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Magyar Labdarúgó Szövetség részére

1112 Budapest, Kánai út 2/D.

Tárgy: I - II. negyedéves előrehaladási jelentés

(Beadási határidő: 2014. 01. 08.)

Becsehelyi Közhasznú Sportegyesület  negyedéves előrehaladási jelentése

Egyesületünk sportfejlesztési programját a Magyar Labdarúgó Szövetség be/SFP-2212/2013 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 (Magyar Labdarúgó Szövetség) 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 I - II. negyedéves eredményeit, programunk

jelenlegi állását.

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.

Becsehely , 2014  (év) 01  (hó) 29  (nap)

Tisztelettel:
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Sportfejlesztési program pénzügyi részletei
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Rövid összefoglaló a negyedévben megvalósított projektelemekről (max. 2000 karakter)
Tárgyi eszköz beruházás, felújítás jogcím:
Jelen projekt keretében a Becsehely belterület 861 hrsz-on található sportöltöző felújításához és bővítéséhez kapcsolódóan az alábbi munkafolyamatokat kívánjuk
megvalósítani zsaluzás- és állványozás, helyszíni beton- és vasbeton munkák, falazás, szárazépítés, bádogozás, asztalosszerkezetek elhelyezése, felületképzés,
elektromos energia ellátás, épületgépészeti csővezeték szerelése, épületgépészeti szerelvények és berendezések szerelése.
A sportöltöző épülete jelen állapotában leromlott, felújítása halaszthatatlan, nem alkalmas arra, hogy a versenysport, az utánpótlás nevelés, a közösségi-, valamint az
intézményi sport igényeit kielégítse. A többször bővített, vegyes épületszerkezetű kialakítása a mostani állapot felújítását nem teszi gazdaságossá, ezért az épület
átalakítása és bővítése vált szükségessé. A nem használt épületrészek lebontásra kerülnek, így az épület tervezett nagysága a jelen állapotnál nem lett nagyobb. Az
épület bővítése és átalakítása során a kialakítandó bejárat megfelel az akadálymentesítési követelményeknek. A meglévő szintkülönbségek áthidalása megfelelő
lejtővel történik, előírt rámpa biztosításával. A belső közlekedési utakon lépcsők nem találhatóak. A rekonstrukció révén több település kiszolgálására alkalmas
sportlétesítmény kerül kialakításra.
Az épület bővítésével, átalakításával 2-2 hazai és vendég (összesen 4 csapat) öltözőhelyiség, valamint 1 db játékvezetői öltöző kerül kialakításra. Az épület hasznos
alapterülete 210,4 m2, bruttó alapterülete 262,72 m2. Megvalósítjuk a fizikai akadálymentesítés követelményeit. A beruházás tartalmaz jelen projektben nem elszámolt
kiadásokat is.
A projekt megvalósításával hozzájárulunk a labdarúgó sport népszerűsítéséhez. Biztosítjuk a versenysport és az utánpótlás nevelés feltételeit. A beruházás hozzájárul
a hatályos előírásoknak való megfeleléshez.

Utánpótlás-nevelési feladatok ellátásának támogatása 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. Sikerült az elmúlt
idényben szakedzőink számát növelni, a szaktudásukat tovább fejleszteni, a bérköltséget azonban saját erőből nem tudjuk előteremteni.

A beérkező forrásokat az alábbiak szerint használtuk fel:
Támogatást az 
- OTP BANK NYRT. (1051 Budapest, Nádor u. 16.; adósz.: 10537914-4-44), 7.049.338,- Ft (közvetlen támogatás: 6.978.845,- Ft) összegben 
- 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.
- 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.
- 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.
nyújtott számunkra.

Jogcím Jóváhagyott
támogatás          

Kiállított
támogatási
igazolás          

Kérelmező részre
folyósítandó támogatás
összege (ellenőrzési díj
nélkül)          

Ebből
közreműködői
díj

2013. 12. 31.-ig
támogatók által
pénzügyileg teljesített
összes támogatás     

2013. 12. 31.-ig
összesen
felhasznált
támogatás     

Ebből
közreműködői
díj

Aktuális
számlaegyenleg

Személyi jellegű
ráfordítás
Előfinanszírozott
tárgyi eszköz
beruházás
Utófinanszírozott
tárgyi eszköz
beruházás
Utánpótlás-
nevelés
feladatainak
ellátása
Általános
képzéshez
kapcsolódó
Szakképzéshez
kapcsolódó

Összegzés:

összesen:

Kérem részletezze a Előfinanszírozott tárgyi eszköz beruházás jogcímen történt változásokat!
Nem történt felhasználás.

Kérem részletezze a Utánpótlás-nevelés feladatainak ellátása jogcímen történt változásokat!
Utánpótlás-nevelési feladatok ellátásának támogatása jogcím: (összhangban a fentebb jelzett startégiai célokkal, jogcímekkel): 
• Futball labda vásárlás bruttó 54.980,- Ft, támogatás összege: 49.482,- Ft.
• Futball cipő vásárlás bruttó 117.314,- Ft, támogatás összege: 10.583,- Ft
• Mez feliratozás bruttó 14.000,- Ft, támogatás összege: 12.600,- Ft
• Kapuskesztyű vásárlás bruttó 5.990,- Ft, támogatás összege: 5.391,- Ft
• Edzői díjak bruttó 531.270,- Ft, támogatás összege: 478.143,- Ft
• Edzői díjak járulékai bruttó 156.000,- Ft, támogatás összege: 140.400,- Ft



Tárgyi eszköz beruházás tételeinek jelentése

A beruházás által érintett tárgyi eszközök
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Kategória Beruházás/tétel
megnevezése

Beruházás
megvalósításának címe

Beruházás
értéke

ebből
támogatás

Lehívott
támogatás

Kivitelezés
státusza

Fotódokumentáció az aktuális
állapotról



MELLÉKLETEK FELTÖLTÉSE
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