről, a játékosokról és minden 

egyéb kérdésről. Véleménye szerint is finomítani kell az együttműködési szerződésen, és 

pontosítani kell a feladatokat.  

 

Harangozó Zsigmond elnök megkérdezi, az elhangzottakkal kapcsolatban van-e kérdés, 

hozzászólás. 

 

Miután kérdés, hozzászólás nem érkezett, kéri a bizottság állásfoglalását a beszámolóról.  

 

Az Ifjúsági és Sport Bizottság 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi 

határozatot hozza:  

     9/2010(IV.07.) ISB határozat 

Pápa Város Önkormányzat Ifjúsági és Sport Bizottsága a 

Pápai Egyesített Labdarúgó Csapat beszámolóját elfogadja.  

Vegyes ügyek 

Harangozó Zsigmond elnök elmondja, a Balla DSE támogatási kérelmet nyújtott be. A 

továbbiakban ismerteti, az egyesület nemzetközi tornákon is részt vesz, valamint speciális olimpiai 

sportágakban. Fentiek alapján 150 ezer forint támogatást javasol.   

Az Ifjúsági és Sportbizottság 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi 

határozatot hozza: 

10/2010(IV.07.) ISB határozat 
Pápa Város Önkormányzat Ifjúsági és Sport Bizottsága a 
Balla DSE-t 2010. évre 150 000,- Ft vissza nem térítendő 
támogatásban részesíti. 
Az Ifjúsági és Sport Bizottság felkéri az elnököt, 

gondoskodjon a támogatási szerződés előkészítéséről.  

Határidő: azonnal 

Felelős: elnök  

  

Harangozó Zsigmond elnök felkéri Horváth István ISB titkárt, ismertesse a Magyar 

Szabadidősport Szövetség felhívását. 

 

Horváth István ISB titkár ezt követően elmondja, a korábbi évekhez hasonlóan az idén is 

megrendezésre kerül a „Kihívás Napja”. A sporteseményre május 19-én kerül sor, ami időben 

kevéssel előzi meg a városban évek óta zajló Játékfesztivált, valamint a Miniolimpiát. Javasolja, 

hogy az előző évekhez hasonlóan a „Kihívás Napjához” ne csatlakozzon a város.  
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Harangozó Zsigmond elnök ezt követően kéri a bizottság állásfoglalását a „Kihívás Napja” 

eseménysorozathoz való csatlakozásról. 

 

Az Ifjúsági és Sport Bizottság 6 igen ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot 

hozza:  

11/2010(IV.07.) ISB határozat 

Az Ifjúsági és Sportbizottság úgy dönt, hogy Pápa város 2010. 

évben nem csatlakozik a „Kihívás Napja” programhoz. 

 

Mivel további kérdés, hozzászólás nem hangzott el, Harangozó Zsigmond elnök megköszöni a 
bizottság tagjainak munkáját, az ülést 18.15 órakor bezárja. 

 
 

k.m.f. 
 

 

 

 

  Horváth István sk.     Harangozó Zsigmond sk. 

     ISB titkár                         ISB elnök 

 

 


