
 

ELŐTERJESZTÉS  

a Képviselő-testület 2022. április 26-ai ülésére 

 

Tárgy:       Holler UNFC 2021. évi beszámolója 

Előadó:       Horváth Zsolt polgármester 

Az előterjesztést készítette:     Princzné Borbély Zsanett köznevelési- 

       közművelődési ügyintéző 

Törvényességi szempontból ellenőrizte:   dr. Boldoczki Krisztina jegyző 

Előterjesztést véleményezi:    Oktatási-, Kulturális-, Egészségügyi-, 

       Szociális, Ifjúsági és Sport Bizottság 

Ügyiratszám:      DFV/751-4/2022. 

 

 

Tisztelt Képviselő-testület!  

Az egyesület 15 éve, 2007-ben alakult városunkban Holler Utánpótlás Football Club néven, 

majd 2014 óta a kézilabda szakosztályok színre lépése után Holler Utánpótlás Nevelési és 

Felnőtt Club néven szerepel. 

Célja a helyi és térségbeli fiatalok bevonása az egyesületi tömegsport rendszerbe, a tehetségek 

kiválasztása és gondozása a labdarúgás és a kézilabda területén. 

A Holler UNFC 5 éves kortól 19 éves korig foglalkozik a gyermekekkel, a megyei és országos 

sportélet egyik meghatározó szereplőjévé vált mind létszámban, mind minőségben. Az 

infrastruktúra biztosítása mellett a legmodernebb eszközöket is igyekszik biztosítani a korszerű 

képzés megvalósításához. A kézilabda szakosztály hamarosan az új sportcsarnokban 

folytathatja működését. 

Az 1130/2013. iktatószámú Dunaföldvár Város Önkormányzata, a Dunaföldvári Football Club 

és a Holler UNFC között 2013. február 1. napján létrejött és aláírt haszonkölcsön szerződéssel 

és működési céljellegű támogatás nyújtásával egybekötött háromoldalú megállapodás 7. pontja 

értelmében a Holler UNFC-nek évente beszámolási kötelezettsége van a Club működéséről, 

eredményeiről Dunaföldvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felé. 

Lesnyik Gábor igazgató fentieknek eleget téve megküldte a tavalyi évre vonatkozó beszámolót, 

mely az előterjesztés mellékletét képezi. 

Kérem a Képviselő-testületet az előterjesztés megvitatására és a döntés meghozatalára. 

 

 

 

Dunaföldvár, 2022. április 14. 

 

Horváth Zsolt sk.  

  polgármester 

 

 

 



 

H A T Á R O Z A T I   J A V A S L A T  

 

Dunaföldvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy döntött, hogy a Holler 

Utánpótlás Nevelési Felnőtt Club 2021. évre vonatkozó beszámolóját a csatolt melléklet szerint 

elfogadja. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Horváth Zsolt – polgármester 

 

Értesül:  
1. Holler Utánpótlás Nevelési Felnőtt Club 

2. Köznevelési, közművelődési ügyintéző 

 

 

 



 

Beszámoló 

Holler Utánpótlás Nevelési és Felnőtt Club 

___________________________________________________________________________________ 

 

Tisztelt Polgármester Úr, Tisztelt Képviselő-testület! 

A Dunaföldvár Város Önkormányzata és a Holler UNFC megállapodására hivatkozva mellékelem a beszámolót a 

4135/6 hrsz.-ú ingatlanon történő beruházásról. 

 

Multifunkciós sportcsarnok beruházás: 

-megfelelő ütemben halad az UNFC csarnok építése.  

 

(terület kijelölése 2017-ben) 

A tervek, sajnos többre is szükség volt, elkészülte után megkezdődött az érdemi munka. Mivel egy mély, vizenyős 

területre építkezünk sarkalatos pont volt a vízelvezetés megoldása. A kivitelező és a város szakembereivel sikerült 

ezt a problémát is kiküszöbölni. 

 

2021 januárjában megkezdődtek a munkálatok. 

 



 

 

 

(a vízelvezetés előtt) 

Az építészek egy speciális kútalap építése mellett döntöttek, amely kimondottan a magas talajvíz szinttel 

rendelkező területek beépítésére használnak. Közben folyamatosan töltöttük a területet, 

így megkapva a 0 szintet. 

 

 



 

(a képen látható a rétegrend) 

 

(a nulla szint) 



 

 

(a speciális fúró) 

A közel 60 darab kútalapot összekötötték, így egy olyan masszív tartást kapott a csarnok, ami bármilyen magas 

talajvíz esetén is biztonságosan megtartja az épületet. 

 



 

(a beton szerkezet) 

 

(jelenlegi állapot) 



 

 

(beltéri látványterv) 

 

Az épülő kézilabda csarnok jelenleg 45-50%-os készültségben van. A külső nyílászárókból 

eddig hiányzó ajtók beépítése történik meg a napokban, amivel a csarnok teljes zárt, 

szerkezetkész állapotba kerül. Ezt követően indulnak a belső gipszkartonozás, falazás és 

gépészeti munkálatok. 

Ezzel párhuzamosan a külső parkoló, közlekedő utak és a kerítés megépítését tervezzük a 

tavasz folyamán.  

A még hiányzó TAO forrás június elejére várható beérkezését követően az épület belső 

kialakítása veszi kezdetét. 2022. II. negyedévére várható a csarnok energiaellátásához 

szükséges 3x200 amper kiépítése is az E.ON részéről. 

Tervezetten 2022. III. negyedév végén kerülhet sor a csarnok használatbavételére. 

  

_____________________________________________________________________________________________ 

Holler Utánpótlás Nevelési és Felnőtt Club 

7020 Dunaföldvár, Liszt Ferenc utca 10. 

 

 

………………………………………………                                                        ………………………………………………. 

       Holler Ferenc Elnök                                                                               Lesnyik Gábor Igazgató 

 

Kelt: Dunaföldvár, 2022. 03.30. 



 
Beszámoló 

Holler Utánpótlás Nevelési és Felnőtt Club 

___________________________________________________________________________________ 

 

Tisztelt Polgármester Úr, Tisztelt Képviselő-testület! 

A 1130/2013.iktatószámú háromoldalú megállapodásra hivatkozva mellékelem a Holler Utánpótlás Nevelési és 
Felnőtt Club éves beszámolóját. 

 I. Fejlesztések az Önkormányzat tulajdonában lévő sportpályán: 

projekt neve, leírása megvalósulás 
dátuma 

Fejlesztő összeg 

50X100 füves pálya 
építése 

2013 HOLLER UNFC 6.700.000- 

automata locsoló 
telepítése center 
pálya 

2013/14 HOLLER UNFC 9.186.550- 

automata locsoló 
telepítése kettes 
pálya 

2014/15 HOLLER UNFC 7.054.849.- 

20x 40-es műfüves 
pálya építése, 
világítás 

2016.07.29 HOLLER UNFC 18.000.000- 

kettes pálya világítás 
kialakítás 

2017 HOLLER UNFC 6.000.000- 

20x 40-es műfüves 
pálya építése, 
világítás 

2017.12.22 HOLLER UNFC 21.500.000- 

Teqball asztal 2018 HOLLER UNFC 990.000- 

eredményjelző 
telepítése 

2018.06.08 HOLLER UNFC 2.600.000- 

MLSZ szabvány 
alumínium kapu 
telepítése center 
pálya 

2019 HOLLER UNFC 600.000- 

labdafogó háló 
telepítése 

2020 HOLLER UNFC 1.250.000- 

kerítés építése 2018.06.29 HOLLER UNFC 5.469.715.- 

öltöző berendezések 
telepítése 

2021 HOLLER UNFC 1.600.000- 

Center pálya világítás. 
4 db kandeláber átlag 
200 lux fényerővel 
világítja a pályát 
lehetővé téve a 
villanyfényes 
mérkőzéseket 

2022.03.17 HOLLER UNFC 17.754.600- 

  összesen: 98.705.714 



 

Multifunkciós sportcsarnok beruházás: 

-megfelelő ütemben halad az UNFC csarnok építése.  

 

 

 

 

II. Humán erőforrás 

  A 2021-es évben Egyesületünk 2 működő szakosztállyal rendelkezik. Mint a kézilabdában, mint a labdarúgásban 
tapasztalt sportolói létszám növekedés új edzők alkalmazását hozta magával. ebben a szezonban 17 fő mellékállású 
és 2 fő főállású edző vagy sportszakember tartozik a klubhoz. Ezen személyek mindegyike rendelkezik képesítéssel. 
Nyugati mintára igyekszünk minél több önkéntest bevonni az egyesület életébe. 

 

III. Eredmények, sikerek 

  Utánpótlásra felesküdött egyesületként az eredmények nehezen mérhetőek csak számokban, hiszen a legnagyobb 
eredményünk, hogy a mai digitalizált világban több száz gyermek számára tudunk vonzó programokat kínálni. A 
gyermekeket sportos, egészséges életre neveljük, és lefektetjük annak az alapját, hogy a sport szeretete végig 
kísérje életüket. Úgy gondolom ez a legnagyobb sikere egyesületünknek. Eredmény számunkra, hogy közel 300 fő 
igazolt sportoló edz és játszik nálunk, ismerve városunk lélekszámát ez egy óriási szám. 



 

 

    

    Számszerű eredmény a Dunaföldvári labdarúgás legnagyobb utánpótlás sikere az U15-ös csapat szereplése. Az 
NB2 dél-nyugati csoportjában második helyen végző (Egyedül a Kaposvári Labdarúgó Akadémia tudta megelőzni, 
míg a Szekszárd, Siófok, Dunaújváros, Nagykanizsa csapatai csak gratulálni tudtak) jogot szerzett az NB1-es 
rájátszásra. A rájátszás során vesztesen távozott Dunaföldvárról a Mosonmagyaróvár majd a Vác csapata is.  A 
menetelésben az ekkor már ezer sebből vérző csapatot a Kecskemét tudta megállítani, egy lépésre az első 
osztálytól. ezen sikert nem csak megyénk, hanem az ország labdarúgása is elismerte. A mérkőzéseken több 
akadémia is képviseltette magát, és kínáltak jó pár labdarúgónknak előre lépési lehetőséget adni. 

   

    A Ferencváros, az MTK és a Puskás Akadémia is szemelt ki játékost. Egyelőre ebből a csapatból egy játékos már 
Felcsúton rúgja a labdát. Ugyancsak siker az U14- e csapatunk 3. helye az NB2-ben. Megyei U14 és U16-os gárdánk 
veretlenül, óriási előnnyel nyerte meg a saját tolna megyei bajnokságát. 

 



 

 

   A tavalyi évben a Magyar Labdarúgó Szövetség által indított auditok átvilágították az egyesületeket. 
Szakemberek vizsgálták a klubokban folyó szakmai munkát, a szervezettséget, a társadalmi felelősség vállalást, az 
Intézményekkel való együttműködést. A vizsgálat eredménye alapján a Holler UNFC-t, kiemelt körzetközponti 
szintre emelte az MLSZ. Így nem csak Dunaföldvár labdarúgásáért, hanem több mint 10 környékbeli település 
utánpótlásáért leszünk felelősek 2021 nyártól. Megyénként 3-4 klub kapta ezt az elismerést, ami nem csak 
elismeréssel jár, hanem a megnövekvő feladatok mellett, újabb infrastrukturális fejlesztéseket is von maga után. 
Akár, egy új öltöző, akár egy nagyméretű műfüves pálya is megépülhet a sportpályán a közeljövőben. 

Bár a taglétszámunk folyamatosan növekszik, a körzetközponti szint még nagyobb létszámot fog generálni. Így 
növekedni fog a felfelé áramoltatás is. Terveink szerint, az eddigi évi egy –két játékos helyett 4-5 fogja, az 
akadémiákon vagy az NB1-ben folytatni a nálunk megkezdett pályafutását. 

   Több volt játékosunk bemutatkozott már a korosztályos válogatottakban, sőt az idén az első Holleres nevelés is 
pályára lépett az első osztályban, Görög Gergő személyében, a Paksi FC színeiben 

 



 

   Kézilabdában másképp ítéljük meg a sikert. A legnagyobb eredményünk, hogy fiú és lány vonalon, különböző 
korosztályokban, összesen 10 csapatot tudunk versenyeztetni és olyan szakembereket, volt válogatott játékosokat 
tudhattunk berkeinkben, mint Grebenár Gábor, Törő Szabolcs, Lendvay Péter. Az Ő munkájuknak is hála felnőtt férfi 
csapatunk 2.helyen végzett az NB2 -es bajnokságban egy ponttal lemaradva a dobogó legfelső fokáról, míg U15-ös 
fiú csapatunk felsőházban folytathatja a küzdelmet a tavasszal. Szintén vannak kiemelkedő játékosaink, több 
lányunk már a Dunaújvárosi Kézilabda Akadémia kötelékébe tartozik már és a fiúk közül is van játékos, akit 
meghívtak már próbajátékra Veszprémbe. 

 

 

 

 Tesszük mindezt úgy, hogy hazátlan csapatként Simontornyán, Solton edzünk és játsszuk mérkőzéseinket. Férfi 
felnőtt csapatunk jó szereplése sajnos sok klub érdeklődését felkeltette és a nyár folyamán többen eligazoltak. A 
pótlásuk sajnos nem sikerült, így a 2021/22-es szezonban nem indítottunk felnőtt férfi csapatot. Ellenben elkezdtük 
egy női felnőtt csapat építését. 

 

IV. Társadalmi szerepvállalás: 

  Sajnos a vírus helyzet erősen befolyásolta az elmúlt időszakot. Egyesületünk rendezvényei , ami egyedül állóak 
városunk életében sorra maradtak el. Így sem a Családi napot a sportpályán, a Bringatúrát, az Évzárónkat a 
Művelődési Házban, sem az UFC-bált sem sikerült megrendeznünk. Nagy sikernek örvendet viszont az UFC Mikulás 
napja, ahol több száz gyerek és szüleik töltöttek el tartalmas órákat. 



 

  Az egyesület buszaival segítettük a városi rendezvényeket és más civil szervezeteket. Az intézmények is bátran 
fordultak hozzánk segítségért, legyen az egy színház vagy egy diákolimpia, a buszaink mindig rendelkezésre álltak. 
Részt vettünk lehetőségeinkhez mérten az idősek fuvarozásában az oltópontokra. A szemétszüreten szintén 
szerepet vállaltunk. 

 

V. Tervek 2022-re: 

  A Holler UNFC létszámnövekedése és fejlődése további erők bevonását igényli.  Ezen erők bevonásával minden 
téren fejlődnünk kell és fejlődni is fogunk.  A munkánkat elismerik az MLSZ-ben és az MKSZ-ben egyaránt és a 
megyei vezetők is többször jelezték, hogy Dunaföldváron kiemelt munka folyik. Ezt a munkát még nagyobb 
nyilvánossággal kell végeznünk, még több szerepvállalással, hogy mindenki magáénak érezze sikereinket 
városunkban. rendelkezünk azokkal a tervekkel és célokkal, amiket elakarunk és el is fogunk érni. 

Egyesületünk az idei évben lesz 15 éves. Azt gondolom, hogy a semmiből indulva és a semmire építkezve 
jutottunk arra a szintre, amire büszkék lehetünk. 

 

_____________________________________________________________________________________________ 

Holler Utánpótlás Nevelési és Felnőtt Club 

7020 Dunaföldvár, Liszt Ferenc utca 10. 

 

 

 

 

………………………………………………                                                        ………………………………………………. 

Holler Ferenc Elnök                                                                             Lesnyik Gábor Igazgató 

 

Kelt: Dunaföldvár 2022.03.30. 

Acer
Bélyegző














