
Nemzeti sport lntézet részére
1146 Budapest,Istvánmezei út 1_3,

Tár8y: Kiegészített szakmai beszámoló1

Vácszentlászlói sport Egyesület szakmai beszámolója

Egyesületünk sportfejlesztési programját aMagyar Labdarú8ó szöVetség sFP13o3/2o12
számon Vette nyiIVántartásba.

A látVány-csapatsport támogatását biztosító támosatási i8azolá5 kiállításáról,
felhasználásáról, a támogalás elszámolásának és ellenőrzésének, Valamint Visszafizetésének
szabályairól 5zó|ó Io1/2017. (Vl, 30,) Korm, rendelet 11,§ (1) bekezdése értelmében a
támogatott szervezet a támo8atás felhasználásáról a záró elszámolással együtt szakmai
beszámolót nyújt be az ellenőrző szervezet (Nemzeti sport lntézet) részére. A szakmai
beszámolóban tájékoztatni kell az ellenőrző szervezetet a jóVáha8yott sportfejlesztési
program megvalósulásáról, és az adott időszakra Vonatkozó támo8atási össze8
felhasználásának szakmai hátteréről.

Mindezekre figyelemmel az alábbiakban mutatjuk be spo.tszervezetünk 5portfejlesztési
tevékenységének 2012/2013-as támo8atási időszakra Vonatkozó sportfejlesztési pro8ramunk
eredményeit.

A sportfejlesztési programunk az alábbj kiemelt straté8iai célokat tartalmazta (a pontos
programot a jóVáhagyott sportfejlesztési program és ahhoz kapcsolódó költségvetés
tartalmazza, í8y a ]enti felsorolás a teljesség igénye nélkül készült).

A MEGVAIÓSULT SPORTFEJIESZTÉS| PROGRAM SZAKMA| EREDMÉNYE|

7) Áltdtános összeíogldtó eredmények:

a) Bajnoki helyezések:*

'l;óvátragyott sportfejlesztési programmaI rendelkező sportszeruezetek részére kötelező. A támogatási
idő5zak lezárUháVal, a záró el5zámolás benYújtásáVal egyidejűleg benyúji3ndó,



csapat
(korosztály, nem}

Bajnokság
Helyezés

2o77l2or2 2ol2l2o73

Felnótt l, csapat Pest Megye ll1.oszt 11. helyezés 11, helyezés

U.13. csapat Gödöllő körzet 10.helyezes

U1l,U9,U7 Bozsik PIo8ram
*a táblázat sorai bővíthetőekl

b) l8azolt spo.tolói |étszám változása:

2011/2012-es bainoki szezoni

Felnőtt l. 20 fő
U.13. r2tő
U.11, 3fő

2012l2013-es bainoki szezon:

23 íő
19 fő
8fő
9főU.9.

U.7 .

5íő

2) személyi jellegű ráíoldítds jogcím: (szóveges kitölté5)

Kérjúk mutassa be a programban igényelt és jóváhagyott íelodatok ercdményességét, d TAo
támogatást megelőző időszqkhoz képest.
-Személyi jellegű ráíordítást pro8ramunk nem tartalmaqzott.

3) Tólgyí e,zköz beruházás/felújítós jogcím! (szöveges kitöltés)

Kérjük mutassd be a programban igényelt és jóváhogyott feladotok eredményességét, a TAo
ta mogotöst mege]óző idöszo khoz ké pe st,

szempontok:

. sporteszköz, sportíelszerelés beszezésével kapcsol1tos hotósok {dmatőr íelnőtt
csqpdtok esetében): nem volt

. Edzéselemzés technikdiíeItételeinek megvalósulósáru vonotkozó hotósok:nem volt

. lníormqtikai íejIesztések hqtósai:nem voIt

o Személyszóllítási eszkózókbeszerzéséveI kapcsoIatos hatások: nem volt



. Diagnosztikai, gyógyószati eszközök beszeaésével kdpcsolotos hotó,ok:nem volt

. Biztonsógi követelmények teljesülését s|olgáló inírastruktúfó-fejlesztés
meqvalósulásándk hatósd :nem volt

. Megvolósult sportcélú inírdstluktúro íejlesztés (íelúiítás és/vdgy új építés) hatása:
107 nm-es öltözőnk belső felújítása a terveink szerint megtörtént, csempézés,
nyílá5záró csere, 8épészeti felújítás, festés mázolás,

. Honlapíejlesztés:nem volt

4) utánpótlás-nevelési íeladatok eIlátásándk támogatósa jogcím: (szöveges kitöItés)

Kéiúk mutossd be a progrumbon igényelt és jóvóhagyott íeladotok eredményességét, a TAo
tómogotást megelőző időszakhoz képest.

szempontok:

. Meslévő és az újonnan létrehozott munkakörben foglalkozatott sport,zakember
dúazósónak hatásd:nem volt

. Utánpótlós korú ver5enyzők kivólasztósónok, íelkés2itésének, képzésének hqtósa :

Utánpótlásjátékosaink felkészítését képe5ítéssel rendelkező edzőre bíztuk.

. Beszerzett, új sporteszközök íelhq5znó lósá nqk hatása oz edzé5munkóra mérten:
-A beszerzett 5porteszközök az edzések eszközi8ényét elé8ítették ki,
sportfelszerelések csapataink edzésen és Versenyeken való egysé8es me8jelené5ét
biztosították.

. lnírustruktúra rendelkezésre óllásándk (pályabéllet, csornokbérlet) hatósd:
- A téli hónapokra a 5zomszádos településen bérelt tornatermben folwattunk

édzéseket

. A bqjnoksógbon voIó szerepléshez kapcsolódó költségek íinanszírozó5ónak hqtóso:
-szá|lítási, logisztikai költségeket fedeztük a támo8atásból

. Tornák, felkészülési mérkőzések költségíinqnszírozósának hatósq:
E8y tornán Vett részt Utánpótlás csapatunk Tóalmáson.

. Edzőtóbor, felkészülési tábor kóltségíinans2írozósándk hatása:



. Diognosztikoi, gyógyószati eszközök beszerzésével kopcsoldtos hatások:hem volt

5| Képzéssel ős'zeíüggő íeladdtok tómogatáso iogcím]. (szöveges kítöltés)

Kérjük mutassq be a progrcmbon ígényelt és jóvóha gyott íelo datok eredményességét:

. Képzéssel összefüggő programot nem terveztünk.

A BEÉRXEZŐ FORRÁSOK FEIHASZNÁIASA
(MlNDEN ESETBEN AZ ÖNERŐVEL NÖVELT TÁMOGATÁSOKROL SZÍVESKEDJENEK

ADATOKAT SZOLGÁLTATN l)

7) A támogatás kdpcsán az dlőbbi számld,zámokkgl rendelkezem:

2) személyí jellegű ráíordítós jogcím

Kérjük, hogy a íentebb bemutqtott szakmai eredményekre vonatkozóqn töltse ki o
tóblázotot:

Bank§zámlaszámhoz kapcsolódó iogcím Bankszámlaszám

Főszámlá 65900176-13015918

személyi jellegű ráfordítások

Tárgyi eszköz beruházásfelújítás 65900176-51500113

Utánpótlás-nevelé5 65900176-51500].20

Képzés

személyi jellegű ráfordítás

szempont
Ráfordítás
összege

(Ft)

Foglalkoz-
tatottak
száma
(db)

Ebből Ekho-s (db)

Meglévő munkakörben

íogldlkozqtott
s po rtsz q k e m be re k d íj a 2 ó s g



3) Tálgyi eszköz beruházás, íelújítlis jogcím*

Kérjük, hogy a íentebb bemutotott szokmoi eredményekkel ősszhangban töltse ki 0
tábIázdtot oz ide vonatkozó, megvolósult beruhózás/íelújítós/beszerzés pontos összegével.

Példa: K;sbusz (12+1 személyes) - 6.000.000,- Ft - 1 db
Fén}technikai beruházás - 3,500,000,- Ft - 1 db
Laptop - 1,500.000,- Ft-8 db
MűfüVes labdarúgópálya - 19.000,000,- Ft - 1 db

4) utónpótlás-nevelési íelgdqtok eúátásá ngk támogatá\a jogcí m

szempontok:

. sportíel,zelelésre, sporteszköz vósdrlósárd íoldított összeg:*
(KérjüL csoportokra bontva, tételesen töltse ki a táblázatot.)

Példa: Kosárlabda mez - 75.000,- Ft - 10 db
Kosárlabda gyűrű - 200,000,- Ft - 4 db

Be5zerzés
megnezvezése

Mennyiség
(db)

Ráfordítás összege
(Ft)

összesen:

*a táblázat sorai bővíthetőek!

lngatlanfejleszté5 e5etén

Beruházás, felúiítás megnezvezé5e
Ráfordítás összete

(Ft)

107 nm-es öltöző felújítás munkadíja 1 403 900.-

felújítás anyaeköltsége
l 408 759--

közreműködői költsé8 41 000,-

ósszesen: 2 853 659.-
*a táblázat 5orai bővíthétőek!



sporte§zköz, sportszer beszerzése

sporteszköz, sport§zer
megnevezése

Ráfordítás összete
(Ft}

Vásárolt mennyiség
(db)

focicipő 2 990.- 1

leszúrható rúd-készlet 21 000.- 1

koordinációs rác 15 900.- 2

jelzótrikó 16 400.- 20

ugrálókötél 9 000.- 10

stopper Óra 27oo.- 2

edző labda 25 550.- 10

labdatartó háló 1050.- 7

kompresszor 24750.- 1

sportmez+nadrág 86 000.- 20

kapuháló 45 600.- 2

focicipő 6 990._ 7

kapU5ke5ztyű 2 990.- 1

sportnadrá8 5 920.- 4

sportszár 7 92o,- 11

sportszár 3 000.- 3

sípcsontvédő(pár) 4 950.- 5

sípcsontvédó(pár) 1 98o.- z

focicipó 9 29o,- 7

05sze5en: 294 080.- 98

*a táblázát sorai bővíthetőek!



. Gyógyászati-, diognosztikai eszközök vá5á ásáíd íoldított összeg!*
(Kéjük, pontos összeget írjon)

. Létesítménybérletrc íordított ősszeg:*
(Kérjük, pontos össze8et írjon)
Alapinfrastruktúra (pl,.iégkoron8 esetében jé8pálya)

infrastruktúra ( l. edzőterem, uszoda bérl

*a táb|ázat sorai bőVíthetőek!

. Nevezési díjrq íordított összeg:*
{Kérjük, pontos összeget írjon)

Eszköz neve

összesen,

táblázat sorai bővíthetőekI

Létesítmény neve
Bérletidíj/óra vagy

alkalom

lgénybe vett órák
va8y alkalmak

száma

Bélletidü
összesen (Ft}

Valkó önkormányzat
iskola tornateaem havi dü 36 18 000

összesen: 36 18 000

Léte5ítmény neve
Bérleti díjlóra vagy

alkalom

lgénybe vett órák
vagy alkalmak

száma

Bérletidú
összesen (Ft}

összesen:



Esemény neve Nevezési dú összege
(Ft)

torna Tóalmáson 14 000,-

ossze5en: 14 000.-

*a táblázat sorai bővíthetőekI

. szállásrd/étkezé're íoldított összeg:
Kérjük, hogy a íentebb bemutotott ízakmdi eredményekre vongtkozódn töltse kí o
táblázatot:

. személyi jellegű ráíoídítosra íold ított ősszeg utónpótlássgl íogldlkozó
sp o rtszq ke m be le k eseté be n :
Kéljük, hogy o íentebb bemutotott szakmoi eredményekre vonatkozóan töltse ki a
tóbIázdtot:

szállás/étkezés költségei

szempont Ráfordítás ös5ze8e
(Ft)

száIlós

554 680,-

személyi jellegű ráfordítás

szempont
Ráfordítá5
összeg€

{Ft)

Foglalkoz-
tatottak száma

(db)
Ebből Ekho_s (db)

Meglévő munkakörben
íogldlkozqtott
s p o rts z d ke m b e re k d ú 

q zó sa

Újonnon létlehozott
m u n kq kó rb e n ío g I o I koz a tott
sportszqkemberek dúozósd



Sze mé ly szá l l íta sra fo rd ított őssze g :
(KérjüL pontos össze8et írjon)

Összeg:......15o 8oo.- Ft...,.....,.,,...,..,..,.....

ve rse n ye ng ed é lye k, j á téke n ged étyek ki á ll ításá ra ío rd itott ő sszeg :
(Kérjük, pontos összeget írjon)

összeg:.,....,.,.,....-,.,....,.,.,....,..

. versenyeztetésre, íelkészítésre fordított ősszeg:
(Kérjük, pontos összeget írjon)

ossze8:..,........,.,.427 800,-Ft

Veísenyrendezés

Esemény/verseny/torna megnevezése Mennyiség
(nap)

*a táblázat 5orai bőVíthetőekI

5) Képzés jogcím*

Szakképzés /
Általános képzés Ráfordítás össze8e

összesen:

+a táblázat sorai bóvíthetóek!



Az igényelt és igénybe vehetó engedélyezett támogatások mértékét jogcímenként, valamint
a 2012. június 30. napjáig en8edélyezett támo8atásokat (támo8atási igazolások alapján) és
azok pénzügyi teljesítését, valamint felhasználását a melléklet úblázat tartalmazza (lásd 3.
melléklet).

Büntetőiogi felelősségem tudatában küelentem, hogy a jelen szakmai beszámolóban és
annak mellék|€tében foglalt adatok, információk és dokumentumok telies körűek, valósak
és hitelesek.

Kérem a Tisztelt Ellenőrző szervezetet, hogy beszámolómat elfo8adniszíveskedjen.

Vácszentlászló, 2o13. 09,30.

Tisztelettél:

vícazrntu§rló sE
2I l5 vác§z€ndi*eló

képVjselő


