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Tisztelt Jegyző Úr!

Írásos megkeresésére, melyben a Berzence Lövészegyesület tevékenységéről kér írásos beszámolót 

a következőt tudom felvázolni Önnek:

Az idei év igencsak mozgalmas és sikerekben gazdag volt egyesületünk számára. Mint 

ahogy azt már korábban hangoztattuk nem csupán lövészettel foglalkozunk hisz tevékenységeink 

közé sorolható például a légfegyverrel, airsoftal, számszeríjjal, tradícionális magyar ételek 

elkészítésével, küzdősportokkal és sporthorgászati lehetőséggel való szolgáltatás is azon tagtársaink

számára, akik a kezdetektől egészen a versenyszintig mérettetnék meg magukat, vagy csupán egy 

kellemes délutáni időtöltésre vágynak.

Büszkék vagyunk arra, hogy nem csupán Berzencén jelenünk meg, hanem regionális szinten is 

képviselni tudjuk településünket s visszük hírül szeretett közösségünk jó hírét. A hónapok termése 

megannyi oklevél érem és kupa, melyek megszerzésével nem csupán településünk nevét öregbítjük 

de lakosait is méltán büszkévé tehetjük.

Mint azt bizonyára tudja az idei évben is megrendezett Kinizsi Pál Erősember versenyen is 

megjelentünk ahol a lakosság számára (ingyen) légfegyveres és számszeríjas lövészetet 

biztosítottunk az arra érdeklődőknek. Ezen esemény annyira népszerű volt, hogy az összes raktáron 

levő lövedék és lőlap is elfogyott.

Ebben az évben két tagrársunk vett részt légfegyveres oktatásban, melynek eredményeképp 

még profibben és szabályszerűbben nem csak lőhetnek de oktathatnak is.

Az idei év végén -előreláthatólag decemberben- szeretnénk egy versenyt szervezni a 

Művelődési Házban. Ennek mikéntjéről sajnos még nem áll módomban pontosabb beszámolót adni.

Amennyiben az önkormányzati támogatás okán leadott számlákat végignézi úgy látni fogja, hogy 

ebben az évben nem szerepel sem lőszer sem a versenyek nevezési díja, utiköltség de még 



könyvelői díj megfizetése sem. Ennek nyilvánvaló oka, hogy költségvetésünk közel a kétszerese az 

önkormányzat által kifizetett támogatásnak. Mivel egyesületünk igencsak sikeres és népszerű így 

pályázati pénzből és adományokból tudtuk csak kifizetni a működéshez szükséges összeget. Ez 

azomban igencsak bizonytalan hisz nem borítékolható a pályázat sikeressége sem. A 2016-os 

költségvetés tárgyalásakor Molnár Szabolcs önkormányzati képviselő Úr jelezte, hogy a megítélt 

támogatás nem csak, hogy nem fedezi de meg sem közelíti költségvetésünk mértékét. Amenniyben 

jelzésének idén sem lesz foganatja -és ellentétben más szervezetekkel akiknek mondhatni a teljes 

költségvetésünket a berzencei önkormányzta állja- és az Önök által adott támogatás hasonló vagy 

még kevesebb lesz úgy kilátásba helyezzük egyes szolgáltatásaink megszűnését, szüneteltetését. 

Ebben az esetben bízom abban, hogy a szolgáltatás megszűnésének okát a berzencei önkormányzat 

kívánja megindkolni a tisztelt lakosságnak.

A 2018-as évre vonatkozóan ugyan ezt tudom csak felvázolni Önöknek. Előre láthatólag ugyanazt 

szeretnénk folytatni 2018-ban is mint amit 2017-ben így kérem a felvázolt beszámolót 

szíveskedjenek mindkét évre kivetíteni.

Pénzügyi beszámoló: A 2017-es évben 600e Ft önkormányzati támogatást kaptunk, erről korrekt 

módon el is számoltunk. Az számlákkal együtt csatoltunk egy "jelmagyarázatot" ami rámutat mért 

mi célból és mire költöttünk. Más bevételi forrás elköltéséről nem vagyunk kötelesek beszámolni az

önkormányzat felé.

Kérem a beszámolók elfogadását.
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