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2015. évi beszámoló 

 

Tisztelt Képvisel-testület! 

 
 

Egyesületünk keretein belül két szakosztályt versenyeztetünk. A férfi labdarúgók három 

korosztályban, a női kézilabdázók felnőtt korcsoportban szerepeltetik sportolóiakat az adott 

bajnokságban. 

 

Egyesületünket Szekeres Sándor vezeti elnökként, Bere Károly és Dr. Földesi Szabolcs az 

egyesület további két elnökségi tagja. A labdarúgók szakosztályvezetője Boros Tibor, a 

kézilabdázóké Tóth Lajos, mindketten a vezetőedzői feladatokat is ellátják. Hajdu Csaba az U-19-

es, Nyéki Szabolcs az U-16-os csapat edzői feladatait látja el. 

 

A 2015. évi Önkormányzati támogatási kérelemben is részletezett költségvetés tervezetben 

megfogalmazottak szerint lett a megítélt támogatás felhasználva. Ezen támogatás felett 

egyesületünk továbbra is aktív pályázati források lehívásában. Így  TAO támogatás terhére tárgyi 

eszköz beruházások, felújítások jogcímen számos fejlesztés megvalósult. A 2014-2015 éves TAO 

előminősített pályázatában is pozitív elbírálásban részesültünk. Megyei prioritásként a biztonsági 

funkciók javítása volt preferálva így 690 méter külső kerítés nagykapukkal, 120 méter labdafogó 

háló és 2 darab 7,5 méteres cserepad ülőpaddal-plexi borítással került kivitelezésre. A déli 

szakaszon új nyomvonalon került megépítésre a kerítésszárny, amivel a valós telekhatárhoz 

közeledve növeltük a rendezvényteret.  

2015-2016 év tekintetében is nyertes TAO pályázattal rendelkezünk, miszerint megvalósulhat a 

sporttelep minden irányból új kerítéssel való körbekerítése. A nagyméretű műfüves pálya labdafogó 

hálóval való teljes körbekerítése. Emellett sporteszközöket és sportfelszerelést vásárolhatunk. 

 

 

2015 nyarának jelentős eseménye volt a megvalósult beruházások ünnepélyes átadója, melynek 

kereteiben csapatunk a magyar újságíró válogatottját látta vendégül. A nap díszvendége pályánk 

névadójának lánya és unokája, emellett Szöllősi György a Magyar Sportújságírók Szövetségének 

elnöke. 

 

Egyesületünk más civil szervezeteket és az utánpótlás egyesületet is segíti tapasztalatával. 

Együttműködési megállapodást kötött a Sárréti Gyöngyhalász és Gyermeksport Egyesülettel. 

Közreműködött számos pályázat lebonyolításában és rendezvény megszervezésében. Idén 

harmadjára vállalt szerepet a Füzes-tunning találkozó lebonyolításában, valamint először a Füzes 

fesztivál lebonyolításában, fellépőinek támogatásában. 
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Egyesületünk kettős könyvvitelt vezet. Ennek oka, hogy a támogatási összegek felhasználása a 

főkönyvben történő elszámolása megfeleljen a számviteli törvényben  foglaltaknak. 

 A törvényi előírásoknak megfelelően egyesületünk eleget tett a 2015. évi beszámoló közzétételi 

kötelezettségének. A beszámoló megküldésre került az Országos Bírósági Hivatal felé. 

A támogatás több célra lett felhasználva a következők szerint összesítve. 

- A felkészüléshez, mérkőzésre való utazás saját gépkocsi használatával.  

- A sérült játékosok orvosi kezelése, vitamin, gyógyszer, kiegészítő vásárlása.  

- Mérkőzésekhez, rendezvényekhez  kapcsolódó rendezvényszervezés, terembérlet, étel-, 

italfogyasztás.  

- Sportfelszerelések: mez, nadrág, sportszár, melegítő, kabát, kesztyű, labda, sípcsontvédő, 

feliratozás, stb. 

- Sportági szakszövetségeknek fizetendő díjak: játékvezetői díj, tagdíj, játékengedélyek, igazgatási 

és szolgáltatási díj. 

- Bankköltségek. 

- Alkalmazottak bérei, edzői költségtérítés, kapcsolódó járulékok. 

- Számviteli szolgáltatás könyvelés. 

 

Labdarúgás: 

 

2014-2015-ös felnőtt labdarúgó bajnokságban az előkelő harmadik, bronzérmet érő helyen 

végeztünk. A megszerzett 64 ponttal teljesítettük a célkitűzéseinket, azaz a bajnokság meghatározó 

csapataként az 3-6. hely valamelyikén végezzünk. A megszerzett pontmennyiséggel beállítottuk 

történetünk eddigi legmagasabb elért pontszámát. A most futó szezonban, a bajnokság felénél 28 

pontot gyűjtve 3. helyen állunk 3 pontra az előttünk állótól. A tavalyi évhez képest, a bajnokság 

ezen szakaszában idén több pontot szerezve és előrébb állva, elmondhatjuk, hogy célkitűzéseinknek 

megfelelően végeztünk. Ifjúsági csapatunk jelenleg 4. helyen van. Serdülőink 5. pozícióban.  Mivel 

az utánpótlás nevelés feladata részben a felnőtt versenyrendszerbe való továbblépés, így az első 

csapat sikeresnek mondható szereplése az utánpótlás sikere is. Serdülő csapatunk érdemben előre 

tudott lépni az előző évekhez képest. 

Felkészülésünk év elején egy pár alkalmat kivéve a műfüves pályán zajlott, már nem a 

Sportcsarnokban. Minden hétköznap törekedtünk arra, hogy edzéslehetőséget biztosítsunk a 

sportolóinknak, akár délelőtt is. Így a különböző korosztályok az iskolai és munkahelyi 

elfoglaltságok mellett is esélyt kaptak a rendszeres edzéslehetőségre. Így 250 alkalommal vezettünk 

edzést, 20 felkészülési mérkőzésünk mellett több, mint 80 bajnoki találkozót játszottunk. . 

 

Kézilabda: 

A 2014/15 évi bajnokság második félévére heti két edzéssel kezdtük el a felkészülést, majd 

szombatonként beiktattunk még egy edzést, hiszen szerettünk volna dobogón végezni. Később 

edzőmeccseket is játszottunk, ezzel növelve a heti edzés órák számát. 

Mindez meg is hozta az áhitatott eredményt, vagyis a 2014/15 évi bajnokságban sikerült a várt 

harmadik helyen végezni a Megye I. osztályban. 
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Egy kis pihenő után, ennek szellemében kezdtük el a felkészülést a 2015/16-os bajnokságra. 

Szerencsére sikerült egyben tartani a csapat zömét, sőt érkeztek is vissza játékosok, illetve több 

fiatal tehetséges gyermek, de Varga Tímea távozása kapus posztról okoz egy kis gondot. 

Ugyancsak heti három edzéssel, és edzőmeccsekkel készültünk az új évadra, 18 fő felnőtt és 8 fő 

fiatal játékossal. 

A nagy akarat és hozzáállás minden játékostól igen szép eredményt hozott, a bajnokság 

szünetében, 10 csapatból az előkelő második helyen állunk. 

 

 

Füzesgyarmat, 2016. szeptember 12. 


