Nemzeti Sport Intézet részére
1146 Budapest, Istvánmezei út 1-3.

MINTA DOKUMENTUM

Tárgy: II. negyedéves előrehaladási jelentés1
(Beadási határidő: 20132. július április 8.)

SPORTKLUB GUTORFÖLDE XY (sportszervezet) negyedéves előrehaladási jelentése
Egyesületünk sportfejlesztési programját a Magyar Labdarúgó ………………. Szövetség
be//SFPHP07-0103/2012 …………..számon vette nyilvántartásba.
Az I. negyedéves előrehaladási jelentés benyújtásra került: x

2

A látvány-csapatsport támogatását biztosító támogatási igazolás kiállításáról,
felhasználásáról,
a
támogatás
elszámolásának
és
ellenőrzésének,
valamint
visszafizetésének szabályairól szóló 107/2011. (VI. 30.) Korm. rendelet 11.§ (2) bekezdése
értelmében a támogatott szervezet a támogatás felhasználásáról naptári negyedévente
előrehaladási jelentést nyújt be az ellenőrző szervezet (Nemzeti Sport Intézet) részére,
amelyet a naptári negyedévet követő 8 napon belül kell benyújtani. Az előrehaladási
jelentésben tájékoztatni kell az ellenőrző szervezetet a jóváhagyott sportfejlesztési program
megvalósulásának állásáról.
Mindezekre figyelemmel az alábbiakban mutatjuk be sportszervezetünk sportfejlesztési
tevékenységének első negyedéves eredményeit, programunk jelenlegi állását.
A sportfejlesztési tervünk az alábbi kiemelt stratégiai célokat tartalmazta (a pontos programot
a jóváhagyott sportfejlesztési program és ahhoz kapcsolódó költségvetés tartalmazza, így a
lenti felsorolás a teljesség igénye nélkül készült):
Személyi jellegű ráfordítás jogcím:
Kérjük sorolja fel a programban igényelt és jóváhagyott feladatokat, stratégiai célokat:



Sportszakemberek díjazása (pl. edző, technikai vezető, stb).

Tárgyi eszköz beruházás, felújítás jogcím:
Kérjük sorolja fel a programban igényelt és jóváhagyott feladatokat, stratégiai célokat:
Például: edzéselemzés technikai feltételeinek biztosítása; biztonsági követelmények teljesülését
szolgáló infrastruktúra-fejlesztés biztosítása; erőnléti edzésekhez szükséges eszközök biztosítása;
sportcélú infrastruktúra fejlesztés (felújítás és/vagy új építés); stb.



sportcélú infrastruktúra fejlesztés, felújítás , edzéslehetőségek
pályavilágítás és villamos kapcsolószekrény bővítésével,

javítása

1

A jóváhagyott sportfejlesztési programmal és kiállított támogatási igazolással rendelkező sportszervezetek
részére kötelező. A negyedéves időszakok külön kezelendőek, egy jelentés nem tartalmazhat egyszerre több
időszakot.
2

Amennyiben nem a kiállított támogatási igazolás(ok) hiánya miatt nem került benyújtásra, abban az esetben
mulasztását pótolja.
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a




öltöző épület felújítása a biztonságos és komfortos edzés és mérkőzés feltételek
biztosítása érdekében,
kerités felújítása két oszlop és kétszárnyú kapu készítése, mely lehetővé teszi a
létesítmény zárhatóságát növelve a biztonságát…………………….

Formázott: Felsorolás és számozás

Utánpótlás-nevelési feladatok ellátásának támogatása jogcím:
Kérjük sorolja fel a programban igényelt és jóváhagyott feladatokat, stratégiai célokat:
Például: szakemberek díjazása; utánpótlás korú versenyzők kiválasztása, felkészítése, képzése;
sportszerek biztosítása; gyógyszerek, gyógyászati segédeszközök biztosítása; infrastruktúra
rendelkezésre állása (pályabérlet); bajnokságban való szerepléshez kapcsolódó költségek;tornák,
felkészülési mérkőzések költségei; edzőtábor költségei; stb.






szakképzett edző biztosítása,
felszerelés beszerzése /szerelés, labda, háló/
bajnokságban szereplő csapatok szállítása mérkőzésekre,
felkészítéssel és versenyeztetéssel kapcsolatos étkezés biztosítása………….

Képzéssel összefüggő feladatok támogatása jogcím:
 Szakemberek általános képzése:
Kérjük sorolja fel a programban igényelt és jóváhagyott feladatokat, stratégiai célokat:




…………

Szakemberek szakmai képzése:
Kérjük sorolja fel a programban igényelt és jóváhagyott feladatokat, stratégiai célokat:



…………

A beérkező forrásokat az alábbiak szerint használtuk fel:
Személyi jellegű ráfordítás jogcím
Kérjük, hogy a fentebb jelzett startégiai célokkal, jogcímekkel összhangban fejtse ki az ide vonatkozó,
időarányosan megvalósult tevékenységüket:


Szakképzett edzőt foglalkoztattunk főállásban Balog Csaba személyében 2012. 08. 10-től
3013. 06. 10-ig. A foglalkoztatás heti 30 órában történt magában foglalta az utánpótlás
csapatok heti edzéseinek megtartását és a hétvégi bajnoki mérkőzéseken való
közreműködést. Az edző foglalkozott a különböző korosztályokkal U13, U15 és U19 valamint
a Bozsik programban szereplő csapatokkal. A szakmai munka egy kézben
volt.……………………..

Utánpótlás-nevelési feladatok ellátásának támogatása jogcím: (összhangban a fentebb
jelzett startégiai célokkal, jogcímekkel):
Kérjük, hogy a fentebb jelzett startégiai célokkal, jogcímekkel összhangban fejtse ki az ide vonatkozó,
időarányosan megvalósult tevékenységüket:
Például: sportszerek mevásárlásáról, használatba adásáról, gyógyászati segédeszközök
beszerzéséről, felhasználásáról, versenyek/mérkőzések eredményeiről, helyezésekről



A 2012/2013-as bajnoki évadban a csapat feljutott a Megyei I. bajnokságba és a meglévő
három csapaton felnőtt, U19, Női még két korosztályba U13 és U16 inditottunk új csapatokat.
A csapatbővítés még nem szerepelt a sportfejlesztési programban. A bővítés és az időjárás
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Formázott: Felsorolás és számozás

miatt kialakult sűritett program következtében új felszereléseket kellett beszerezni a csapatok
versenyeztetéséhez. A játékos létszám 50 főről 95 főre emelkedett, mely a bajnoki évadban
játékengerdéllyel és rendszeresen szereplő fiatalokat jelenti. A létszám jelentős hiszen 1081
fős a település és ez közel 10 %-os arányt jelent. A gyermekek szerepeltetéséhez a
labdarúgó cipő beszerzéséhez nyújtottunk támogatás max. 6500 Ft értékben számla
ellenében, mivel a családok anyagi helyzete miatt nem tudják ezt biztosítani.



Az 2012/2013 bajnokságban öt csapatunk szerepelt, az U13 7. helyezést, U16 6. helyezést,
U19 13. helyezést, felnőtt csapat 15. helyezés a női csapat pedig 4. helyezést ért el.

……………………..

Tárgyi eszköz beruházás, felújítás jogcím: (összhangban a fentebb jelzett startégiai
célokkal, jogcímekkel):
Kérjük, hogy a fentebb jelzett startégiai célokkal, jogcímekkel összhangban fejtse ki az ide vonatkozó,
időarányosan megvalósult tevékenységüket:
PÉLDÁK:

1. Megvásároltuk azokat az eszközöket, melyek az mérkőzéselemzés, erőnléti edzés,
mérkőzések lebonyolításához elengedhetetlen kellékei, így pl: eredményjelző;
Kérjük sorolja fel a beszerzett tárgyi eszközöket!



…………………..

2. Megvásároltuk azokat a felnőtt csapatunk sportszereit, így pl:
Kérjük sorolja fel a beszerzett sportszereket!



…………………..

3. Megvásároltuk a biztonsági követelmények teljesülését szolgáló infrastruktúrafejlesztés részét képező eszközöket, így pl.:
Kérjük sorolja fel a biztonságtechnikai eszközöket!



…………………..

4. Az alábbi sportcélú infrastruktúra fejlesztést (felújítás és/vagy új építés) hajtottuk
végre, így pl:
Kérjük mutassa be a felújítási/építési munkálatokat



A pályavilágítást bővítettük két lámpával, valamint felújítottuk a kapcsolószekrényt. Az
öltözőnél javítottuk, levertük és pótoltuk a vakolatot, A festést /penészes/ lekapartuk
újtra festettük, a homlokzatot kijavítottuk, festettük, burkolatokat javítottuk, pótoltuk.
Az utcafronti kerítést felújítottuk és oszlopokat, kapukat készítettünk.…………………..

5. Képzések végrehajtása során (összhangban a fentebb jelzett startégiai célokkal,
jogcímekkel):
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Formázott: Betűtípus: 11 pt, Nem Dőlt
Formázott: Felsorolás és számozás
Formázott: Betűtípus: 11 pt, Nem Dőlt

Kérjük mutassa be, hogy szakembereik milyen általános, vagy szakképzésen vettek részt



…………………..

Az igényelt és igénybe vehető engedélyezett támogatások mértékét jogcímenként, valamint
a 20132. március 31. napjáig engedélyezett támogatásokat (támogatási igazolások alapján)
és azok pénzügyi teljesítését, valamint felhasználását a melléklet táblázat tartalmazza (lásd
1. melléklet).
Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy a jelen előrehaladási jelentésben
és annak mellékletében foglalt adatok, információk és dokumentumok teljes körűek,
valósak és hitelesek.
Kérem a Tisztelt Ellenőrző Szervet, hogy beszámolómat szíveskedjék elfogadni.

Gutorfölde…………………………………., 2013. július 30.2. ……………………..

Tisztelettel:
………………………………………………
képviselő
p.h.
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Az igényelt és igénybe vehető engedélyezett támogatások mértékét jogcímenként, valamint a 2012. március 31. napjáig
engedélyezett támogatásokat (támogatási igazolások alapján) és azok pénzügyi teljesítését, valamint felhasználását az alábbi
táblázat tartalmazza:

Jogcím

Igényelt
támogatás
(Ft)

Tárgyi eszköz
beruházás
Ebből
utófinanszírozott
Ebből
biztonságtechnikai
Utánpótlásnevelés
feladatainak
ellátása
Képzéshez
kapcsolódó
Közreműködői
költség
Összesen:

Kiállított
támogatási
igazolás
(Ft)

Jóváhagyott
támogatás
(Ft)

Személyi jellegű
ráfordítás

20121.
december 31-ig
pénzügyileg
teljesített
támogatás
(Ft)

0

0

613258

607125

607125

0

0

0

0

0

0

2152572

2131031

2131031

0

0

0

27659

27659

2765815

2765815

0

0
0
0

Amennyiben releváns (abban az esetben, ha nem történt felhasználás nem szükséges kitölteni)

0
pályavilágítás bővítése,
607125 kerítés, kapu építés, öltöző
felújítás

0

0

0

27659
2765815

3

A felhasználás célja Formázott táblázat

0

0
0

Ebből
felhasznált
(Ft)

0

2131031

Dátum: ………………………………
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0

607125

27658

3

20132. január 1.
és március 31.
között
pénzügyileg
teljesített
támogatás
(Ft)

Edző munkabére,
1131052 felszerelés beszerzés,
étkezés, személyszállítás
0
27659

0

Formázott: Behúzás: Bal:

2765815

………………………………

Aláírás
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