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Magyar Kézilabda Szövetség részére

1146 Budapest, Istvánmezei út 1-3.

Tárgy: III. negyedéves előrehaladási jelentés

(Beadási határidő: 2014. 04. 08.)

Gödöllői Kézilabda Sport  Club negyedéves előrehaladási jelentése

Egyesületünk sportfejlesztési programját a Magyar Kézilabda Szövetség be/SFP-0245/2013 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 Kézilabda 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 III. 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.

Gödöllő , 2014  (év) 04  (hó) 08  (nap)

Tisztelettel:
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Sportfejlesztési program pénzügyi részletei
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Rövid összefoglaló a negyedévben megvalósított projektelemekről (max. 2500 karakter)
Egyesületünk a sikeres sportfejlesztési program megvalósítása érdekében a társasági adóból származó plusz forrásokat nyújtó cégekkel sikeres tárgyalásokat
folytatott, így a támogatásokból a programunkban vállaltakat eredményesen tudjuk megvalósítani. 
A 3.-ik negyedéves időszakban egyesületünk részére nem érkezett társasági adó támogatás.

Mindezekre figyelemmel az alábbiakban mutatjuk be sportszervezetünk sportfejlesztési tevékenységének első negyedéves eredményeit, programunk jelenlegi állását.
A sportfejlesztési tervünk az alábbi kiemelt stratégiai célokat tartalmazta /a pontos programot a jóváhagyott sportfejlesztési program és ahhoz kapcsolódó
költségvetést tartalmazza, így a beszámoló teljesség igénye nélkül készült.
Az igényelt és igénybe vehető engedélyezett támogatások mértékét jogcímenként, valamint a 2014. március 31. napjáig engedélyezett támogatásokat és azok
pénzügyi teljesítését, valamint felhasználását az alábbi táblázat tartalmazza.

Jogcím Jóváhagyott
támogatás          

Kiállított
támogatási
igazolás          

Kérelmező részre
folyósítandó támogatás
összege (ellenőrzési díj
nélkül)          

Ebből
közreműködői
díj

2014. 03. 31.-ig
támogatók által
pénzügyileg teljesített
összes támogatás     

2014. 03. 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!
Egyesületünk sikeresen pályázott tárgyi eszköz, beruházás jogcímen honlapfejlesztés céljából.
Ezen a jogcímen nem történt támogatás felhasználása.

Kérem részletezze a Utánpótlás-nevelés feladatainak ellátása jogcímen történt változásokat!
1. Utánpótlás jogcím:

A beérkező forrásokat az alábbiak szerint használtuk fel:
-személy jellegű kifizetés:Fontosnak tartjuk, hogy a megnövekedett elvárásokat és feladatokat olyan edzők és segítő személyek lássák el, akik magukénak érzik a
csapatukat, a tanítványaikat, egyesületüket. Ennek érdekében egyesületünk több mint 1.900.000 forint támogatást használt fel. 
Személy szállítás, buszbérlés:A biztonságos és egészséges mozgás kritériumait szem előtt tartva fontos, hogy a játékosok megfelelő létesítményekben és
körülmények között versenyezzenek, illetve utazzanak ezért egyesületünk több mint 640.000 forint támogatást használt fel.
Sporteszköz: A játékosok felkészülésének, edzésmunkájának javítása érdekében olyan eszközök beszerzését tartjuk indokoltnak, melyekkel mozgáskoordinációjuk,
erőnlétük, technikai és taktikai felkészültségük jelentős mértékben javulhat a sportfelszerelések vásárlása kapcsán biztosítani kívánjuk a játékosok egységes
megjelenését, ennek érdekében egyesületünk több mint 1.100.000 forint támogatást használt fel. 
Nevezési költségekre több mint 10.000 forintot költöttünk.
Versenyeztetés, játékvezetői díjakra több mint 160.000 forintot használtunk fel.
A sportfejlesztési programunk elkészítésére megbízott közreműködőnket kifizettük a felhasználható közreműködői díjat elutaltuk.



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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 Egyéb dokumentumok
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