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B E S Z Á M O L Ó  

a Felsőzsolca Városi Sport Club 2013. évi tevékenységéről 

  

 

T Á J É K O Z T A T Ó 

Felsőzsolca sportéletéről 

x  



Beszámoló 
a Felsőzsolca Városi Sport Club 2013. évi működéséről és eredményeiről 

 

 

I Az egyesület tagsága, létszám-adatok 

 
Egyesületünkben két szakosztály működik: futball és kézilabda. Mindkét szakosztály a 

megyei I. osztályú csapatok mezőnyében versenyez. Mindkét szakosztály Sportfejlesztési 

programjának és a TAO-finanszírozásnak köszönhetően jelentős fejlődési folyamaton ment át, 

mely most is tart. 

A csapatok létszáma viszonylag állandónak mondható, a mozgás kicsi és kiegyenlített. 

 

Futball 

A felnőtt csapat keretszáma 20 fő, mindegyik igazolt játékos. 

IFI: U19 : Igazolt játékos 18 fő 

Utánpótlás csapatok:  U15:  igazolt játékos 17 fő  

U17:  igazolt játékos 16 fő   

Bozsik  program: U 7- 9 – 11 – 13 évesek összesen 80 fő , ebből igazolt 80 fő. 

Ebből óvodás: 20 fő 

Futball szakosztály összesen: 151 fő, ebből igazolt: 151 fő 

 

A csapatokat edzi Sándor Zsolt (Felnőtt és U19) 

Lippai József (U15, U17) 

Pásztor Erik és Fink Sándor (U7, U9, U 11, U13)  

Ovi-foci: ( U7) Kovácsné Soltész Andrea – Pásztor Erik 

Mindegyik edző rendelkezik az MLSZ által elfogadott diplomával, képesítéssel. 

 

Kézilabda  

A felnőtt férfi csapat igazolt játékosainak száma: 16 fő 

A felnőtt női csapat (2012-től) igazolt játékosainak száma: 18 fő. 

Utánpótlás csapatok létszáma 6-16 éves korig: 70 fő, ebből igazolt játékos 70 fő. 

 

Az edzéseket Kovács Sándor végzi (felnőtt férfi és női csapat) 

Az utánpótlás edzéseit Pásztor Erik, Csontos Róbert, Nagy György és Szinai István vezeti. 

Mindegyik edző rendelkezik a MKSZ által elfogadott edzői diplomával, képesítéssel. 

 

Kézilabda szakosztály összesen: 104 fő, ebből igazolt: 104 fő 

 

Mind összesen: 255 fő, ebből igazolt 255 fő játékos, akik aktív sportolók és igazolt 

játékosként használói a sport-komlexumnak. 

A szakosztályok szakmai munkáját 10 edző látja el.   

A tagság létszáma a tavalyihoz képest nem változott, 36 fő. A sportolók nem feltétlenül 

tagjai az egyesületnek.   

A sportesemények látogatottsága a megyében átlagoshoz képest jó, egy-egy hazai mérkőzésen 

250-300 fő körüli nézőszámra számíthatunk. 

 

II. A pályák kihasználtsága,  eredmények,  rendezvények 

 



Az edzésmunkát nyáron a szabadban, télen – főleg az utánpótlás és kézilabda vonatkozásában 

– a sportcsarnokban tartjuk. A terem adta lehetőségeket igyekszünk maximálisan kihasználni. 

A terembérlet anyagi fedezetét  a TAO biztosítja.  

A műfüves pályát, a nagypályát és az aszfaltos pályát is igénybe vesszük edzésekre és egyéb 

rendezvények esetén. Közösségek, cégek, intézmények valamint az Önkormányzat kérik, 

bérlik szükségleteik szerint a területet.  Felsőzsolca Város Önkormányzata 2013. évben 

megállapította a bérleti díjak mértékét. A bevétel a tulajdonost, az önkormányzatot illeti. 

A pályáknak  még van szabad kapacitása, a kihasználtság még nem teljes. Ennek az 

időbeosztás az oka: általában a délutáni, esti órákra tartanak igényt a használók a területre. 

 

A 2012-13. bajnoki évben a csapataink a következő helyezéseket érték el:  

Futball Megyei I. osztály felnőtt csapat: bronzérmes lett, tabella III. helyezés.  

Ifi   (U19):   V. helyen, az U13 és az U16 -os korosztályában I. helyen végzett.  

Az MLSZ versenykiírása szerint 2013. őszi szezontól kötelező indítani a Bozsik programban 

az U7, U9, U11, U13,korosztályokat. Sorsolás alapján bajnoki rendszerben az U15, U17, U19 

utánpótlás csapatokat. Minden korosztályban meg tudtunk felelni a kiírásnak, indítottuk az 

utánpótlás csapatokat. A versenyengedélyeket, sportorvosi igazolásokat beszereztük. 

 

Év elején több előkészületi tornán vettek részt a csapatok. Rákóczi Kupa, Zsolca Kupa, 

Encs Város Kupája, Borosi Emléktorna adott jó lehetőséget a felkészülésre. A Borosi 

Emléktorna megyei döntőjén tizenkét csapatból a II. helyezést értük el. 

 

A Magyar Kupa első fordulójában csapatunk az országos főtáblán 1:0 arányú győzelmet ért 

el Jászberény ellen. Így a második fordulóban erőnyerőként indulhattunk. Cigánd ellen 1:1 

arányú döntetlen után tizenegyesek döntötték el a csapat sorsát. Sajnos, nem jutottunk tovább.  

 

A Bozsik program minden rendezvényén részt vettünk. Bőcs, Onga, Tiszalúc, Felsőzsolca  

csoportjában sikeresen szerepeltek a legkisebbek is. 

Az U13 hat tornán vett részt, az U15, U17, U19  csapataink az őszi forduló végén dobogós 

helyen állnak. Felnőtt csapatunk a IV. helyen várja a folytatást.  

 

A kézilabda csapat a bajnokság végén a II. helyen végzett. A felnőttek jelenleg 

csoportjukban a III. helyen állnak. 

2013.márc.23-án a Magyar Kézilabda Szövetség által kiírt Erima szivacskézilabda utánpótlás 

tornán vettünk részt (megyei döntő), amelyen az U9 korosztályos leány csapat a III. helyen 

végzett. Résztvevő csapatok: Ózd, Miskolci Sportiskola1., Miskolci Sportiskola2., 

Sárospatak, Felsőzsolca.  Április14-én az U8-as korosztály is III. lett, és elhozta a legjobb 

kapusnak kijáró különdíjat is. Az U7-es korú lányaink ezen a tavaszon   ……    helyezést 

értek el. Ez a torna történelmi pillanat volt klubunk életében. Ebben az évben először indult 

Felsőzsolca színeiben kézilabda utánpótlás csapat versenyprogramban. 

 

A 2013/14 évadban is beneveztük az U7, U8, U9, U10 leány és az U10 fiú csapatainkat a 

bajnokságba. Ezzel a versenyeztetett csapataink száma háromról ötre növekszik. 

Jelenleg nincs szükség toborzók szervezésére, a szülők folyamatosan hozzák a kézilabdázni 

vágyó palántákat. Inkább az elért eredmények és a színvonal megtartására, erősítésére 

törekszünk. Jó sportkapcsolatot ápolunk a MISI, Mezőkövesd, Ózd, Sárospatak csapataival.  

 

 

Július 29- augusztus 3-ig nyári sporttábort rendeztünk immár második alkalommal. 80 fő 

utánpótlás korú játékosunk részvételével. Hat edző biztosította a napi két edzést, a programot 



játék, kirándulás színesítette. Elismerés illeti Pásztor Eriket, aki a szervezésben és 

lebonyolításban oroszlánrészt vállalt. 

 

Augusztus 7-11-ig volt vendégünk Malomfalva futballcsapata (21 fő). Ez a tábor viszonzása 

volt a tavalyi edzőtáborunknak, amikor ők láttak minket vendégül és biztosították az edzések 

és barátságos mérkőzések lehetőségét Székelyföldön. 

Két felkészülési mérkőzést játszottak, edzéseket tartottak és két kirándulás is belefért a négy 

napos  programba. 

Köszönjük az anyagi és erkölcsi segítséget, melyet az ellátásukhoz, programjukhoz a várostól, 

a vállalkozásoktól és a magánemberektől kaptunk.  

 

III. Gazdálkodás,  pályázatok 

 
Bevételi források: Önkormányzati támogatás működésre    2 000 000 Ft 

                                                                         fenntartásra:  2 000 000 Ft 

Tagdíjak                          36 x 2400 Ft /év                                 86 400 Ft 

Jegybevétel: évente 15 hazai meccs, cca. 25 000 Ft/meccs       375000 Ft   

     Összesen:                                                                          4 461 400 Ft 

 

A büfé bérbeadása ősztől átkerült a Rendezvények Háza hatáskörébe. 

A szponzori támogatások változó összegűek, nem tervezhető bevételek, de sokat segítenek a 

működési kiadások fedezetében.  

 

Elkülönítetten kell kezelni a TAO támogatást. Emiatt minden támogatási jogcímre külön 

számlaszámot kell biztosítani. Ez megnövelte a számlavezetési költségünket.  

A pályázati év  július 1-től következő és június 30-ig tart.  A 2012/2013 évi támogatással 

elszámoltunk, a következő évre a pályázat beadásra került.  A TAO támogatás 10 % önrészt 

igényel. (Kivétel a beruházás jellegű ráfordítás, aminek az önrésze 30%.) 

 

Kiadások: 

2012/13. évben elnyert TAO- támogatás összege: kézilabda 31 millió Ft, futball szakosztály 

21 millió Ft volt.  

Ez az összeg fedezi a pályázatírás és kezelés költségeit, a könyvelés és projekt-manager 

költségeit, könyvvizsgálói díjat, a terembérletet, edzők bérét és annak járulékait, szövetségi 

díjakat, sportorvosi költséget, szövetségi tagsági díjat, játékvezetők díját, utaztatás, 

sporteszközök beszerzését, edzőtáborozás költségeit. 

 

Egyéb kiadást jelentenek még : étkeztetés,ellenőri díjak,pályahitelesítés, játékengedélyek 

(igazolások), üzemanyag ára (fűnyíróba), mosó- és takarító szerek, eszközök, közüzemi díjak, 

posta költség, számlavezetési és átutalási költség,  telefon díj, (MLSZ flottás, 3 db készülék) 

 

Gazdálkodásunkat nehezítette az előző évek nehéz öröksége is. A 2009-ben indított APEH-

vizsgálat ránk nézve kedvezőtlen hatásai 2013-ban jelentkeztek. Bízva igazunkban és az 

igazságszolgáltatásban, a döntés ellen fellebbeztünk, a fellebbezés a Kúriánál van, ügyünkben 

határozat  még nem született. Eljárási illetékét 203 ezer Ft-ot befizettük.  Az APEH augusztus 

4-én az autóbuszunkat lefoglalta, az egyesület számláira inkasszót tett. Az egyesület így 

átmenetileg anyagilag ellehetetlenült. A város vezetés segítségével sikerül átrendezni az 

APEH-nál fennálló tartozást, így ismét kaphattunk un. nullás igazolást. Ennek hiányában   

 



pályázati támogatásban nem részesülhettünk volna. Emiatt került sor arra, hogy a 

TÁMOP6.1.2. egészségnevelési pályázatot nem tudtuk fogadni, attól el kellett állnunk.  

 

Jó hír viszont, hogy az időközben elnyert TAO támogatás első részlete már számlánkra 

érkezett, és valamennyit „ledolgoztunk” fizetési hátralékunkból. Bízunk benne, hogy a 

továbbiakban zökkenőmentes lesz a csapatok munkájának finanszírozása.  

 

A műfüves pálya építésekor keletkezett tartozásunkat Nagy Zoltán vállalkozó felé végre 

rendezni tudtuk. 

 

IV. Személyi feltételek 
 

Az egyesületet az Elnökség irányítja az Alapszabályban foglaltak szerint.  

Tagjai 2013-ban: elnök: Kun Attila, elnökségi tagok: Pásztor Erik, Homonnai György,   

Bukovenszki István, Csősz Géza, Székács Gábor és Skoda Zoltán. 

 

Mellette a gazdálkodás ellenőrzése érdekében Felügyelő Bizottság működik. A felügyelő 

Bizottság évente ellenőrzi a gazdálkodást, az éves mérleget, és szükség szerint ajánlást tesz az 

Elnökségnek. Tagjai: Szabó Miklós, Rácz Péter és Simárszki Zoltán. 

 

Az egyesület munkáját segíti Bredács László, aki rendszeresen tudósítja a Zsolcai Hírmondót 

az eredményekről. Elkíséri a csapatot a mérkőzésekre, elősegíti a problémák gyors 

megoldását. 

A gondnoki feladatokat Lippai József végzi. Az általa ellátott feladatok: a vagyonvédelem, a 

pályák játékra való felkészítése, karbantartása, öntözése, takarítás, mosás, pályahasználat 

felügyelete, kisebb javítások, stb. 

Munkája jelentősen hozzájárul, hogy a mindennapok zökkenő mentesek legyenek. A jó gazda 

gondosságával ügyel a sportlétesítmény állapotára. 

A sportbaráti kör közreműködik a csapatok ellátásban, a szurkolókkal való 

kapcsolattartásban, a közösségi élet erősítésében. 

Köszönet illeti mindnyájukat önzetlen munkájukért. . 

 

2013. augusztus 6-án Kun Attila lemondott elnöki tisztéről. Mivel a tisztújító közgyűlés 

szeptember végén eredménytelen volt, a Közgyűlés döntése értelmében 2013. december 30-ig 

ellátta az elnöki feladatokat.  

 

2014. január 01. napjától megújult Elnökség látja el az Egyesület vezetését.  

 

Elnök: Siegel János 

Elnök helyettesek: Kolenkó Gábor és Gavallér István 

Tagok: Pásztor Erik, Székács Gábor, Homonnai György, Kun Attila 

Az új elnökség megbízatása az Alapszabály értelmében öt évre szól. 

 

Kívánok az új elnökségnek sikeres munkát.  

Megköszönöm az Önkormányzatnak az Egyesületnek nyújtott anyagi és erkölcsi támogatást. 

Köszönettel tartozom azoknak, akik bármilyen módon segítették az egyesület munkáját, 

hozzájárultak a sikereinkhez, részt vállaltak örömeinkből, gondjainkból.  

 

Kérem, sziveskedjenek beszámolómat elfogadni. 

 



        Tisztelettel: Kun Attila 

Felsőzsolca, 2014. január 13. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Beszámoló Felsőzsolca sportéletéről 

2014. február 4. 

 



 
Felsőzsolca város sportéletének bemutatását a Felsőzsolca Városi Sport Club 

működésével és eredményeivel kezdeném. Városunk évek óta kiemelt támogatásban részesíti 

a clubot, nehéz gazdasági helyzete ellenére. Mint a felsőzsolcai sport zászlóshajóját segíti a 

pálya fenntartásában és működési kiadásaira is jelentős összegeket fordít. 

A FVSC beszámolója a Kun Attila által szolgáltatott adatokat tartalmazza: 

 

I. Az egyesület tagsága, létszám-adatok 

 

Egyesületünkben két szakosztály működik: futball és kézilabda. Mindkét szakosztály a 

megyei I. osztályú csapatok mezőnyében versenyez. Mindkét szakosztály Sportfejlesztési 

programjának és a TAO-finanszírozásnak  köszönhetően jelentős fejlődési folyamaton ment 

át, mely most is tart. 

A csapatok létszáma viszonylag állandónak mondható, a mozgás kicsi és kiegyenlített. 

 

Futball 

A felnőtt csapat keretszáma 20 fő, mindegyik igazolt játékos. 

IFI: U19 : Igazolt játékos 18 fő 

Utánpótlás csapatok:  U15:  igazolt játékos 17 fő  

U17:  igazolt játékos 16 fő   

Bozsik  program: U 7- 9 – 11 – 13 évesek összesen 80 fő , ebből igazolt 80 fő. 

Ebből óvodás: 20 fő 

Futball szakosztály összesen: 151 fő, ebből igazolt: 151 fő 

 

A csapatokat edzi Sándor Zsolt (Felnőtt és U19) 

Lippai József (U15, U17) 

Pásztor Erik és Fink Sándor (U7, U9, U 11, U13)  

Ovi-foci: ( U7) Kovácsné Soltész Andrea – Pásztor Erik 

Mindegyik edző rendelkezik az MLSZ által elfogadott diplomával, képesítéssel. 

 

Kézilabda  

A felnőtt férfi csapat igazolt játékosainak száma: 16 fő 

A felnőtt női csapat (2012-től) igazolt játékosainak száma: 18 fő. 

Utánpótlás csapatok létszáma 6-16 éves korig: 70 fő, ebből igazolt játékos 70 fő. 



 

Az edzéseket Kovács Sándor végzi (felnőtt férfi és női csapat) 

Az utánpótlás edzéseit Pásztor Erik, Csontos Róbert, Nagy György és Szinai István vezeti. 

Mindegyik edző rendelkezik a MKSZ által elfogadott edzői diplomával, képesítéssel. 

 

Kézilabda szakosztály összesen: 104 fő, ebből igazolt: 104 fő 

 

Mind összesen: 255 fő, ebből igazolt 255 fő játékos, akik aktív sportolók és igazolt 

játékosként használói a sport-komlexumnak. 

A szakosztályok szakmai munkáját 10 edző látja el.   

A tagság létszáma a tavalyihoz képest nem változott, 36 fő. A sportolók nem feltétlenül 

tagjai az egyesületnek.   

A sportesemények látogatottsága a megyében átlagoshoz képest jó, egy-egy hazai mérkőzésen 

250-300 fő körüli nézőszámra számíthatunk. 

 

II. A pályák kihasználtsága,  eredmények,  rendezvények 

Az edzésmunkát nyáron a szabadban, télen – főleg az utánpótlás és kézilabda vonatkozásában 

– a sportcsarnokban tartjuk. A terem adta lehetőségeket igyekszünk maximálisan kihasználni. 

A terembérlet anyagi fedezetét  a TAO biztosítja.  

A műfüves pályát, a nagypályát és az aszfaltos pályát is igénybe vesszük edzésekre és egyéb 

rendezvények esetén. Közösségek, cégek, intézmények valamint az Önkormányzat kérik, 

bérlik szükségleteik szerint a területet.  Felsőzsolca Város Önkormányzata 2013. évben 

megállapította a bérleti díjak mértékét. A bevétel a tulajdonost, az önkormányzatot illeti. 

A pályáknak  még van szabad kapacitása, a kihasználtság még nem teljes. Ennek az 

időbeosztás az oka: általában a délutáni, esti órákra tartanak igényt a használók a területre. 

 

A 2012-13. bajnoki évben a csapataink a következő helyezéseket érték el:  

Futball Megyei I. osztály felnőtt csapat: bronzérmes lett, tabella III. helyezés.  

Ifi   (U19):   V. helyen, az U13 és az U16 -os korosztályában I. helyen végzett.  

Az MLSZ versenykiírása szerint 2013. őszi szezontól kötelező indítani a Bozsik programban 

az U7, U9, U11, U13,korosztályokat. Sorsolás alapján bajnoki rendszerben az U15, U17, U19 

utánpótlás csapatokat. Minden korosztályban meg tudtunk felelni a kiírásnak, indítottuk az 

utánpótlás csapatokat. A versenyengedélyeket, sportorvosi igazolásokat beszereztük. 

 



Év elején több előkészületi tornán vettek részt a csapatok. Rákóczi Kupa, Zsolca Kupa, 

Encs Város Kupája, Borosi Emléktorna adott jó lehetőséget a felkészülésre. A Borosi 

Emléktorna megyei döntőjén tizenkét csapatból a II. helyezést értük el. 

 

A Magyar Kupa első fordulójában csapatunk az országos főtáblán 1:0 arányú győzelmet ért 

el Jászberény ellen. Így a második fordulóban erőnyerőként indulhattunk. Cigánd ellen 1:1 

arányú döntetlen után tizenegyesek döntötték el a csapat sorsát. Sajnos, nem jutottunk tovább.  

 

A Bozsik program minden rendezvényén részt vettünk. Bőcs, Onga, Tiszalúc, Felsőzsolca  

csoportjában sikeresen szerepeltek a legkisebbek is. 

Az U13 hat tornán vett részt, az U15, U17, U19  csapataink az őszi forduló végén dobogós 

helyen állnak. Felnőtt csapatunk a IV. helyen várja a folytatást.  

 

A kézilabda csapat a bajnokság végén a II. helyen végzett. A felnőttek jelenleg 

csoportjukban a III. helyen állnak. 

2013.márc.23-án a Magyar Kézilabda Szövetség által kiírt Erima szivacskézilabda utánpótlás 

tornán vettünk részt (megyei döntő), amelyen az U9 korosztályos leány csapat a III. helyen 

végzett. Résztvevő csapatok: Ózd, Miskolci Sportiskola1., Miskolci Sportiskola2., 

Sárospatak, Felsőzsolca.  Április14-én az U8-as korosztály is III. lett, és elhozta a legjobb 

kapusnak kijáró különdíjat is. Az U7-es korú lányaink ezen a tavaszon   ……    helyezést 

értek el. Ez a torna történelmi pillanat volt klubunk életében. Ebben az évben először indult 

Felsőzsolca színeiben kézilabda utánpótlás csapat versenyprogramban. 

 

A 2013/14 évadban is beneveztük az U7, U8, U9, U10 leány és az U10 fiú csapatainkat a 

bajnokságba. Ezzel a versenyeztetett csapataink száma háromról ötre növekszik. 

Jelenleg nincs szükség toborzók szervezésére, a szülők folyamatosan hozzák a kézilabdázni 

vágyó palántákat. Inkább az elért eredmények és a színvonal megtartására, erősítésére 

törekszünk. Jó sportkapcsolatot ápolunk a MISI, Mezőkövesd, Ózd, Sárospatak csapataival.  

 

Július 29- augusztus 3-ig nyári sporttábort rendeztünk immár második alkalommal. 80 fő 

utánpótlás korú játékosunk részvételével. Hat edző biztosította a napi két edzést, a programot 

játék, kirándulás színesítette. Elismerés illeti Pásztor Eriket, aki a szervezésben és 

lebonyolításban oroszlánrészt vállalt. 

 



Augusztus 7-11-ig volt vendégünk Malomfalva futballcsapata (21 fő). Ez a tábor viszonzása 

volt a tavalyi edzőtáborunknak, amikor ők láttak minket vendégül és biztosították az edzések 

és barátságos mérkőzések lehetőségét Székelyföldön. 

Két felkészülési mérkőzést játszottak, edzéseket tartottak és két kirándulás is belefért a négy 

napos  programba. 

Köszönjük az anyagi és erkölcsi segítséget, melyet az ellátásukhoz, programjukhoz a várostól, 

a vállalkozásoktól és a magánemberektől kaptunk.  

 

III. Gazdálkodás,  pályázatok 

 

Bevételi források: Önkormányzati támogatás működésre    2 000 000 Ft 

                                                                         fenntartásra:  2 000 000 Ft 

Tagdíjak                          36 x 2400 Ft /év                                 86 400 Ft 

Jegybevétel: évente 15 hazai meccs, cca. 25 000 Ft/meccs     375 000 Ft   

     Összesen:                                                                         4 461 400 Ft 

 

A büfé bérbeadása ősztől átkerült a Rendezvények Háza hatáskörébe. 

A szponzori támogatások változó összegűek, nem tervezhető bevételek, de sokat segítenek a 

működési kiadások fedezetében.  

 

Elkülönítetten kell kezelni a TAO támogatást. Emiatt minden támogatási jogcímre külön 

számlaszámot kell biztosítani. Ez megnövelte a számlavezetési költségünket.  

A pályázati év  július 1-től következő és június 30-ig tart.  A 2012/2013 évi támogatással 

elszámoltunk, a következő évre a pályázat beadásra került.  A TAO támogatás 10 % önrészt 

igényel. (Kivétel a beruházás jellegű ráfordítás, aminek az önrésze 30%.) 

 

Kiadások: 

2012/13. évben elnyert TAO- támogatás összege: kézilabda 31 millió Ft, futball szakosztály 

21 millió Ft volt.  

Ez az összeg fedezi a pályázatírás és kezelés költségeit, a könyvelés és projekt-manager 

költségeit, könyvvizsgálói díjat, a terembérletet, edzők bérét és annak járulékait, szövetségi 

díjakat, sportorvosi költséget, szövetségi tagsági díjat, játékvezetők díját, utaztatás, 

sporteszközök beszerzését, edzőtáborozás költségeit. 

 



Egyéb kiadást jelentenek még : étkeztetés,ellenőri díjak,pályahitelesítés, játékengedélyek 

(igazolások), üzemanyag ára (fűnyíróba), mosó- és takarító szerek, eszközök, közüzemi díjak, 

posta költség, számlavezetési és átutalási költség,  telefon díj, (MLSZ flottás, 3 db készülék) 

 

Gazdálkodásunkat nehezítette az előző évek nehéz öröksége is. A 2009-ben indított APEH-

vizsgálat ránk nézve kedvezőtlen hatásai 2013-ban jelentkeztek. Bízva igazunkban és az 

igazságszolgáltatásban, a döntés ellen fellebbeztünk, a fellebbezés a Kúriánál van, ügyünkben 

határozat  még nem született. Eljárási illetékét 203 ezer Ft-ot befizettük.  Az APEH augusztus 

4-én az autóbuszunkat lefoglalta, az egyesület számláira inkasszót tett. Az egyesület így 

átmenetileg anyagilag ellehetetlenült. A város vezetés segítségével sikerül átrendezni az 

APEH-nál fennálló tartozást, így ismét kaphattunk un. nullás igazolást. Ennek hiányában  

pályázati támogatásban nem részesülhettünk volna. Emiatt került sor arra, hogy a 

TÁMOP6.1.2. egészségnevelési pályázatot nem tudtuk fogadni, attól el kellett állnunk.  

 

Jó hír viszont, hogy az időközben elnyert TAO támogatás első részlete már számlánkra 

érkezett, és valamennyit „ledolgoztunk” fizetési hátralékunkból. Bízunk benne, hogy a 

továbbiakban zökkenőmentes lesz a csapatok munkájának finanszírozása.  

 

A műfüves pálya építésekor keletkezett tartozásunkat Nagy Zoltán vállalkozó felé végre 

rendezni tudtuk. 

 

IV. Személyi feltételek 

 

Az egyesületet az Elnökség irányítja az Alapszabályban foglaltak szerint.  

Tagjai 2013-ban: elnök: Kun Attila, elnökségi tagok: Pásztor Erik, Homonnai György,   

Bukovenszki István, Csősz Géza, Székács Gábor és Skoda Zoltán. 

 

Mellette a gazdálkodás ellenőrzése érdekében Felügyelő Bizottság működik. A felügyelő 

Bizottság évente ellenőrzi a gazdálkodást, az éves mérleget, és szükség szerint ajánlást tesz az 

Elnökségnek. Tagjai: Szabó Miklós, Rácz Péter és Simárszki Zoltán. 

 

Az egyesület munkáját segíti Bredács László, aki rendszeresen tudósítja a Zsolcai Hírmondót 

az eredményekről. Elkíséri a csapatot a mérkőzésekre, elősegíti a problémák gyors 

megoldását. 



A gondnoki feladatokat Lippai József végzi. Az általa ellátott feladatok: a vagyonvédelem, a 

pályák játékra való felkészítése, karbantartása, öntözése, takarítás, mosás, pályahasználat 

felügyelete, kisebb javítások, stb. 

Munkája jelentősen hozzájárul, hogy a mindennapok zökkenő mentesek legyenek. A jó gazda 

gondosságával ügyel a sportlétesítmény állapotára. 

A sportbaráti kör közreműködik a csapatok ellátásban, a szurkolókkal való 

kapcsolattartásban, a közösségi élet erősítésében. 

Köszönet illeti mindnyájukat önzetlen munkájukért. . 

 

2013. augusztus 6-án Kun Attila lemondott elnöki tisztéről. Mivel a tisztújító közgyűlés 

szeptember végén eredménytelen volt, a Közgyűlés döntése értelmében 2013. december 30-ig 

ellátta az elnöki feladatokat.  

 

2014. január 01. napjától megújult Elnökség látja el az Egyesület vezetését.  

 

Elnök: Siegel János 

Elnök helyettesek: Kolenkó Gábor és Gavallér István 

Tagok: Pásztor Erik, Székács Gábor, Homonnai György, Kun Attila 

Az új elnökség megbízatása az Alapszabály értelmében öt évre szól. 

 

A volt elnök részletesen kitér az FVSC Magyar Kupában elért szép eredményeire, 

amihez szívből gratulálok. A beszámoló gazdálkodással foglalkozó részében hiányérzetünk 

lehet, hiszen nem tesz említést az önkormányzat által nyújtott 10 millió Ft-os kölcsönről és 

annak törlesztésének mikéntjéről. Bízom az új elnökség munkájában és szakértelmében, 

remélhetőleg erre a kérdésre is mihamarabbi választ kapunk. 

 

A város sportéletében fel-feltűnik a Miskolc Steelers Amerikai Futball Egyesület, 

amely a Magyar Bajnokság Divízió I. osztályában szerepel. A 2013-as év hazai találkozóinak 

zömét a csapat Felsőzsolcán játszotta, kibérelve az FVSC pályáját. A szezon zárásával a 

csapat megtartotta Divízió I-es tagságát és a Kassa Steelers csapat játékosaival erősödve 

készül a 2014. évi bajnokságra. 

 

 



Felsőzsolca sportéletének fontos szereplői az alábbi, több éve működő szabadidős és 

sportbaráti körök: 

• Felsőzsolcai Asztalitenisz Barátok Köre 

• Almáskert Sportegyesület 

• Kertekalja Tenisz Klub 

• Péntek 13 Sportbaráti Kör 

• Z25 Postagalamb Sport Egyesület 

 

 

Iskolai sportélet: 

 

Mind a Szent István Katolikus Általános Iskola, mind a Kazinczy Ferenc Református 

Általános Iskola kiemelt figyelmet fordít az egészséges életmód kialakításában és a tanulók 

testi fejlődésének elősegítésére. Ezen célok eléréséhez mind a személyi és tárgyi feltételek 

megvannak, segíti ezt a heti 5 testnevelés óra. Az iskolákban működő sportkörök célja a 

versenyeken való részvétel és azok biztosítása a különböző képzési formákban: asztalitenisz, 

labdarúgás, tánc, tollaslabda, kosárlabda, kézilabda. 

Az elmúlt évi beszámolóban szerepelt a Szent István iskola tornatermének 

légtechnikai problémája. Ezt a város szűk költségvetése miatt nem tudta megoldani. A 

fenntartó, az Egri Főegyházmegye anyagi támogatást ad az iskolának nagy teljesítményű 

ventillátorok felszereléséhez. 

 

Kérem az tisztelt Képviselő Testülettől tájékoztatóm elfogadását! 

 

 

Nádi Gyula 

 

 

2014. február 4. 

 

 



HATÁROZATI JAVASLAT 
 

 

 

 

Tárgy: Beszámoló a Felsőzsolca Városi Sport Club 2013. évi tevékenységéről 

 Tájékoztató Felsőzsolca sportéletéről 

 

1. Felsőzsolca Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta és elfogadja a 

Felsőzsolca Városi Sport Club 2013. évi tevékenységéről készített beszámolót. 

 

2. Felsőzsolca Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta és elfogadja 

Felsőzsolca sportéletéről készített tájékoztatót. 

 

Felelős:  Kun Attila, az FVSC korábbi elnöke 

   Nádi Gyula, a Humánpolitikai Bizottság elnöke 

Határidő: értelemszerűen 

 


