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Nemzeti Sport Intézet részére 
1146 Budapest, Istvánmezei út 1-3  
 
 
Tárgy: negyedéves előrehaladási jelentés 
 

Becsehelyi Közhasznú Sportegyesület  

(cím: 8866 Becsehely, Kossuth u. 9., adószám: 19956 198-1-20) 

negyedéves el őrehaladási jelentése 

Egyesületünk sportfejlesztési programját a Magyar Labdarúgó Szövetség ki/8343/2011. 

számon vette nyilvántartásba.  

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. Az 
előrehaladási jelentést 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:  

 
Személyi jelleg ű ráfordítás jogcím: 

• Sportszakemberek díjazása (pl. edző, technikai vezető, stb). 
 
Tárgyi eszköz beruházás jogcímen megvalósítani kívá nt célok: 

• Biztonsági követelmények teljesülését szolgáló infrastruktúra-fejlesztés biztosítása: A 

pályát körülölelő védőkorlát festése, illetve a kispálya körbekerítése. A lelátó ülőpadjai 

korhadtak, cseréjük elengedhetetlen.  
• Az esti edzések a napközben dolgozó labdarúgók miatt rendszeresek, emiatt a pályát megvilágító 

lámpatestek kerültek felállításra. Ez azonban félig kész, jelenleg csak a sportpálya egyik oldalán 

lehet késői órán dolgozni. 
 
Utánpótlás jogcím: 

• Az iskoláskorú gyermekeknek a Bozsik Program keretében U7, U9, U11 és U12 csapatban van 
lehetőségük a futballozásra. A gyerekek körében egyre népszerűbb a futball, tehetségesek is 
szép számmal akadnak köztük. Ezért az Egyesület hosszabb távon célul tűzte ki a következő 
felnőtt csapat saját nevelésből való pótlását. Első lépésként U16 csapat összeállítását tervezzük. 
Szeretnénk a Becsehelyről elszerződött játékoskorú lakosokat is visszacsábítani saját 
csapatainkba. Céljaink megvalósításához az utánpótlás „emberanyaga” adott, az anyagiak 
előteremtése a nagyobb feladat.  

• Az oktatáshoz, a csapatok kialakításához, összeállításához megfelelő minősítéssel, szaktudással 
és gyakorlattal rendelkező edzőkre van szükség. A tervezett több csapathoz már nem elég 
egyetlen ember, bővíteni szeretnénk a trénerek számát, a bérköltséget azonban saját erőből nem 
tudjuk előteremteni. 
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A beérkező forrásokat az alábbiak szerint használtuk fel: 

Személyi jelleg ű ráfordítás (összhangban a fentebb jelzett startégiai célokkal, jogcímekkel): 

1. A támogatás 2011.12.20-án érkezett számlánkra, felhasználás az elszámolási 
időszakban nem történt. 

Utánpótlás fejlesztés (összhangban a fentebb jelzett startégiai célokkal, jogcímekkel): A 
támogatás 2011.12.20-án érkezett számlánkra 

1. Futballcipőt vásároltunk, atámogatásból felhasznált összeg 30.000,- Ft volt.  

Tárgyi eszköz beruházás során (összhangban a fentebb jelzett startégiai célokkal, 
jogcímekkel): A támogatás 2011.12.20-án érkezett számlánkra 

1. A pálya megvilágításához lámpatesteket vásároltunk, a támogatásból felhasznált 
összeg 58.000,- Ft volt. 

 
Az igényelt és igénybe vehető engedélyezett támogatások mértékét  jogcímenként, valamint 
a 2011. december 31. napjáig engedélyezett támogatásokat (támogatási igazolások alapján) 
és azok pénzügyi teljesítését, valamint felhasználását a melléklet táblázat tartalmazza (lásd 
1. melléklet). 
 

Büntet őjogi felel ősségem tudatában kijelentem, hogy a jelen el őrehaladási jelentésben 
és annak mellékletében foglalt adatok, információk és dokumentumok teljes kör űek, 
valósak és hitelesek. 

Kérem a Tisztelt Ellenőrző Szervet, hogy beszámolómat szíveskedjék elfogadni. 

 

 

Becsehely, 2012. április 6. 

 

 

Tisztelettel: 

 

……………………………………………… 
Markó Zoltán 

elnök 
p.h. 

 

 

Ági
Pecsét
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Az igényelt és igénybe vehető engedélyezett támogatások mértékét  jogcímenként, valamint a 2011. december 31. napjáig engedélyezett 
támogatásokat (támogatási igazolások alapján) és azok pénzügyi teljesítését, valamint felhasználását az alábbi táblázat tartalmazza: 

 

Jogcím  
Igényelt 

támogatás 
(Ft) 

Jóváhagyott 
támogatás 

(Ft) 

Kiállított 
támogatási 

igazolás 
(Ft) 

2011. december 
31-ig pénzügyileg 

teljesített 
támogatás 

(Ft) 

Ebből 
felhasznált 

(Ft) 
A felhasználás célja  

Személyi jellegű 
ráfordítás 

340.000,- Ft 340.000,- Ft 140.000,- Ft 140.000,- Ft 0,- Ft  

Tárgyi eszköz 
beruházás 

560.000,- Ft 560.000,- Ft 560.000,- Ft 560.000,- Ft 58.000,- Ft Pályamegvilágítás felújítása. 

Ebből utófinanszírozott       

Ebből 
biztonságtechnikai       

Utánpótlás-nevelés 
feladatainak elltása 

1.366.200,-Ft 1.366.200,- Ft 800.000,- Ft 800.000,- Ft 30.000,- Ft Sportfelszerelés vásárlása 

Képzéshez kapcsolódó       

Közreműködői költség       

Összesen:  2.266.200,- Ft 2.266.200, -Ft 1.500.000,- Ft 1.500.000,- Ft 88.000,- Ft  

 

Ági
Pecsét


