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Magyar Kézilabda Szövetség részére

1146 Budapest, Istvánmezei út 1-3.

Tárgy: I - II. negyedéves előrehaladási jelentés

(Beadási határidő: 2014. 01. 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 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.

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

Tisztelettel:

1. A jó váhagyo tt spo rtfe jle sz té s i pro grammal é s  kiállíto tt támo gatás i igazo lással re nde lke ző  spo rtsze rve ze te k ré szé re  kö te le ző .
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Sportfejlesztési program pénzügyi részletei
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Rövid összefoglaló a negyedévben megvalósított projektelemekről (max. 2500 karakter)
A Gödöllői Kézilabda Sport Club sportfejlesztési programjában megfogalmazta, hogy a hosszú távú célkitűzései megvalósításához szükséges a csapat mellett működő
szakemberek számának növelése, valamint az eszközellátottság javítása.
A magasabb szintű célok elérése miatt a nyugodt, kiegyensúlyozott edzések, versenyeztetés biztosítása érdekében pályázott egyesületünk. 
Fontos szempontnak tarja a tömegbázis szélesítését, a megfelelő kiválasztási rendszer kialakítását a Magyar Kézilabda Szövetsége által elkészített stratégiai
koncepcióhoz kapcsolódóan a versenyképesség növelését.
Mindezekre figyelemmel az alábbiakban mutatjuk be sportszervezetünk sportfejlesztési tevékenységének első negyedéves eredményeit, programunk jelenlegi állását.

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!
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!
Elengedhetetlen feltétel, hogy a megfelelő felkészüléshez, szakmai fejlődéshez, a versenyeztetéshez, a játékosok egészségi állapotát felmérő, edzettségi állapotát
növelő eszközök is rendelkezésre álljanak. 
A játékosok felkészülésének, edzésmunkájának javítása érdekében eszközöket szereztünk be, melyekkel felkészültségük jelentős mértékben javulhat. A
sportfelszerelések vásárlása kapcsán biztosítani kívántuk a játékosok egységes megjelenését.
A biztonságos és egészséges mozgás kritériumait szem előtt tartva fontos, hogy a játékosok megfelelő létesítményekben és körülmények között
versenyezzenek,edzhessenek illetve utazzanak. Ennek biztosítása érdekében pálya bérlésre 2.300.000 forintot, sportszakembereink béreinek kifizetésére 3.186.000
forintot, személyszállítási költségekkel összefüggő kiadásokra 850.000 forintot, sporteszközökre 75.000 forintot, nevezési költségekre, játékengedélyekre,
versenyeztetésre, játékvezetői díjakra 153.000 forintot használtuk fel a társasági adó által biztosított plusz forrásokat.



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


		2014-01-29T21:57:49+0100
	Budapest
	A digitális aláírás a NetLock Kft. PDF Signo termékével készült.


		2014-01-29T21:57:57+0100
	Budapest
	A digitális aláírás a NetLock Kft. PDF Signo termékével készült.




