
                                  Elnökségi beszámoló a 2015 évről és a 2015/16-os szezonról 

 

A Tisza Volán SC Elnöksége a küldött Közgyűlési beszámolóját az alábbiakban részletezi: 

Az elmúlt időszakban három elnökségi ülést és egy küldött Közgyűlést tartottunk ahol az újjá 
szervezett Tisza Volán SC-t egy három szakosztályos egyesületté alakítottuk át, amelyben a kézilabda 
és a jégkorong a Tao. pályázatoknak köszönhetően teljesíteni tudta éves célkitűzéseit  és 
gazdálkodásaik biztosítottak voltak. A Karate saját erejéből küzd már harmadik éve, ami igen 
dicséretes és reméljük  tudjuk fejleszteni a következőkben Őket!  

Az Elnökségi ülések napirendi pontjai a következők voltak: 

- Szakosztályi beszámolók 
- aktuális pénzügyi helyzet, beszámolók 
- mérlegbeszámolók 
- Felügyelő bizottsági tájékoztatások, beszámoló 
- üzletrész értékesítés kérdései 
- éves költségvetési számok terv és tény 
- Tao. pályázati kérdések /tárgyi eszköz beruházások/ 

A megtartott elnökségi ülések mindig határozatképesek voltak, róluk hiteles jegyzőkönyvek készültek, 
Nagy Ügyvédi Iroda jóvoltából. 

Mint látható a szakmai beszámolókból és az utóbbi hónapok fejleményeiből a Tisza Volán SC keretein 
belül komoly változások történtek, amelyeket sikeresen oldottunk meg, ami reményeink szerint újból 
az eredményes nagy egyesületek sorába juttatja az utóbbi időben méltánytalan helyzetbe kerülő 
egyesületünket. 

Az elnökség javasolta és megbízta az ügyvezetőt, hogy a PICK Kézilabda Zrt-ben lévő üzletrészét a 
sorozatos mellőzések okán a lehető legjobb áron értékesítse. A tárgyalások során kiderült, hogy az 
időközben megváltozott törvények a kisebbségi tulajdonossal kapcsolatos  kérdésekben  igen 
hátrányosan  alakultak. Ezért az a döntést, hogy  az ügyvezető visszahozza az ügyet az elnökség elé, 
azzal hogy legkésőbb a Közgyűlés után adnak választ a partnernek. 

Az elmúlt évben a Tao. pályázatok kapcsán a kézilabda szakosztály megnyert egy csarnoképítési 
programot, amelyet Mórahalmon valósítunk meg.  A  project költségvetési  számait a pénzügy 
beszámolóban láthatják. Tartalmilag egy 500 néző befogadására alkalmas nemzetközi méretű 
kézilabda pályát magában foglaló létesítményről van szó!  

A Jégkorong szakosztály a Tao. pályázatán nyert egy teljesen korszerű, modern jégkorong palánk 
felépítését biztosító összeget és reményeink szerint a beszámoló időszak alatt el is készülhet  ez a 
felújítás! 

 Idén pályáztunk a jégkészítő gépészeti felújításra is és így egy komplett évi 9-10 hónapi jégbiztosítást 
tudnánk elérni. 



Mindezen munkáink közben magtörtént a Jégkorong szakosztály vezetésének az átalakítása a Szeged 
város Sportbizottsága és a Jégkorong Szövetség közreműködésével. 

Meg kell említenünk, hogy a korábbi vezetés teljes egyetértésével tudtuk ezt a változást végigvinni, 
amit külön köszönünk Dr. Lippai Pál és Bánáti Antal Uraknak. 

A új szakosztályvezető Pápai Miklós korábbi többszörös válogatott játékos! 

Az egyesület új székhelyén a Deák F. u. 22-ben a Szeol SC-vel – a volt Tisza Volán SC labdarúgó 
szakosztály – közösen  dolgozunk a további sikerek érdekében és itt kell megragadnunk az alkalmat, 
hogy gratuláljunk a Szeol SC-nek az NB II-es bajnokságba való feljutásért! 

 

A kiadvány hiteléül: 
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