BESZÁMOLÓ
a Becsehelyi Közhasznú Sportegyesület
látvány-csapatsport támogatás keretében elnyert
be/SFP-2212/2013. határozatszámú pályázat felhasználásáról
2013/2014. évad
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.§ (1) bekezdése értelmében a támogatott szervezet a
támogatás felhasználásáról a záró elszámolással együtt szakmai beszámolót nyújt be az ellenőrző
szervezet (Magyar Labdarúgó Szövetség) részére. A szakmai beszámolóban tájékoztatni kell az
ellenőrző szervezetet a jóváhagyott sportfejlesztési program megvalósulásáról, és az adott időszakra
vonatkozó támogatási összeg felhasználásának szakmai hátteréről.

Becsehely község Zala megye egyik legnépesebb települése, lakóinak száma közel 2400 fő. A
községben évtizedek óta működik sportegyesület, a falu vezetése mindig is nagy gondot fordított az
egészséges életmód támogatására.
A felnőtt csapat az 1989/1999-es idényben a megyei I. osztályban, a 2009/2010-es évadban a
megyei III. osztályban nyert bajnokságot. Az anyagiak és az utánpótlás hiánya vezetett oda, hogy a
csapat a két időszak között nem ért el jelentős sikereket.
A felnőtt és utánpótlás U19 futballcsapat jelenleg a Zala megyei II. osztály déli csoportjának
tabelláján a középmezőnyben helyezkedik el.
A TAO sportfejlesztési program lehetőséget adott számunkra is, hogy pályázat keretében anyagi
forráshoz jussunk.
Az utánpótlás-nevelési feladatok keretén belül az iskoláskorú gyermekeket kívántuk bevonni a
Bozsik Programba. U13 és alatta lévő korosztályon kívül U15 és U17 csapatokban volt lehetőségük
a futballozásra. A gyerekek körében egyre népszerűbb a futball, tehetségesek is szép számmal

akadnak köztük. Az Egyesület hosszabb távon célul tűzte ki a következő felnőtt csapat saját
nevelésből való pótlását, ami a jelen állapotok szerint megvalósítható lesz.
Az oktatáshoz, a csapatok kialakításához, összeállításához megfelelő minősítéssel, szaktudással és
gyakorlattal rendelkező edzőkre van szükség.
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van,

futballmezeket,

cipőket,

lábszárvédőket, stb. kellett vásárolni.
Új labdák, edzést elősegítő felszerelés beszerzésére volt szükség, melyek megvásárlása szintén
támogatásból valósult meg.
Az edzéseket egyrészt szükség esetén tornateremben, másrészt a falu sportpályáján tartjuk, akárcsak
a futballmeccseket. Az iskola tornatermének használatáért bérleti díjat fizetünk, egyéb költségünk
nincs. A sportpályát a község önkormányzatától béreljük, karbantartása a Sportegyesület feladata.
Már korábban elkezdődött pálya és környékének rendbetétele, de az erre szánt pénzkeret elfogyott,
az igényelt támogatásból a munkák egy részét be tudtuk fejezni.
Az esti edzések a napközben dolgozó labdarúgók miatt rendszeresek, emiatt a pályát megvilágító
lámpatestek kerültek felállításra az sportpálya mindkét oldalán. Fel kellett újítani, le kellett festeni a
pályát körülölelő védőkorlátot, illetve a kispálya körbekerítése is megtörtént. A új lelátó, és
kispadok építése magánerőből történt.
A 2013/2014. évad feladata új sportöltöző építése volt, mely apróbb munkálatokat leszámítva
elkészült.
A pályázat keretében az alábbi összegekre nyújtottunk be igényt. A támogatást be/SFP-2212/2013.
számon hagyta jóvá a Magyar Labdarúgó Szövetség.
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Megnevezés
Tárgyi eszköz beruházás,
felújítás
Utánpótlás-nevelési feladatok
ellátása
ÖSSZESEN

Önrész

Közreműködői
díj

Támogatás

Összesen

3.021.145,- Ft

70.493,- Ft

7.049.338,- Ft 10.070.483,- Ft

304.057,- Ft

27.365,- Ft

2.736.509,- Ft

3.325.202,- Ft

97.858,- Ft

9.785.847,- Ft 13.111.049,- Ft

3.040.566,- Ft

Az önrészt egyrészt a Becsehelyi Önkormányzat támogatásából, másrészt magánszemélyek
adományából teremtettük elő.
A TAO támogatást négy vállalkozó biztosította számunkra:
-

OTP BANK NYRT. (1051 Budapest, Nádor u. 16.; adósz.: 10537914-4-44), 7.049.338,- Ft
(közvetlen támogatás: 6.978.845,- Ft) összegben. Számlára érkezett: 2013.09.23.
Támogatási igazolás száma: be/EM_K001-2212/2013. A teljes összeg a beruházáshoz került
felhasználásra.

-

FABAFABAK KFT (8800 Nagykanizsa, Sörgyár u. 5., adósz: 23437618-2-20) 500.000,Ft (közvetlen támogatás: 495.000,- Ft) összegben. Számlára érkezett: 2013.11.08.
Támogatási igazolás száma: be/K002-2212/2013. A teljes összeg az utánpótlás nevelés
céljaira került felhasználásra.

-

VARGA SZÁRNYAS KFT (8866 Becsehely, Kossuth u. 254. 0101/9. hrsz., adósz:
11354121-2-20) 1.000.000,- Ft (közvetlen támogatás: 990.000,- Ft) összegben Számlára
érkezett: 2013.12.18. Támogatási igazolás száma: be/K003-2212/2013. A teljes összeg az
utánpótlás nevelés céljaira került felhasználásra.

-

BECSEHELY ÉS KÖRNYÉKE KFT (8866 Becsehely, Tuskósmajor 0202/2. hrsz., adósz:
13768898-2-20) 1.200.000,- Ft (közvetlen támogatás: 1.188.000,- Ft) összegben. Számlára
érkezett: 2013.12.16. Támogatási igazolás száma: be/K004-2212/2013. A teljes összeg az
utánpótlás nevelés céljaira került felhasználásra.

A támogatás kapcsán az alábbi számlaszámokkal rendelkezem:

Bankszámlaszámhoz kapcsolódó jogcím
Főszámla
Tárgyi eszköz beruházás/felújítás
Utánpótlás-nevelés

Bankszámlaszám
75000284-11028718
75000284-11029647
75000284-11029654
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Összes kapott támogatás:
Megnevezés

Támogatás összege

Tárgyi eszköz beruházás, felújítás
Utánpótlás-nevelési feladatok ellátása
ÖSSZESEN

Csökkentve a
közreműködői díjjal
7.049.338,- Ft
6.978.845,- Ft
2.700.000,- Ft
2.673.000,- Ft
9.749.338,- Ft
8.651.845,- Ft

A támogatásból felhasznált összegek:
Megnevezés
Tárgyi eszköz beruházás, felújítás
Utánpótlás-nevelési feladatok ellátása
ÖSSZESEN

Támogatás
Felhasznált összeg
6.978.845,- Ft
6.978.845,- Ft
2.673.000,- Ft
2.673.000,- Ft
8.651.845,- Ft
8.651.845,- Ft

Maradvány
0,- Ft
0,- Ft
0,- Ft

Utánpótlás-nevelési feladatok ellátásának támogatása jogcímen felhasznált összegek:
• Futball labda vásárlás bruttó 54.980,- Ft, támogatás összege: 49.482,- Ft.
• Futball cipő vásárlás bruttó 335.034,- Ft, támogatás összege: 301.531,- Ft
• Kapuskesztyű vásárlás bruttó 10.489,- Ft, támogatás összege: 9.440,- Ft
• Mez feliratozás bruttó 14.000,- Ft, támogatás összege: 12.600,- Ft
• Sportfelszerelés (Mez+nadrág+feliratozás) bruttó 710.000,- Ft, támogatás összege: 590.435,- Ft
• Edzői díjak bruttó 1.269.080,- Ft, támogatás összege: 1.142.175,- Ft
• Edzői díjak járulékai bruttó 390.000,- Ft, támogatás összege: 351.000,- Ft
• Műfüves pálya bérlete bruttó 20.000,- Ft, támogatás összege: 18.000,- Ft
• Terembérlet bruttó 60.000,- Ft, támogatás összege: 54.000,- Ft
• Személyszállítás (utánpótlás) bruttó 160.375,- Ft, támogatás összege: 144.337,- Ft
Az Egyesületet céljai megvalósításához hozzásegítette a látvány-csapatsport támogatás. Továbbra is
azon dolgozunk, hogy a sportot tovább népszerűsítsük nemcsak a fiatalok, de az idősebbek körében
is.
Az igényelt és igénybe vehető engedélyezett támogatások mértékét jogcímenként, valamint az
engedélyezett támogatásokat (támogatási igazolások alapján) és azok pénzügyi teljesítését, valamint
felhasználását a mellékelt táblázatok tartalmazzák.
Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy a jelen szakmai beszámolóban és annak
mellékletében foglalt adatok, információk és dokumentumok teljes körűek, valósak és
hitelesek.
Kérem a Tisztelt Ellenőrző Szervezetet, hogy beszámolómat elfogadni szíveskedjen!
Becsehely, 2014. augusztus 12.
Markó Zoltán
Elnök
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