
 

FELSŐZSOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 

KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 

 

 

Ügyiratszám: 4280/2015. 
Ellenőrizte:                                             (jegyző) 

Pénzügyileg látta:                        (osztályvezető) 

Ügyintéző: Bainé Busznyák Gizella Megtárgyalja:                      Képviselő-testület         

Előterjesztő: Dr. Tóth Lajos polgármester Előzetesen tárgyalja:     Pénzügyi Bizottság 

A döntéshez egyszerű       x      

                    minősített       -     többség szükséges 

Az előterjesztést nyílt ülésen kell tárgyalni       x         

Az előterjesztést zárt ülésen kell tárgyalni         -     

Az előterjesztés zárt ülésen tárgyalható             -      

A rendelettervezetet társadalmi egyeztetésre kell bocsátani        -       

Melléklet:                           -         

Függelék:                            -          

Az előterjesztés kapcsán érintettségét jelezte: -    képviselő 

Az előterjesztés a Képviselő-testület munkaterv szerinti            rendkívüli           ülésére készült. 

 

 

 

JAVASLAT 

FVSC  LABDARÚGÓ  SZAKOSZTÁLY  TÁMOGATÁSÁRA 

 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 

A Felsőzsolcai Városi Sport Club elnöke Siegel János Úr írásbeli kérelemmel fordult hozzám, 

illetőleg a Képviselő-testülethez, miszerint Felsőzsolca Város Önkormányzatának 2015. évi 

költségvetésében a labdarúgó szakosztály működési költségeinek támogatására betervezett 

2.000.000.-Ft-os összeget a Képviselő-testület szíveskedjék 1.600.000.-Ft-tal megemelni.  

 

Indoklásként megjelölte, hogy a NAV felé fizetendő összeg havonta 100.000.-Ft. Így a 

támogatásból fennmaradó 800.000.-Ft még szponzori támogatással sem elegendő a Megyei I. 

osztályú szakosztály működtetéséhez.  

 

Kéri, hogy a megállapított 2.000.000.-Ft-os működési támogatást 1.600.000.-Ft-tal emelje 

meg a testület vagy a NAV felé fennálló tartozás teljes összegét vállalja át. (A kérelemben 

nem tér ki a tartozás összegére.) 

További indokolásként jelöli meg, hogy a felújított épületbe új bútorzat vásárlása is 

szükségessé vált, mely a beszerzett árajánlatok alapján 600.000.-Ft-ba kerül. Az így  

beszerzésre kerülő eszközök Felsőzsolca Város tulajdonát képeznék.  

(A kérelmet követően a Képviselő-testülethez benyújtott árajánlat öltözőpadsorra és annak 

beszerelésre vonatkozik - 68 méter hosszban, - összesen 666.750.-Ft-os összegben). 

- x 



 

Megjegyzi, hogy a szakosztály jelenleg a II. helyen áll a Megyei I. osztályban, mellyel a 

Magyar Labdarúgó Kupában az országos főtáblára is feljutottak, így öregbítve városunk 

népszerűségét és hírnevét. 

 

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a fentiek alapján a támogatási kérelemről dönteni 

szíveskedjen. 

 

Felsőzsolca, 2015. május 6.    

 

 

 

       Dr. Tóth  Lajos 

         polgármester 

 

 

 

 

 

 „A” 

 

 

HATÁROZATI JAVASLAT 

 

Tárgy: FVSC Labdarúgó Szakosztály támogatása 

Felsőzsolca Város Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztést megtárgyalta és 

………………........... –Ft összegű támogatást nyújt az  FVSC Labdarúgó Szakosztály részére, 

a  ………………………..………………… terhére. 

Felelős: Dr. Tóth Lajos polgármester 

Határidő: folyamatos 

 

 

 

„B” 

 

 

HATÁROZATI JAVASLAT 

 

Tárgy:  FVSC Labdarúgó Szakosztály támogatása 

Felsőzsolca Város Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztést megtárgyalta és nem 

támogatja a FVSC Labdarúgó Szakosztály támogatási kérelmét. 

Felelős: Dr. Tóth Lajos polgármester 

Határidő: folyamatos 


