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Tárgy: negyedéves előrehaladási jelentés

Farkasvár Diáksport Egyesület negyedéves előrehaladási jelentése

Egyesületünk  sportfejlesztési  programját  a  Magyar  Kézilabda  Szövetség  SFP-
0029/2013.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 (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 második  negyedéves eredményeit, programunk jelenlegi állását.

A sportfejelsztési tervünk az alábbi kiemelt stratégiai célokat tartalmazta (a pontos programot
a jóváhagyott sportfejlesztési program és ahhoz kapcsolódó költségvetés tartalmazza, így a
lenti felsorolás a teljesség igénye nélkül készült): 

Személyi jellegű ráfordítás jogcím:).

Tárgyi eszköz beruházás jogcímen megvalósítani kívánt célok:
 Sportcélú infrastruktúra fejlesztés ( minimális felújítás:eredményjelző,hangosítás);

Utánpótlás jogcím:
 Szakemberek díjazása;

 Utánpótlás korú sportolók képzése;

 Sportszerek biztosítása;

 Gyógyszerek, gyógyászati segédeszközök biztosítása;

 Infrastruktúra rendelkezésre állása (pályabérlet);

 Bajnokságban szerepléshez kapcsolódó költségek;

 Tornák, felkészülési mérkőzések költségei;

 Edzőtábor költségei;

A beérkező forrásokat az alábbiak szerint használjuk fel:

Személyi  jellegű  ráfordítás  (összhangban  a  fentebb  jelzett  startégiai  célokkal,
jogcímekkel):
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Utánpótlás fejlesztés (összhangban a fentebb jelzett startégiai célokkal, jogcímekkel):

1. Edzőink,  szakembereink  munkáját  a  szakmai  színvonalnak  megfelelően  kívánjuk
díjazni a tervezet költségvetésnek megfelelően.

2. Megvásárolni  szándékozunk  mindazon  sportszereket,  melyeket  a
legszükségesebbnek tartunk.

3. Szándékunk kifizetni az időszakra vonatkozó bérleti díjakat

4. A  szivacskézilabda  megyei  versenyeken  veszünk  részt,illetve  az  ERIMA-ban
versenyzünk 

Tárgyi  eszköz  beruházás  során  (összhangban  a  fentebb  jelzett  startégiai
célokkal/,minimális

célokat szeretnénk megvalósítani.

Tájékoztatom a T. Ellenőrző Szervet,hogy 2014.04.08-ig pénzforgalom alakulását a táblázat 

tartalmazza.

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.

Szentendre. 2014 április. 8.

Tisztelettel:

………………………………………………

Hajdu Gábor

elnök
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Az igényelt és igénybe vehető engedélyezett támogatások mértékét jogcímenként, valamint a 2013. 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)

2012. december 
31-ig pénzügyileg
teljesített 
támogatás
(Ft)

Ebből 
felhasznált
(Ft)

A felhasználás célja

Személyi jellegű 
ráfordítás

0 0 0 0 0

Tárgyi eszköz 
beruházás

851.796 851.796 851.796 851.796 0

Ebből utófinanszírozott 0 0 0 0 0

Ebből 
biztonságtechnikai

0 0 0
0

0

Utánpótlás-nevelés 
feladatainak ellátása

18.470.096 18.470.096 18.470.096 18.470.096 7.174.676
AJT 
program,felszerelés,sporteszköz
bér,terembérlet

Képzéshez kapcsolódó 0 0 0 0 0

Közreműködői költség 394.258 394.258 394.258 394.258 0

Összesen:
19.915.303 19.915.303 19.915.303 19.915.303

7.174.676
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