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TISZAVASVÁRI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 
KÉPVISELŐ TESTÜLETE 

38/2014. (II.20.) Kt. sz. 
határozata 

 
a Tiszavasvári Sportegyesület 2013. évi szakmai és gazdálkodási tevékenységének 

alakulásáról 
 
 
Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Tiszavasvári Sportegyesület 2013. 
évi szakmai és gazdálkodási tevékenységének alakulásáról szóló előterjesztést megtárgyalta 
és az alábbi határozatot hozza: 
 
1./ az egyesület elnöke által készített - a Tiszavasvári Sportegyesület 2013. évi szakmai és 

gazdálkodási tevékenységéről szóló - beszámolót megtárgyalta és a határozat melléklete 
szerinti tartalommal elfogadja. 

 
2./ felkéri a város Polgármesterét, hogy tájékoztassa az egyesület elnökét a hozott döntésről. 
 
 
Határidő: azonnal.         Felelős: dr. Fülöp Erik polgármester 
 
 
 
 
 
 
                     Dr. Fülöp Erik                              Bundáné Badics Ildikó 
                         polgármester                                            jegyző 
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Beszámoló 

a Tiszavasvári SE Labdarugó szakosztály 2013 évi tevékenységéről 
 

Bajnokságokban való részvétel 

A labdarugó szakosztály csapatai 2013 év első felében is a SZ-SZ-Bereg Megyei Labdarugó bajnokság első 

osztályában neveztek és szerepeltek 

2012/2013 évi bajnokág végeredmény: 

Felnőtt csapat (22fő) a bajnokságban az 10. helyet szerezte meg (edző. Fecsku István). Ezzel  a 

csapat  az MLSZ átszervezés miatt búcsúzni kényszerült a megyei I osztálytól.  

Ifjúsági csapat (20-22fő) a bajnokságban az 5. helyet szerezte meg (edző: Héri Géza)  

Serdülő csapat U16 (20-22fő) a bajnokságban a 4. helyet (11 csapatból) szerezte meg csoportjában 

(edző: Széki József). 

Serdülő csapat U13 (20-22 fő) a bajnokságban a 3. helyet (10 csapatból)  szerezte meg csoportjában 

(edző: Sinka László). 

A labdarugó szakosztály csapatai 2013 év második felében is a SZ-SZ-Bereg Megyei Labdarugó 

bajnokság második osztályában neveztek és szerepeltek. 

2013/2014 évi bajnokág őszi szezon: 

Felnőtt csapat (22 fő) a bajnokságban az 1. helyen áll (edző. Mirgai László). Itt edzőváltást 

hajtottunk végre és a keret megerősítésére hat új játékost igazoltunk. Akikre nem számítottunk azok 

eligazoltak a megye III-as csapatunkhoz vagy más egyesületbe. 

Ifjúsági csapat (18-20 fő) a bajnokságban a 2. helyen áll, (edző: Héri Géza).  

Serdülő csapat U16 (16-18 fő) a bajnokságban a 3. helyen áll csoportjában (edző: Széki József), 11 

csapat közül 

Serdülő csapat U13 (16-18 fő)  az MLSZ átszervezés miatt heti tornákon vesz részt a Bozsik 

program keretein belül. 

Célnak tűztük ki a felnőtt csapat visszakerülését a következő bajnoki idényre a megyei első 

osztályba,  melyet őszi teljesítményükkel ill. helyezésükkel időarányosan teljesítettek.  

Feladatunk továbbra is a korosztályos csapatok és utánpótlás nevelés minél magasabb szinten 

tartása, az őszi  eredményeik, helyezéseik megtartása. Több tehetséges gyerek játékára lehet 

felfigyelni akik remélhetőleg biztosítják az idősebb korosztályok utánpótlását. 

Felnőtt csapatunk benevezett a Magyar Kupa küzdelemsorozatba, melyben két forduló után 

versenyben van. 
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Egyéb rendezvényeink: 
A bajnokságok szünetében részt vettünk a JOMA Kupa kis pályás felkészülési tornán, melyen a döntőig 

jutottunk.  

Megrendeztük a VIII. Bohács Sándor emléktornát Tiszavasváriban 4 csapat  részvételével, ahol 

második helyezést értünk el. 

Ez év nyarán egy nemzetközi mérkőzést is játszottunk egy szlovák csapattal, mely egy jövőbeni 

rendszeres kapcsolattartást indított el. 

Utánpótlás nevelés területén 3 korosztályos (U7, U9, U11) országos MLSZ-OTP-MOL NUPI-

BOZSIK program megyei szervezésű tornáin vettünk részt, melyek tavaszi és őszi 3-3 fordulóját 

sporttelepünkön rendeztük meg. A körzeti toborzásvezető, és versenyeztetést irányító Fecsku István. 

Az edzéseket Fazekas Viktor,   Szabó Zoltán,  Fedor Jolán irányítják. 

Augusztusban 1 hetes utánpótlás tábort szerveztünk Fazekas Viktor irányításával. 

Több utánpótlás mérkőzésen és tornán vettek részt a Sinka László, Fazekas Viktor és Szabó Zoltán 

által irányított korosztályos csapatok. Szereplésük eredményes volt. 

Felszerelések, működés, létesítmények 

A szakosztály működéséhez szükséges anyagi feltételeket az önkormányzat (2 200 000,- Ft mellett 

több vállalkozás és vállalkozó sport reklámszerződéses  támogatási formában (összegük, 10 139 

400,-Ft), valamint a TAO pályázat biztosítja. 

Az elnyert 2012/13 évi TAO pályázat részletesen 

Személyi jellegű (edző fizetése) fordításra felhasználható összeg: 1 753 368,-Ft (50% önrész) 

Tárgyi eszköz beszerzésre vagy felújításra fordítható összeg:1 461 732,-Ft (30%önrész) 

(Labdafogó hálók az edzőpályára, fűtési rendszer korszerűsítés) 

Utánpótlás nevelésre és versenyeztetésre fordítható összeg: 8 845 080,-Ft (10%örész) 

Az elmúlt évhez hasonlóan pozitív eredménnyel zártuk az évet (pontos számadatok a könyvelés 

lezárása után lesznek ismertek) annak ellenére, hogy az önkormányzati támogatás továbbra is 

csekélynek mondható. 

Az Önkormányzati támogatás (2 200 000,-Ft)  az alábbi költségeinket fedezte: 

Szállítási költségek: 300 000,-Ft 

Sportorvosi vizsgálatok: 300 000,-Ft 

Játékengedélyek, nevezési díjak: 136 098,-Ft 

Játékvezetői költségek: 59 000,-Ft 

Sportfelszerelések: 290 782,-Ft 

Élelmezés üdítők:  613 500,-Ft 

Internet használat elektromos jkv: 80 600,-Ft 
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Edzői költségek egy része: 419285,-Ft 

Sikeresen pályáztunk a 2013/2014 évi látványsportágak támogatására (TAO) szóló pénzügyi 

támogatásra. 

 Az elnyert TAO 2013/14 pályázati részletei a következők: 

Személyi jellegű (edző fizetése) fordításra felhasználható összeg:   1 541 676,Ft (50% önrész) 

Tárgyi eszköz beszerzésre vagy felújításra fordítható összeg:   10 214 185,Ft (30% 

önrész) 

Sporttelep külső kerítés részleges felújítás, a főpálya gyepszőnyegének felújítása, a főpálya 

védőkerítésének javítása korrózió védelme, öltöző-fürdő épület nyílászáró csere, festés. 

Utánpótlás nevelésre és versenyeztetésre fordítható összeg:    6 025 761,Ft (10% 

önrész) 

 

A szakosztály igazolt versenyzői megfelelő létszámban látogatják az edzéseket, a személyi 

kapcsolatok jók. A közösségi hangulat jó szinten tartásához néhány önkéntesen segítő és munkát 

végző személy járul hozzá. 

A szakosztály sportfelszerelései a működéshez, és versenyeztetéshez megfelelőek. Sportgarnitúra és 

pályatartozék készletünket miden évben bővítjük .  

Az edzéseinket és a mérkőzéseket a Fehértói úti sporttelepen rendezzük, tavaszi felkészüléskor 

igénybe vesszük a sportcsarnokot és mellette lévő salakpályát is. 

 A sporttelepen a körülmények jelenleg elfogadhatók, de az öltözők műszaki állapotának szinten 

tartása és kis mértékű fejlesztésére folyamatosan szükség van. 

Ebben az évben TAO-s pályázati pénzből saját önerő biztosításával elkészítettük az edzőpályára a 

labdafogókat, elvégeztük az öltöző fürdő szolgálati lakás fűtési korszerűsítését. 

Támogatói segítséggel 

• Bővítettük az edzőpálya világítási rendszerét 

• Elvégeztük a szolgálati lakás rekonstrukcióját, átalakítását 

• A külső nyílászárókra biztonsági vasrácsot készítettünk és szereltünk fel 

• A bejáratok fölé, ahol nem volt, esővédő előtetőt szereltünk fel  

 

 A sporttelep környékének rendberakása (önkormányzat segítségével) kerítésen belül folytatódott, a 

jövőben biztosítani kell a rendezett területek és pályák  karbantartását. Szükséges a kerítésen kívüli 

rész (5m-es sáv) tisztántartása. 



 7 

Szükségesnek tartjuk a salakpálya rendbetételét, annak sportolásra való alkalmassá tételét, állagának 

megóvását. 

A szakosztály vezetése az egyesület elnökségétől a szükséges támogatást megkapja.  

A pályagondnoki feladatok ellátása a működéshez, versenyeztetéshez igazodik. 

A mérkőzések  látogatottsága emelkedett az elmúlt évben amit az őszi eredményes szereplésnek 

tudhatunk be. A hazai mérkőzéseinket a városi televízió stábja felveszi, így többen otthon is 

megnézhetik azokat.  

A rendezés színvonala, a polgárőrség segítségével, jó. Továbbra is gond, hogy a sportpályát 

illetéktelenek használják, bár ez a kapuk elkészültével csökkent, zavarva ezzel a szervezett 

foglakozásokat. Nem egy alkalommal volt tapasztalható az építmények és berendezések szándékos 

rongálása. 

Fentieket ismerve elmondható, hogy jelenleg nagy odafigyeléssel, takarékos gazdálkodással a 

megyei első és másodosztályban való szereplés biztosítható. A biztosabb háttér megteremtéséhez, az 

önkormányzattól nagyobb segítségre (támogatók megnyerése) van szüksége a szakosztálynak, hogy 

ezen a szinten tudja biztosítani a tiszavasvári és környékbeli fiatalok versenyszerű sportolását. 

A labdarugó pályákat, sporttelepet működtető Városi Sportközpontnak, Kincstárnak a jövőben még 

többet kell fordítani a létesítmények megfelelő üzemeltetésére, az állagmegóvásra és fejlesztésre, 

figyelemmel az elkövetkező évi TAO támogatásokra, amelyeket jó lenne a sportlétesítmény további 

fejlesztésére (edzőpálya talajának javítása, locsolórendszer kiépitése, nézőtér rendbetétele, 

eredményjelző létesítése….) nagyobb összegben is megpályázni, esetleges más pályázati 

lehetőségekkel összekapcsolva. 

 

Tiszavasvári, 2014-01-04 

 

       László Zoltán      

       szakosztályvezető 
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SZAKMAI BESZÁMOLÓ 

A  TISZAVASVÁRI SPORTEGYESÜLET 

KÉZILABDA SZAKOSZTÁLY   2013. ÉVI MŰKÖDÉSÉRŐL 

 

A Tiszavasvári Sportegyesület Kézilabda Szakosztályánál óriási változások következtek be az 

elmúlt fél év alatt: lemondott ez eddigi szakosztályvezető, Halász László, távozott a csapat 

edzője, valamint egy tucat játékos.  

Jóformán a nulláról kellett elkezdeni a szakmai munkát. A Tiszavasvári Sportegyesület 

megbízott szakosztályvezetői feladatait 2013. július 29. napjával látom el.  

Alapvető céljaim: 

- stabil anyagi feltételek biztosítása, 

- főként fiatal, helyi sportolókból álló, versenyszellemű csapat kialakítása, 

- az utánpótlás széles körű kiterjesztése és felépítése. 

Az értékelésnél figyelembe kell venni, hogy mi versenyszezonról beszélünk, a beszámolók 

pedig naptári évre vonatkoznak, így tehát két bajnokságról is beszélni kell. 

A 2012/2013. évi bajnokság végeredménye: 

NB II. férfi felnőtt Észak-kelet 2. hely 

NB II. férfi junior Észak-kelet 2. hely 

OSB fiú C II. alapszakasz  7. hely 

A 2013/2014. évi bajnokság őszi eredmény: 

NB II. férfi felnőtt Észak-kelet 7. hely 

NB II. férfi junior Észak-kelet 4. hely 

OSB fiú C II. alapszakasz  7. hely 

 

A 2013-as év legfontosabb feladata a felnőtt, junior és serdülő csapat szakmai és anyagi 

hátterének biztosítása. 

 

2013/2014-es szezon 

A bajnokságot új edzővel kezdtük, mindkét (felnőtt, junior) csapatot Grandjean Gábor 

irányítja. A tervek szerint a jobb hatékonyság és eredményesség érdekében a tavaszi szezontól 

a junior csapat irányítását egy másik szakember fogja ellátni. A serdülő korú játékosokkal 

Marozs László testnevelő foglalkozik. 
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A felnőtt csapat: 

A felnőtt keretet 14 játékos alkotja, zömében helyi sportolók. Mindössze 1 játékos nem 

Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei. Ez szakosztályunk fő koncepciója is: helyi, vagy helyi 

kötődésű játékosok igazolása. 

A csapattól 13 fő távozott, és 3 fő érkezett.  

Elvárások a csapattal szemben: 

- a tabella 1-6. helyének megszerzése, 

- a körülmények ellenére profi szemléletű legyen, 

- tegyen meg mindent a győzelemért, 

- ütőképes együttesként funkcionáljon. 

A 2013/2014-es szezont 2013. július 29-én kezdtük meg. Két héten keresztül napi két edzéssel 

készültünk. 2013. augusztus 12-étől kezdve pedig heti három az edzések száma. A 

felkészülési időszak során hat edzőmérkőzést szerveztünk Hajdúnánás, Hajdúböszörmény, 

Kisvárda csapatai ellen, valamint felkészülési tornán vettünk részt Hevesen, ahol a második 

helyezést sikerült elérni. 

Az őszi szezonban a 7. hely (5 győzelem, 6 vereség) nem mondható rossznak, főleg annak 

ismeretében, hogy a cél még több fiatal, junior korú versenyző beépítése a felnőtt csapatba. 

Jelenleg ez a munka folyik; szerencsére az utánpótlás bázis megfelelő, néhány tehetséges 

játékos már szerephez jut a felnőtt csapatnál, amely feladatot igyekeznek a legjobb tudásuk 

szerint végrehajtani. 

A junior csapat: 

A keret 20 főből áll. Jelenleg a csapat a 4. helyen áll a bajnokságban (7 győzelem, 4 vereség).   

Legfontosabb feladatunk a junior játékosok beépítése a felnőtt csapatba, valamint az 

utánpótlás eredményeinek megtartása.  

A serdülő csapat: 

Itt játszik a legtöbb játékos, szám szerint 26 fő. Sokan még csak most ismerkednek a sportág 

alapjaival, de lelkesek és nagy számban látogatják az edzéseket. A mérkőzések hangulatát, a 

versenyzést azonban még szokniuk kell.  

Tárgyi és anyagi feltételek: 

A működéshez szükséges anyagi fedezetet helyi vállalkozók és az önkormányzat biztosítja. 

Sajnos utóbbi támogatása csökken, a működés kiadásai pedig folyamatosan, évről évre 

emelkednek: sportorvosi vizsgálatok díja, játékvezetői díjak, regisztrációs kártyadíjak, utazás-

, és étkezés költségei, egyéb adminisztrációs terhek.  
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Sikeresen pályáztunk a látvány-csapatsport támogatásra, ennek gyakorlati megvalósítása, 

előkészítése folyik jelenleg. 

A szakosztály csapatai edzéseiket és hazai mérkőzéseiket a Városi Sportcsarnokban tartják. 

Sajnos az épület állaga leromlott, sok helyen balesetveszélyes, műszaki állapota kritikán aluli. 

Az eredményjelző már régen nem tölti be funkcióját. Az intézmény mielőbbi renoválása 

szükséges! A csapatok felszerelése még éppen megfelelő, de a folyamatos új beszerzések 

(mez, labda, hálók, sportszerek) itt is szükségesek. 

Elmondhatjuk, hogy hazai mérkőzéseinket rendre kb. 300 fő látogatja, ami kifejezetten jónak 

mondható, ha összehasonlítjuk a régió más csapatainak mérkőzéslátogatottságával. Célunk 

még több néző becsalogatása a Sportcsarnokba.  

A szakosztály 2012 nyara óta saját honlapot üzemeltet, amely egyedülálló a maga nemében, 

hiszen egyik megyebeli csapat sem büszkélkedhet hasonlóval! Ennek látogatottsága már 

átlépte az 50 000 főt! 

Szeretném elérni, hogy minél több fiatal megismerje és megszeresse ezt a sportot! Most egy 

olyan együttműködési megállapodáson dolgozom, ami lehetővé tenné, hogy a környező 

településekről a tehetséges gyerekek itt, Tiszavasváriban edzenének. Hosszú távú terveim 

szerint ők és a tiszavasvári fiatalok alkotnák majd egy jövőbeli bajnoki csapat gerincét. 

Véleményem szerint nagyon fontos az utánpótlás nevelés, én erre szeretném helyezni a 

hangsúlyt a jövőben. Természetesen ez függ az önkormányzati támogatás mértékétől. 

Készítette: Dancs Miklós megbízott szakosztályvezető 

Tiszavasvári, 2013. december 18. 
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Röplabda Szakosztály 
 

A 2012/2013-as szezon második felének az előkelő második helyről vágtunk neki. 
Kezdésként Kissné Kovács Zsuzsa bejelentette, hogy nem vállalja a folytatást, mivel ismét 
anyai öröm elé néz. A sok sérülés és számos esetben betegen történő pályára lépés miatt nem 
tudtuk tartani a szezon felénél elért második helyet. Felnőtt csapatunk a 8 csapatos NBII 
Keleti csoportban rendkívül szoros küzdelemben Szeged, Jászberény és Debrecen mögött a 
negyedik helyen zárta (pontszámok alapján holtversenyben harmadik).  Sajnálatos módon az 
éremosztásig tévhitben voltunk és azt hittük, hogy a 3. dobogós helynek örülhetünk, amikor 
nagy „meglepetés” ért minket, miszerint Debrecennek kiküldték a bronzérmeket. A 
szövetséggel történt egyezetetés után kiderült, hogy a szabályzat változott (amiről értesítést 
nem kaptunk), így hiába volt jobb pontarányunk és szettarányunk (eddig ezt vették 
figyelembe), mivel Debrecennek több győztes mérkőzése volt, már ez számított.  
Az ifjúsági csapatunk utolsó lett, nekik nem sikerült mérkőzést nyerniük. Igaz, egy győzelem 
szerepelt Tiszavasvári neve mellett, de az abból adódik, hogy egy alkalommal Gödöllő 
csapata nem jelent meg a kiírt mérkőzésidőpontban, így automatikusan 3:0 arányú győzelmet 
könyveltek el nekünk. Elvárás velük szemben nem volt, mivel teljesen kedző és az 
ellenfelektől jóval fiatalabb korosztályú játékosok alkották a csapatot.  
Mindenképp sikerként könyvelhettük el, hogy az ifi csapat tagjai nagyon lelkesek voltak, és 
nem csüggedtek a sorozatos kudarcélmények ellenére sem, valamint hogy a meccsekre 
kilátogató nézők száma folyamatosan emelkedett.   
Bármennyire is szerettük volna folytatni, és még jobb eredményt elérni a 2013/2014-es 
szezonban, sajnos anyagi korlátaink ezt nem tették lehetővé. A juniorok edzését erre a 
szezonra Patakiné Pásztor Ibolya nem vállalta, így másik edző után kellett néznünk. 
Megfelelő anyagi térítés ellenében lett volna rá lehetőség, hogy tovább folytassuk a 
kislányokkal a tavaly megkezdett programot (igény is lett volna rá), viszont anyagi források 
hiányában nem tudtuk vállalni az új edzőt. És mivel ifi csapat indítása kötelező, bizonytalan 
anyagi helyzetünkre tekintettel meg kellett hoznunk azt a fájó döntést, hogy nem indítjuk 
csapatunkat a 2013/2014-es szezonban.  
A visszajelzések alapján kiderült, hogy sokan hiányolják a röplabda mérkőzéséket a hétvégi 
városi sportprogramokból, ami nagyon jó érzés számunkra. Reméljük, egyszer ismét 
újraindulhat majd ez a szép sportág városunkban. 
 
        
 

Szombati Adrienn 
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TISZAVASVÁRI SE 
SAKK 
NB II., Barcza csoport 

 
BESZÁMOLÓ 

- a SAKK szakosztály 2013. évi munkájáról - 
 
 
 

A Tiszavasvári SE csapata 2013-ban is a Magyar Sakkszövetség által szervezett 
nemzeti sakk-csapatbajnokság Barcza csoportjában szerepelt. A tovább erősödő mezőnyben a 
csapat célja továbbra is csak a bennmaradás lehetett. Ezt ezúttal külső segítséggel sikerült 
viszonylag korán elérni, mivel a pénzügyi problémák miatt a 3. forduló előtt visszalépett 
Debreceni Betű lett a kieső. Részben ez is az oka lehetett a tavalyinál sokkal gyengébb 
szereplésnek, hiszen mindössze 38 pontot sikerült gyűjteni, amivel normál esetben könnyen ki 
lehetett volna esni. A bajnokság során nem sikerült csapatgyőzelmet aratni, a legszorosabb 
eredmény egy 6,5:5,5 arányú vereség volt. Mind a 10 mérkőzésen asztalhoz ült Mizik Tamás, 
Bartha László és Lengyel László. Közülük a legjobban Lengyel szerepelt, 7 ponttal a csapat 
legjobb pontszerzője lett, tőle messze leszakadva, 3,5-3,5 ponttal Halmi és Ujhelyi 
következtek 9, illetve 8 meccsből.  

 
 
A következő bajnokság őszi kezdete előtt az V. Nagyidai Kálmán emlékverseny került 

megrendezésre (2013. augusztus 31.). A Optiris Optika támogatásával ezúttal 76 játékos ült 
asztalhoz. A mezőnyben 4 címviselő, 3 nemzetközi mester és 1 FIDE mester indult, illetve 
nagyon sok régi ismerős, hiszen többen az eddigi összes emlékversenyen részt vettek. A 
verseny nemzetközi jellege is megmaradt a négy nagyváradi játékosnak köszönhetően. A 
torna éljátékosa Izsák Gyula nemzetközi mester volt (F 2452), a legidősebb játékos az idén 73 
éves Alkéri Imre, míg a legfiatalabb a TSE 8 éves reménysége, Janecskó Pál volt. Az újabb 
sikeres verseny kiválóan szolgálta a kitűzött célokat, tovább öregbítve ezzel Tiszavasvári és a 
helyi sakkcsapat jó hírnevét. 

 
 
A 2013/2014-es idény őszi felére a csapat kerete jelentősen vérfrissítésen ment 

keresztül a Záhony megszűnése miatt átigazolt játékosokkal (Molnár, Pócsik, Révész, Vágner, 
Rózsa). Érkezett még a rutinos Radics dr., valamint vendégjátékosként a tehetséges debreceni 
fiatal, Németi Kornél. Ugyanakkor a stabil pontszerző Ujhelyi és a megbízhatóan szereplő 
Kovalcsik visszatértek Nyíregyházára. Ifi fronton jól áll a csapat, hiszen Németi mellett 
bevethető Balogh, valamint a két korosztályos megyei bajnok Vágner és Janecskó. 
Regisztrációs versenyengedély 35 fő részére került kiváltásra, ebből 10 fő helyi játékos. A 
keretből 28 fő rendelkezik FIDE értékszámmal. A csapatok erősorrendje alapján ebben a 
bajnoki idényben is reális célkitűzés a bennmaradás, aminek eléréshez azonban a tavalyinál 
komolyabb erősfeszítés szükséges. A gárda öt forduló után 24,5 ponttal a 10. helyen fejezte be 
az őszi évadot, azonban az EMSE csapata ugyanennyi pontot szerzett, illetve a Nádudvar 
gárdája pedig mindössze fél ponttal gyűjtött kevesebbet. 

 
 
 



 13 

Pénzügyi oldalon komoly jelentőségű segítség volt a Tiszavasvári Sportegyesület 
részéről érkezett 2x100000 forintos, valamint az önkormányzat 50000 forintos támogatása. 
Ebből 100720 forintot költöttünk az átigazolási díjakra és versenyengedélyek kiváltására, 
valamint 32320 forintba került a nevezés az NB II-be és az éves tagdíj. A fennmaradó pénzből 
egyrészt hozzájárulunk a játékosok versenyzési költségeihez a nevezési díj kifizetésével (az 
év végi megyei egyéni FIDE, rapid és schnell versenyeken ez 40000 forint volt), valamint 
megtérítjük a bajnoki mérkőzésekhez kapcsolódó utazási költségeket. 

 
Tiszavasvári, 2014.01.07. 
 
 

Dr. Mizik Tamás 
szakosztályvezető 
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Beszámoló 

A Tiszavasvári SE szektorlabda szakosztályának 2013. évi  munkájáról 

A szűkös anyagi helyzetünk miatt ebben az évben csak a sportágunk egyik szakágában 
versenyeztünk, a 12 érintéses asztali-labdarúgásban. Ez a brazilok játékszabálya szerinti 
szakág. 

Céljaink a következők voltak: 

-- a magyar bajnokság megnyerése 2013-ban egyéniben és       
csapatban.  

-- a kvalifikációs versenyeken elérni, hogy a 2014 márciusában 
megrendezésre kerülő Európa Bajnokságon 2-3 versenyzőnk 
szerepeljen a magyar válogatottban Budapesten. 

-- mivel 2013-ban bevezetésre került az ifjúsági kategória, néhány 
fiatalt kívántunk bekapcsolni és felkészíteni a versenyzésre. 

Örömmel számolhatok be, hogy terveink nem kis erőfeszítés árán, de teljesültek. 

A 2014-es EB-re kiírt kvalifikációs versenysorozatból egy verseny maradt februárra, de 
már biztos, hogy Farkas Gábor és Nagy Lajos tagja lesz a magyar válogatottnak 
csapatban is és egyéniben is. Jó esélye van ifj. Farkas Gábornak is, hogy az utolsó 
versenyen egy jó szerepléssel biztosítsa helyét a válogatottban. 

 A magyar bajnokság ebben a sportágban Grand Prix rendszerben zajlik. Az egész évben 
lebonyolított egyéni versenyek alapján dől el az egyéni bajnokság is és a csapatbajnokság is.  

A csapatbajnokságot a Tiszavasvári SE nyerte Farkas Gábor-Nagy Lajos-ifj.Farkas Gábor-
Pákai György összeállításban. 

Ez azt jelenti, hogy 2014 júliusában Bajnokok Ligája versenyen veszünk részt. Ennek 
megnyerése esetén (amire nagy esélyünk van) szeptember 13-14-én a Klub Világbajnokság 
döntőjén vehetünk részt. Az ellenfél már biztos, hogy a Dél-Amerikai bajnok Vasco da Gama 
csapata lesz. 

Az Országos Egyéni-ben szoros versenyben az első három helyet mi szereztük meg: 

   1.   Farkas Gábor               Tiszavasvári SE 

   2.  ifj.Farkas Gábor            Tiszavasvári SE 

   3. Nagy Lajos                     Tiszavasvári SE   
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 A Magyar Szektorlabda Szövetség értékelése alapján 2013-ban a 12 érintéses 
asztali-labdarúgás „Év játékosa” Farkas Gábor lett.     
          Felkészültünk az 
ifjúságiak versenyeztetésére is. Készítettünk ifjúsági versenyasztalokat, szereztünk be 
csapatokat. Heti két alkalommal foglalkozunk 11-12 éves fiatalokkal. 2014-től már aktívan 
részt tudnak venni a versenyeken. 

Jó eredményeinket látva több kisebb támogatást is kaptunk, így a legfontosabb versenyeken 
részt tudtunk venni. 

Gondolnunk kellett arra, hogy 2014-ben több nemzetközi megmérettetés vár ránk, ezért a 
költségvetésünkből kb 100.000,-Ft-ot megtakarítottunk. Így a jövő évi támogatásban is bízva 
remélem terveinket meg tudjuk valósítani, annak anyagi akadálya nem lesz. 

 Összességében nagyon jó évet zártunk. Ilyen helyzetben nehéz terveket meghatározni a 
következő évre. Természetesen szeretnénk 2014-ben is Európa legjobb csapatai között 
lenni. A fiataljainkkal is szeretnénk elsajátíttatni a felnőttek verseny szellemét. 

Köszönetet mondunk az egyesület vezetésének, hogy mindenben segítségünkre voltak és 
a lehetőségekhez mérten az anyagi támogatást biztosították. 

Kérem, hogy a lehetőségekhez mérten 2014-re is biztosítsák a versenyzési feltételeinket 
és mi azt a  jó eredményeinkkel fogjuk megköszönni.  

Tiszavasvári, 2013. december 10.         
      Farkas Gábor szakosztályvezető 
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2013. évi beszámoló a Labdarúgó II szakosztály működéséről 
 

A szakosztály létszáma: 
 
A szakosztály létszáma az elmúlt évhez képest nem változott. Januárban Tiszalökről visszatért 
hozzánk Ésik Zoltán és Benyusz Marcell. Nyáron a Labdarúgó I szakosztályból hozzánk 
került Tályai Péter és Lajos Tamás is. Így a 2013/2014-es bajnoki évet megerősödve tudtuk 
elkezdeni. Sajnos különböző okok miatt (munkahely, egészségügyi probléma) Bakos Attila, 
Kiss Gergely, Kiss László és Oláh Sándor játékára 2013 nyarától nem számíthattunk, de 
reméljük egyszer még visszatérnek a csapathoz. Ebben az évben azt a célt sikerült teljesíteni, 
hogy a Tiszavasvári labdarúgókat itt tartsuk, amely az eredményekben is megmutatkozik.  
 
Szakmai munka:  
 
A 2012/2013-as bajnoki évet a 2. helyen zártuk, amellyel sikerült beállítani az eddigi legjobb 
eredményt. Az 53-as gólkülönbség szépen hangzik, de sajnos kaptunk 33 gólt, amely soknak 
is bizonyult a bajnokság megnyerésére. A 86 rúgott gól megmutatja, hogy a csapat támadó 
szemlélettel játszik. Egyedül az 5. helyen végzett Gávavencsellő rúgott 5 góllal többet nálunk. 
Nyáron sikerült az edzőt, Kató Attilát meggyőzni, hogy folytassa a munkát, hiszen az 
eredmények őt igazolják és azt, hogy a csapat hallgat rá, megfogadják a tanácsait. 
A 2013/2014-es bajnoki évben a csoportunkban 3 csapattal kevesebb szerepel, de ez a lőtt 
gólok számában nem mutatkozik. Az őszi fordulókban összesen 58 gólt rúgtunk és csak 10-et 
kaptunk. A kezdés álomszerű, pontveszteség nélkül, 9 pont előnnyel vezetjük a bajnokságot. 
Minden esélyünk meg van arra, hogy 7 év után elérjük a célt és a képzeletbeli dobogó tetejére 
állhatunk.    
 
 
Pénzügyi helyzet: 
 
A költségek csökkentése érdekében ismét saját személygépkocsikkal utazunk az idegenbeli 
mérkőzésekre. A Labdarúgó I szakosztály és a TAO-s pályázat segítségével tudjuk biztosítani 
a szükséges felszereléseket (2013-ban mezt és labdákat vásároltunk). A játékosok 
támogatásával oldjuk meg az utazási költséget, valamint a hazai mérkőzések után biztosított 
étkeztetést. Sikerült a 2013-as évet (hasonlóan 2012-es évhez) kb. 200 000 Ft tartalékkal 
zárnunk. Szeretném, ha a bajnokság megnyerése esetén jutalomban részesíthetném az egész 
csapatot (pl. egy hétvégi kirándulással), ezért kérem, hogy az Önkormányzat 2014-ben 
biztosítson több támogatást részünkre, ezzel is elismerve a csapat teljesítményét.     
Köszönjük az Önkormányzatnak és minden támogatónknak az eddigi segítséget.     
                                                                                                                          
    
Tiszavasvári, 2014. január 28. 
 
        Nagy Zoltán 
                                                                                          szakosztályvezető 
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A Tiszavasvári SE 3D Íjász szakosztályának 2013. évi beszámolója 
 

A szakosztály  2013-ban is a versenyzést és versenyrendezést tartotta a legfontosabbnak. 
Versenyzőink a 3d szakágban számszer, csigás vadászirányzékos, vadászreflex és 
tradicionális íj kategóriában indultak az országos, régiós és helyi versenyeken. Legsikeresebb 
versenyzőnk vadászreflex kategóriában Bencze Zsolt volt ismét. Meghívást kapott a magyar 
válogatottba is. Ő a 3D VB-én 12. helyezést ért el, a magyar bajnokságban 2. helyezett lett. 
Mindkét esetben TRRB(vadászreflex) kategóriában. Teljesítménye azért is kiemelkedő, mert 
neki van lehetősége a mindennapi edzésre. Vajda Milán (mini tradicionális kategória) két 
régiós versenysorozatban is dobogóra tudott állni.  A többiek is tisztességesen helytálltak 
azokon a versenyeken, ahol elindultak, hiszen kategóriájukban az első hatban végeztek a 
legtöbbször. Ez azért is dicséretes, mert többen az idén váltottak íjat(Sepsi István, Kovács 
László, Huszárszki János, Kádár Gyula), illetve az elfoglaltságuk miatt jóval kevesebbet 
tudtak gyakorolni a korábbi évekhez képest. 
 Az idén versenyt nem rendeztünk önállóan. Közreműködtünk a Észak – Alföldi Régió 
versenysorozatában, valamint egy minősítő verseny rendezésében is.  
   Sajnos az anyagi lehetőségek visszaesése az embereknél jelentősen befolyásolja a sportág 
országos és helyi fejlődését egyaránt. Ez egy elég költséges sportág a felszerelések 
tekintetében, melyet szponzorok hiányában az íjásznak kell fedezni, így egyre kevesebben 
engedhetik meg maguknak ezt a tevékenységet.  
2013-ra a tagságunk az előző évhez képest  jelentősen nem  változott, de nem is nőtt, mert a 
versenyzést egyre kevesebben vállalták fel. Ennek oka, hogy a felkészülés és a versenyzés 
több időt, energiát és anyagi befektetést kíván, amit tanulmányi és munkahelyi elfoglaltságok 
miatt kevesebben tudnak áldozni. 
A szakosztály költségeit jelentős részben a tagság állta. Az egyesület idei tevékenységünket 
50000 ft -tal támogatta. Az önkormányzat idén pénzügyileg nem támogatott bennünket ismert 
nehézségei miatt. A versenyzés feltételei (versenyengedély, nevezési díj, utazási költség) még 
jelentős részben tehát a tagokat terheli. Bevételt jelentett még az adó 1%-a is és az egyesületi 
tagsági díj is. A fenti bevételek a MISZ tagságra, terembérletre valamint eszközökre (4 db 
polifom vesszőfogó) voltak elégségesek. Tartalékoltunk a 2014-es év kiadásaira, működési 
feltételeire is. 
2014-as évben tevékenységünket elsősorban a versenyzés eredményességének fokozása fogja 
meghatározni. Szeretnénk továbbra is igénybe venni, használni eddigi gyakorlóhelyünket a 
kármentesítési területen. Ez továbbra is  garantálná az íjász sport népszerűsítését illetve 
meglévő színvonalának megtartását. Köszönet ezért az önkormányzatnak.  
 
A 2013-es évben tagjaink: 
Bencze Zsolt     
Benczéné Oláh Rozália 
Faggyas Árpád 
Huszárszki János 
Kádár Gyula 
Knaus Hartwig 
Kovács László 
Nagy László 
Nagy Norbert 
Pethe Miklós 
Sepsi István 
Sepsi Norbert 
Vajda Milán  

 
 
 
 
 
 
        Tiszavasvári, 2014. január  28. 
      
     
      Kádár Gyula 
     
   szakosztályvezető 
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Tiszavasvári Sportegyesület Karate szakosztály 
2013.évi beszámolója. 

 
A szakosztályban 30-35 fő sportolt. Egyesületi tag 15 fő. 
A szakosztály terve erre az évre az utánpótlás nevelés folytatása, létszámának növelése, 
valamint a versenysport magasabb szintre emelése volt. 
Az utánpótlást az úgynevezett „ Karate-suli” program keretében valósítottuk meg. Kezdetben 
6-8 fő látogatta rendszeresen az edzéseket, ami az idén 16 főre nőtt. 
A felnőtt keret12-15 fő, melyet túlnyomó részben közép- és felső oktatási intézmények 
tanulói adták. 
Erre az évre tervezett versenyeredmények részben teljesültek. Az előirányzott versenyzői 
létszám az iskolai elfoglaltságok miatt                   ( érettségire készülés ) nem teljesült, 
viszont a résztvevők az eredményeikkel valamennyire ellensúlyozták a hiányt. 
Kiemelkedő teljesítményt nyújtott Németh Enikő és Németh Szabolcs. 
A szakosztály 4 fő versenyzőt tudott az utánpótlás korosztályból versenyeztetni.  
Az elvárás velük szemben a versenyhelyzet, a légkör, a megfelelő ritmus felvétele volt.  
 
Eredményeink: 
 
Németh Enikő:  
     Diákolimpia ( főiskolás kat.) –Küzdelem első hely  

- Formagyakorlat harmadik hely 
    Országos Bajnokság. – Küzdelem – második hely 
                                       - Formagyakorlat negyedik hely 
    Magyar Bajnokság . – Küzdelem – első hely 
    Danók Péter Emlékverseny – Küzdelem második hely 
 
Németh Szabolcs: 
     Országos Bajnokság: - Küzdelem – negyedik hely 
     Magyar Bajnokság: - Küzdelem – második hely 
     Danók Péter Emlékverseny: - Küzdelem – harmadik hely 
 
Sajnos a szakosztály anyagi helyzetét, és ezzel a versenyzést is veszélyeztette a második 
félévben, hogy a Magiszter Alapítvány a tornatermet már csak bérleti díjért tudta számunkra 
biztosítani. 

 
A Tiszavasvári Sportegyesület Karate szakosztály 2014. évi szakmai terve. 

 
A szakosztály a taglétszám növelését, kiemelten az utánpótlás korosztály tűzte ki célul. 
Tervezett versenyek: 

- március 08. Sárvár. 
- április 26. Gödöllő – Diákolimpia 
- május 04. Törökbálint – Orsz.Bajnokság 
- október 04. Salgótarján  
- november 08.Paks – Magyar Bajnokság 
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Versenybíróként a magyar válogatott kerettel : 
     - április 05. Belgium (Kortrijk) JKA Európa Bajnokság 
     - május 24. Csehország (Prága) Korosztályos Európa Bajnokság 
     - november 28. Svájc (Zürich) ESKA E.B. 
egy fő utazik a szakosztályból. 
 
 
Anyagi források biztosítása a szakosztály zavartalan működéséhez (terembérlet, 
sporteszközök biztosítás), versenyzők feltételeinek javítása önkormányzati és egyéni 
támogatások bevonásával. 
 
Tiszavasvári, 2014-01-29.                  
 
 
                                                                      Forgó László  
                                                                      szakoszt. vez 
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TSE Tenisz szakosztály 2013 évi beszámolója 

 
Szakosztályunk  működésének  harmadik  évét kezdtük el 2013 évben. 
Létszámunk: 28  fő. 2012 évet - mint korábban - a  februári  nyílt fedett pályás versennyel 
indítottuk a sportcsarnokban. Ennek helyezettjei: 
Egyéni 1. Szombati Gábor 
   2.Mirkó Máté 
   3.Kórik László 
Páros   1.Kórik László – Szombati Gábor 
   2.Krusóczki Tamás – Támba Attila 
   3.Gábor Zsolt - Gazdag László 
 
2013 június 15-16 -i nyílt salakpályás tiszalöki verseny helyezettjei : 
Egyéni: 2. Szombati Gábor 
    3. Mírkó Máté 
    4. Páger János 
Páros:   1. Páger János – Forgács Csaba 
    2. Krusóczki Tamás – Szombati Gábor 
    3. Balogh László – Mangel Karló 
 
2013-ban őszi keménypályás versenyt nem indítottunk. 
 
 Sajnos a hölgy sporttársaink az idén sem akartak versenyezni, pedig ez is plusz játék 
lehetőséget jelentene számukra.. 
A pálya ez évben is a beosztásnak és az oktatásnak megfelelően volt terhelve, a nyári 
időszakban különösen. 
A 2013 évi oktatás  sem az elvárásnak megfelelő létszámban valósult meg . Nagy 
valószínűséggel nagyobb hírverést kell biztosítani ahhoz, hogy minél többen jelentkezzenek 
az oktatásra. 
Az oktatáshoz továbbra is a tagok által begyűjtött labdákat használták.  
A teniszpályát és a pálya mögötti területet folyamatosan rendbe tartottuk, illetve a DOH – 
MÉH  BT – vel rendbe tartattuk. Ennek költsége 70.000 Ft. volt  ebben az évben.   
Kapcsolatot tartunk a Hajdúnánási Teniszklubbal, mely kapcsolatot tovább kell erősíteni. Az 
általuk meghirdetett versenyen nagyon jól szerepeltünk. 
Pályázati lehetőséget a Tiszavasvári Városért Alapítvány kiírásán túl nem találtunk. Ebben az 
évben az Alapítványtól 100.000 Ft-ot kaptunk a pályázatunkra. 
Az önkormányzattól 50.000Ft működési hozzájárulást kaptunk . 
Az idén 64 közösségi munkaórát fordítottunk a teniszpályánk karbantartására. 
2009 évi megalakulásunk óta  1661 munkaórát fordítottunk  pályánkra és környékére. 
  
A  TSE Tenisz Szakosztálya és a Kabay János Iskolai Egység 2013 június 5-én kelt 
megállapodásának megfelelően elkészítettük és augusztus 15-én átadtuk rendeltetésének az 
iskola sportudvarán a teniszpályát. 
Sajnos az átadási ünnepségre a meghívás ellenére sem a város, sem az intézményfenntartó 
központ nem képviselte magát. 
Ezen sportlétesítmény átadásával – mely jelenleg a legjobb teniszpálya a járásban – 
gyarapítottuk az iskola és az önkormányzat vagyonát, a rendelkezésre álló sportlétesítmények 
számát, örömet és lehetőséget szerezve ezzel a sportolni, teniszezni akaró embereknek. 
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Reméljük , hogy az iskolában tanuló gyerekek, látva a pályát és azon sportoló embereket, 
kedvet kapnak a tenisz játékhoz. Bízunk abban, hogy az iskola vezetése és tanárai is -  a 
testnevelési órák keretében - népszerűsítik  ezt a szép sportot. 
Köszönetet kell mondani azon személyeknek és társaságoknak akik segítségükkel lehetővé 
tették, hogy ez a sportlétesítmény Szent István ünnepére elkészüljön. 
Szponzoraink: Tiszavasvári Városért Alapítvány 

Balogh László VASÉP Kft 
László Zoltán Alkaloida Vegyészeti Gyár 
Kórik László  
Gazdag László 
Eszenyi Attila 
Mirkó Antal 
Molnár Arnold 

 
Ki kell emelni, hogy a TSE Tenisz Szakosztály tagjai 523 munkaórával segítették a cca 2,5 
mFt értékű pálya építését. Köszönet érte ! 
 
2013 évi költségvetés 
 Bevételi terv: 450.000 Ft           Tény: 589.297 Ft 
 Kiadási terv : 450.000 Ft  Tény: 500.889 Ft 

Számla egyenleg 2013.12.02-án: 16.944 Ft 
Készpénz egyenleg 2013.12.02-án: 500.408 Ft 

2014 évi költségvetési terv: 
Bevétel: 408.000 Ft 
Kiadás: 408.000 Ft 

2013 évi célkitűzéseink közül teljesültek az alábbiak: 
- Fedett pályás és évszakos salak   versenyek lebonyolítása. 
- Pályakarbantartás 
- Kabay János Iskolai Egység udvarán salakpálya elkészítése 
 2014 évi feladatok célkitűzések: 
 - Pályakarbantartás, javítás 
 - Zuhany kialakítása 

- Akkumulátor vásárlás az adogató gépbe 
 - Fedett, kemény és salakpályás versenyek lebonyolítása 
 - A teniszpálya körüli terület folyamatos rendbe tartatása 

- Lehetőségeinkhez mérten nyújtsunk segítséget a Kabay János Iskola                      
Egység udvarán lévő salakos teniszpályán a világítás kialakításához.   

 - Pályázati lehetőségek felkutatása és kihasználása.  
- A tenisz oktatást szélesebb körben kell reklámozni, meg kell próbálni az           
iskolákkal együtt   megszervezni. 

 
Tiszavasvári, 2013. december 27.       Kiss István  
 
A jelenlévők egyhangúlag jóváhagyták (nem hagyták jóvá ) a beszámolót.  
Elfogadták a 2014 évi pálya beosztást, mely megegyezik a  2013 évivel. 
Tudomásul vették, hogy az adogató gép a téli időszakra most is Gábor Zsolt sporttársunk 
műhelyében került elhelyezésre a fagyveszély miatt. 
 
Tiszavasvári, 2013.12.27-én elfogadva. 
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Törvényszék:

Beküldő adatai

Tárgyév:

Szervezet neve:

Szervezet székhelye:
Település:Irányítószám:

Közterület neve: Közterület jellege:

Házszám: Lépcsőház: Emelet: Ajtó:

Képviselő neve:

Szervezet adószáma:

Képviselő aláírása:

Keltezés:

Bejegyző határozat száma:

Nyilvántartási szám: 

. . / /

Családi név Első utónév További utónevek

Viselt név:

Anyja neve:

Születési ország neve:

Születési település neve:

Születési ideje:

Születési név:

Előtag

PK-142
A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet

egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

2 0 1 215 Nyíregyházi Törvényszék

Balázsi Csilla

Balázsi Csilla

Lucsik Julianna

Magyarország

Mátészalka

1 9 6 4 1 2 3 0

Tiszavasvári Sportegyesület

Tiszavsvári4 4 4 0

Városháza tér

4

2 4 P K 1 9 9 3 6 66 0 2 4 0  

1 5 0 1 7 1 6 7 4

1 8 7 9 2 5 2 6 2 1 5

Nácsa Balázs

2 0 1 3 0 5 2 0
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Szervezet neve:

Az egyszerűsített éves beszámoló mérlege

ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK)

A. Befektetett eszközök

I. Immateriális javak

II. Tárgyi eszközök

III. Befektetett pénzügyi eszközök

B. Forgóeszközök

I. Készletek

II. Követelések

III. Értékpapírok

IV. Pénzeszközök

ESZKÖZÖK ÖSSZESEN

FORRÁSOK (PASSZÍVÁK)

D. Saját tőke

I. Induló tőke/jegyzett tőke

II. Tőkeváltozás/eredmény

III. Lekötött tartalék

IV. Értékelési tartalék

E. Céltartalékok

KötelezettségekF.

II. Hosszú lejáratú kötelezettségek

III. Rövid lejáratú kötelezettségek

FORRÁSOK ÖSSZESEN

Előző év Előző év
helyesbítése

Tárgyév

Aktív időbeli elhatárolások

(Adatok ezer forintban.)

VI. Tárgyévi erdemény vállalkozási tevékenységből

V. Tárgyévi eredmény alaptevékenységből

I. Hátrasorolt kötelezettségek

G. Passzív időbeli elhatárolások

C.

PK-142
A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet

egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

Tiszavasvári Sportegyesület

1 912 2 030

1 912 2 030

15 460 16 298

2 367 2 311

13 093 13 987

63 109

17 435 18 437

16 513 16 164

9 093 16 513

7 420 -349

922 134

922 134

17 435 16 298
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Szervezet neve:

PK-142
A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet

egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

Alaptevékenység Vállalkozási tevékenység Összesen

1. Értékesítés nettó árbevétele

előző év    előző év
helyesbítése

tárgyév

Az egyszerűsített éves beszámoló eredmény-kimutatása

előző év    előző év
helyesbítése

tárgyév előző év    előző év
helyesbítése

tárgyév

2. Aktivált saját teljesítmények
értéke

3. Egyéb bevételek

- tagdíj, alapítótól kapott
befizetés

- támogatások

4. Pénzügyi műveletek bevételei

5. Rendkívüli bevételek

ebből:

- alapítótól kapott befizetés

- támogatások

A. Összes bevétel (1+2+3+4+5)

ebből: közhasznú tevékenység
bevételei

6. Anyagjellegű ráfordítások

7. Személyi jellegű ráfordítások

ebből: vezető tisztségviselők
juttatásai

8. Értékcsökkenési leírás

9. Egyéb ráfordítások

10. Pénzügyi műveletek
ráfordításai

(Adatok ezer forintban.)

- adományok

Tiszavasvári Sportegyesület

10 718 10 949 10 718 10 949

25 852 21 496 25 852 21 496

109 481 109 481

25 743 21 015 25 743 21 015

29 17 29 17

36 599 32 462 36 599 32 462

36 599 32 462 36 599 32 462

15 359 13 098 15 359 13 098

13 497 19 490 13 497 19 490

0 0

288 199 288 199

35 24 35 24
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Szervezet neve:

Alaptevékenység Vállalkozási tevékenység Összesen

11. Rendkívüli ráfordítások

előző év    előző év
helyesbítése

tárgyév

Az egyszerűsített éves beszámoló eredmény-kimutatása 2.

előző év    előző év
helyesbítése

tárgyév előző év    előző év
helyesbítése

tárgyév

B. Összes ráfordítás
(6+7+8+9+10+11)

ebből: közhasznú tevékenység
ráfordításai

C. Adózás előtti eredmény (A-B)

D. Adózott eredmény (C-12)

12. Adófizetési kötelezettség

13. Jóváhagyott osztalék

E. Tárgyévi eredmény (D-13)

Tájékoztató adatok

A. Központi költségvetési
támogatás

B. Helyi önkormányzati
költségvetési támogatás

C. Az Európai Unió strukturális
alapjaiból, illetve a Kohéziós
Alapból nyújtott támogatás

D. Normatív támogatás

E. A személyi jövedelamadó
meghatározott részének adózó
rendelkezése szerinti
felhasználásáról szóló 1996. évi
CXXVI.törvény alapján kiutalt
összeg

F. Közszolgáltatási bevétel

(Adatok ezer forintban.)

Könyvvizsgálói záradék
Az adatok könyvvizsgálattal alá vannak támasztva. Igen Nem

PK-142
A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet

egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

Tiszavasvári Sportegyesület

29 179 29 179 32 81132 811

7 420 -349 7 420 -349

7 420 -349 7 420 -349

7 420 -349 7 420 -349

7 958 13 585 7 958 13 585

15 394 6 540 15 394 6 540

915 242 915 242
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1. Szervezet azonosító adatai

2. Tárgyévben végzett alapcél szerinti és közhasznú tevékenységek bemutatása

Szöveg

3. Közhasznú tevékenységek bemutatása (tevékenységenként)

3.1 Közhasznú tevékenység megnevezése:

3.2 Közhasznú tevékenységhez kapcsolódó közfeladat, jogszabályhely:

3.3 Közhasznú tevékenység célcsoportja:

3.4 Közhasznú tevékenységből részesülők létszáma:

3.5 Közhasznú tevékenység főbb eredményei:

1.1 Név

1.2 Székhely

Település:Irányítószám:

Közterület neve: Közterület jellege:

Házszám: Lépcsőház: Emelet: Ajtó:

1.3 Bejegyző határozat száma:

1.4 Nyilvántartási szám: 

1.6 Képviselő neve:

/ /. .

1.4 Szervezet adószáma:

PK-142
A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet

egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

4 4 4 0 Tiszavsvári

Városháza tér

4

6 62 4 P K 6 0 2 4 0  1 9 9 3

1 5 0 1 7 1 6 7 4

1 8 7 9 2 5 2 6 2 1 5

Nácsa Balázs

Verseny sport

bajnokságokon induló csapatok tagjai

141

Kitöltő verzió:2.55.0  Nyomtatvány verzió:1.6 Nyomtatva: 2013.12.15 20.09.09



1. Szervezet azonosító adatai

2. Tárgyévben végzett alapcél szerinti és közhasznú tevékenységek bemutatása

Szöveg

3. Közhasznú tevékenységek bemutatása (tevékenységenként)

3.1 Közhasznú tevékenység megnevezése:

3.2 Közhasznú tevékenységhez kapcsolódó közfeladat, jogszabályhely:

3.3 Közhasznú tevékenység célcsoportja:

3.4 Közhasznú tevékenységből részesülők létszáma:

3.5 Közhasznú tevékenység főbb eredményei:

1.1 Név

1.2 Székhely

Település:Irányítószám:

Közterület neve: Közterület jellege:

Házszám: Lépcsőház: Emelet: Ajtó:

1.3 Bejegyző határozat száma:

1.4 Nyilvántartási szám: 

1.6 Képviselő neve:

/ /. .

1.4 Szervezet adószáma:

PK-142
A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet

egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

4 4 4 0 Tiszavsvári

Városháza tér

4

6 62 4 P K 6 0 2 4 0  1 9 9 3

1 5 0 1 7 1 6 7 4

1 8 7 9 2 5 2 6 2 1 5

Nácsa Balázs

Tömegsport

Tiszavasvári város lakói

65

Kitöltő verzió:2.55.0  Nyomtatvány verzió:1.6 Nyomtatva: 2013.12.15 20.09.09



Szervezet neve:

4. Közhasznú tevékenység érdekében felhasznált vagyon kimutatása

5. Cél szerinti jutattások kimutatása

6. Vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatás

(Adatok ezer forintban.)

4.1    Felhasznált vagyonelem megnevezése Vagyonelem értéke Felhasználás célja

4.2    Felhasznált vagyonelem megnevezése Vagyonelem értéke Felhasználás célja

4.3    Felhasznált vagyonelem megnevezése Vagyonelem értéke Felhasználás célja

Közhasznú tevékenység érdekében
felhasznált vagyon kimutatása
(összesen)

Közhasznú tevékenység érdekében
felhasznált vagyon kimutatása
(mindösszesen)

Előző év Tárgyév

5.2    Cél szerinti juttatás megnevezése Előző év Tárgy év

5.3   Cél szerinti jutattás megnevezése Előző év Tárgy év

5.1   Cél szerinti juttatás megnevezése

Cél szerinti juttatások kimutatása
(összesen)

Cél szerinti juttatások kimutatása
(mindösszesen)

Előző év (1) Tárgyév (2)

6.2    Tisztség Előző év (1) Tárgy év (2)

6.1  Tisztség

A.    Vezető tisztségviselőknek nyújtott
        juttatás összesen:

PK-142
A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet

egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

Tiszavasvári Sportegyesület

Követelések 56 célszerinti feladatok ellátása

56

56
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Szervezet neve:

7. Közhasznú jogállás megállapításához szükséges mutatók
(Adatok ezer forintban.)

Alapadatok Előző év (1) Tárgyév (2)

B. Éves összes bevétel

ebből:

C. A személyi jövedelemadó meghatározott részének az
adózó rendelkezése szerinti felhasználásáról szóló
1996. évi CXXVI. törvény alapján átutalt összeg

D. Közszolgáltatási bevétel

E. Normatív támogatás

F. Az Európai Unió strukturális alapjaiból, illetve
a Kohéziós Alapból nyújtott támogatás

G. Korrigált bevétel [B-(C+D+E+F)]

H. Összes ráfordítás (kiadás)

I. Ebből személyi jellegű ráfordítás

J. Közhasznú tevékenység ráfordításai

K. Adózott eredmény

L. A szervezet munkájában közreműködő közérdekű önkéntes
tevékenységet végző személyek száma
(a közérdekű önkéntes tevékenységről szóló
2005. évi LXXXVIII. törvénynek megfelelően)

Erőforrás ellátottság mutatói Mutató teljesítése

Ectv. 32. § (4) a) [(B1+B2)/2 > 1.000.000, - Ft]
Igen Nem

Ectv. 32. § (4) b) [K1+K2>=0]

Ectv. 32. § (4) c) [(I1+I2-A1-A2)/(H1+H2)>=0,25]

Társadalmi támogatottság mutatói

Ectv. 32. § (5) a) [(C1+C2)/(G1+G2) >=0,02]

Ectv. 32. § (5) b) [(J1+J2)/(H1+H2)>=0,5]

Ectv. 32. § (5) c) [(L1+L2)/2>= 10 fő]

Mutató teljesítése

PK-142
A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet

egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

Tiszavasvári Sportegyesület

36 599 32 462

915 242

35 684 32 220

29 179 32 811

13 497 19 490

7 420 -349
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Szervezet neve:

Támogatási program elnevezése:

Támogató megnevezése:

Támogatás forrása:

Támogatás időtartama:

Támogatási összeg:

- ebből a tárgyévre jutó összeg:

- tárgyévben felhasznált összeg:

- tárgyévben folyósított összeg:

Támogatás típusa:

Tárgyévben felhasznált összeg részletezése jogcímenként

Személyi

Dologi

Felhalmozási

Összesen:

Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása:

Az üzleti évben végzett főbb tevékenységek és programok bemutatása

központi költségvetés

önkormányzati költségvetés

más gazdálkodó

nemzetközi forrás

visszatérítendő vissza nem térítendő

PK-142
A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet

egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

Tiszavasvári Sportegyesület

242 364

242 364

242 364

242 364

242 364
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Szervezet neve:

Támogatási program elnevezése:

Támogató megnevezése:

Támogatás forrása:

Támogatás időtartama:

Támogatási összeg:

- ebből a tárgyévre jutó összeg:

- tárgyévben felhasznált összeg:

- tárgyévben folyósított összeg:

Támogatás típusa:

Tárgyévben felhasznált összeg részletezése jogcímenként

Személyi

Dologi

Felhalmozási

Összesen:

Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása:

Az üzleti évben végzett főbb tevékenységek és programok bemutatása

központi költségvetés

önkormányzati költségvetés

más gazdálkodó

nemzetközi forrás

visszatérítendő vissza nem térítendő

PK-142
A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet

egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

Tiszavasvári Sportegyesület

13 342 854

3 937 249

3 937 249

13 342 854

2 323 215

1 614 034

3 937 249
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