
 
 

BESZÁMOLÓ 
a Becsehelyi Közhasznú Sportegyesület 

látvány-csapatsport támogatás keretében elnyert  
be/SFP-0212/2012. határozatszámú pályázat felhasználásáról 

2012/2013. évad 
 
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. U7, U9, U11, U13 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. A tervezett több csapathoz már nem volt elég 

egyetlen ember, így bővítettük a trénerek számát. 

 

Az elektronikus ügyintézés megvalósítása érdekében számítógépet és nyomtatót vásároltunk. 
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A csapatok versenyeztetéséhez felszerelésre is szükség van, futballmezeket, cipőket, 

lábszárvédőket, stb. kellett vásárolni. 

Új kapukra, hálókra, valamint 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 lelátó ülőpadjai 

korhadtak voltak, cseréjük megtörtént.  

 
A pályázat keretében az alábbi összegekre nyújtottunk be igényt. A támogatást be/SFP-0212/2012. 

számon hagyta jóvá a Magyar Labdarúgó Szövetség.  

 
Megnevezés Önrész Közreműködői 

díj 
Támogatás Összesen 

Személyi jellegű ráfordítás 389.246,- Ft 3.892,- Ft 389.246,- Ft 778.492,- Ft 
Tárgyi eszköz beruházás, 
felújítás 

226.586,- Ft 5.287,- Ft 528.701,- Ft 755.287,- Ft 

Utánpótlás-nevelési feladatok 
ellátása 

209.618,- Ft 18.866,- Ft 1.886.558,- Ft 2.096.176,- Ft 

ÖSSZESEN 825.450,- Ft 28.045,- Ft 2.804.505,- Ft 3.629.955,- Ft 
 
Az önrészt egyrészt a Becsehelyi Önkormányzat támogatásából, másrészt magánszemélyek 

adományából teremtettük elő. 

 
A TAO támogatást két vállalkozó biztosította számunkra: 
 
A Varga Szárnyas Kft. (8864 Tótszerdahely, Béke u. 53., adószám: 11354121-2-20) 1.400.000,- 

Ft-tal támogatta az Egyesületet, a támogatási igazolás határozatszáma: be/SFP-0212/2012/K001. 

 
Megnevezés Támogatás összege 

Személyi jellegű ráfordítás 180.000,- Ft 
Tárgyi eszköz beruházás, felújítás 250.000,- Ft 
Utánpótlás-nevelési feladatok ellátása 970.000,- Ft 
ÖSSZESEN 1.400.000,- Ft 

 
A támogatási összegek 2012.12.03-án érkeztek meg céljellegű számláinkra. 



 3 

A Becsehely és Környéke Kft. (8866 Becsehely, Tuskósmajor 0202/2. hrsz., adószám: 13768898-2-

20) 1.200,000,- Ft-tal támogatta az Egyesületet, a támogatási igazolás határozatszáma: be/SFP-

0212/2012/K002. 

 
Megnevezés Támogatás összege 

Személyi jellegű ráfordítás 6.000,- Ft 
Tárgyi eszköz beruházás, felújítás 278.000,- Ft 
Utánpótlás-nevelési feladatok ellátása 916.000,- Ft 
ÖSSZESEN 1.200.000,- Ft 

 
 
A támogatási összegek 2012.12.17-én érkeztek meg céljellegű számláinkra.  

 
Összes kapott támogatás: 
 

Megnevezés Támogatás összege Csökkentve a 
közreműködői díjjal  

Személyi jellegű ráfordítás 186.000,- Ft 184.140,- Ft 
Tárgyi eszköz beruházás, felújítás 528.000,- Ft 522.720,- Ft 
Utánpótlás-nevelési feladatok ellátása 1.886.000,- Ft 1.867.140,- Ft 
ÖSSZESEN 2.600.000,- Ft 2.574.000,- Ft 

 
 
A támogatásból felhasznált összegek: 
 

Megnevezés Támogatás Felhasznált összeg Maradvány 
Személyi jellegű ráfordítás 184.140,- Ft 181.276,- Ft 2.864,- Ft 
Tárgyi eszköz beruházás, felújítás 522.720,- Ft 529.664,- Ft 0,- Ft 
Utánpótlás-nevelési feladatok ellátása 1.867.140,- Ft 1.899.007,- Ft 0,- Ft 
ÖSSZESEN 2.574.000,- Ft 2.609.947,- Ft 2.864,- Ft 
 
A „Tárgyi eszköz beruházás, felújítás” és az „Utánpótlás-nevelési feladatok ellátása” többletként 
felhasznált összege, 38.811,- Ft az önerő terhére került elszámolásra. 
 
 
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. 
 
 
 
Becsehely, 2013. július 26. 
 
 
 
        Markó Zoltán 
             Elnök 

Ági
Pecsét


