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Nemzeti Sport Intézet részére      

1146 Budapest, Istvánmezei út 1-3. 

 

Sárréti Gyöngyhalász Gyermeksport Egyesület 

5525 Füzesgyarmat Széchenyi u.2 

 

Tárgy:  

2012-2013. évi sportfejlesztési támogatás felhasználásához 

kapcsolódó szakmai beszámoló 

 

Sportfejlesztési program befejezését igazoló szakmai beszámoló 

Egyesületünk sportfejlesztési programját a Magyar Kézilabda Szövetség a SFP-

0115/2012 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.§ (1) 

bekezdése értelmében a támogatási időszak lezárulását követő 30 napon belül a 

támogatott sportszervezetnek szöveges szakmai beszámolót kell készíteni és azt 

a számviteli bizonylatokkal alátámasztott elszámolási táblával együtt kell 

benyújtani az ellenőrző szerv részére. 

Mindezekre figyelemmel az alábbiakban mutatjuk be sportszervezetünk 

sportfejlesztési tevékenységét a támogatási időszak egészét figyelembe véve. 

Jelen beszámoló elválaszthatatlan mellékletét képezi a 107/2011. (VI. 30.) 

Korm. rendelet 1. mellékletében előírt elszámolási táblázat és - amennyiben 

értelmezhető – a 2. mellékletében előírt Könyvvizsgál által hitelesítendő 

adatokról szóló táblázat. 

 

Utánpótlás-nevelési feladatok ellátásának támogatása jogcím: 

A Sárréti Gyöngyhalász Gyermeksport Egyesület csak utánpótlás neveléssel 

foglalkozik, a legfontosabb célkitüzésünk, hogy hozzájáruljunk a kézilabda sport 

a „Nemzeti Sportág sátuszát” elérje. Az egyesület a kézilabda sportág 

népszerűsitéséhez hozzájáruljon, a kézilabda mindennapos műveléséhez 

elterjedéséhez, népszerűsítéséhez hozzájáruljon. 

Sárrét térségében utánpótásbázisának létrehozása, gyermekek létszámának 

növelése. Fontos, hogy az iskolával, testnevelő tanárokkal karöltve, minél több 

gyermeket vonjunk be az egyesület mindennapos munkájába. Kiemelt 

feladatunk helyi, területi és iskolai versenyek szervezése, szakmai segítség 

nyújtás, eszközök, felszerelések biztosítása. A sport utánpótlás-nevelés 

napjainkban a sport-szakmai célokon túl, fontos eszköz az egészséges életmód 
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kialakításában, valamint a szenvedélybetegségek megelőzésében. Ennek 

megfelelően az utánpótlás-nevelés keretében a sport-szakmai célon túl, célként 

tűztük ki a gyermekek és a fiatalok egészséges, életre nevelését is. 

Korábban egyesületünk nem adott be sportfejlesztési programot. 

 

Utánpótlás-nevelési feladatok ellátásának támogatása jogcím: 

 

Sporteszköz, sportfelszerelés beszerzése 

Személyszállítási költségek 

Felkészítéssel, edzőtáboroztatással és versenyeztetéssel közvetlenül 

összefüggő szállás és étkezés költsége 

A programban résztvevő sportszakemberek személyi jellegű 

ráfordításai 

 

 2011/12-ben nem indultunk semmilyen felmenő rendszerű bajnokságban, 

gondolk itt elsősorban az Erima gyermekbajnokságra. Céljaink közül 

szerepelt, hogy U11 és U12-es csapatunknak rendszeres felmérési 

lehetőséget biztositva, rendszeresen tudjuk versenyeztetni. Az ifjúsági 

bajnokságban szereplő lány csapat megnyerte a 2011/12-es megyei 

ifjúsági bajnokságot, így igen magasra tette a mércét, innen több lány 

kiöregedett, célunk volt hogy új játékosok beépítése melett a 

bajnokságban I-III. helyen végezni. Gyermekek kézilabdára való 

kiválasztása céljábol együttmúködési szerződést kötöttünk a ehlyi 

általános iskolával, hogy ide járjanak rendszeresen sportolni az iskola 

gyermekei. 

 Szakembereink évek óta nem kaptak megfelelő díjazást, benyújtott 

sporttámogatási program célja az volt, hogy biztósítani tudjuk számukra a 

béreket. Olyan díjazást terveztünk, amiben megfelelő szinvonalú edzés 

vezetésért megfelelő díjazást kap a szakember. 

 Felszerelésünk meglehetősen hiányos volt, terveink között szerepelt: 

elgendő felszerelés, elsősorban kézilabda vásárlása, hogy minden 

gyermek kezébe tudjunk adni, mivel több korosztályt versenyeztetünk, 

így különböző méretű labdák vásárlása szükséges. Bajnokságban való 

induláshoz megfelelő mez,utazáshoz póló, melegítéshez jogging 

szükségessé vált. 

 Versenyekre való eljutásra busz költséget terveztünk, illetve gyermekeink 

étkezését is szerettük volna megoldani a versenyek alatt. Az tanév 

második felében edzőtáborozást is terveztünk. 
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II. Megvalósult sportfejlesztési célok és feladatok  

A sportfejlesztési programunkat a Szövetség  csökkentett támogatási összeggel 

hagyta jóvá. Ennek értelmében a benyújtáskor tervezett sportfejlesztési 

programunkat a csökkentett támogatási összeghez igazítva valósítottuk meg.  

A jóváhagyott támogatási összeget teljes mértékben  sikerült lehívnunk. 

A sportfejlesztési programunkat az eredetileg benyújtott tervezethez képest az 

alábbi módosításokkal, eltérésekkel valósítottuk meg: 

 Sporteszköz sportszer beszerzése: 

Megvásároltuk, használatba vettük azokat az eszközöket, melyek az 

edzések, mérkőzések lebonyolításához elengedhetetlen kellékek, így 

pl: labdák (mérkőzés, edzés), jogging, mezek, utazó pólók A 

tervezetthez képest jelentős mértékban csökkent a támogatás mértéke, 

így a jóváhagyott dolgokat vásároltuk meg. 

 Személyszállítási költségek: 

 A személyszállíttásra rendelkezésre álló keretösszeget jól tudtuk 

hasznosítani. Lehetővé vált több bajnokságra, felkészülési tornára,  

 Felkészítéssel, edzőtáboroztatással és versenyeztetéssel közvetlenül 

összefüggő szállás és étkezés költsége: 

Eddig ezekre nem volt lehetőségünk, most valamennyi versenyre való 

elutazásunknál biztosítani tudtuk az étkezést versenyzőinknek. 

 A programban résztvevő sportszakemberek személyi jellegű ráfordításai: 

Szakembereinket a gyermekek és a sportág szeretete motiválta 

mindössze oly sokáig. Melyet erkölcsi megbecsülés illet. Napjaink 

pénzközpontú világában mindenképp szükséges az anyagi 

megbecsülés, amely szintén sokat segít abban, hogy ezen a 

szakemberek további motivációval erősödve még jobban teljesítsenek, 

így sportolóinkat magasabbra juttathassák. Mindemellett a 

továbbképzéseken, licenszszerző konferenciákon tudják tudásukat 

frissíteni, látókörüket bő, ismereteiket szélesíteni, edzőmérkőzésre 

eljuttatni csapatainkat.  

Az igényelt és igénybe vehető engedélyezett támogatások mértékét 

jogcímenként, valamint a 2012. június 30. napjáig engedélyezett támogatásokat 
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(támogatási igazolások alapján) és azok pénzügyi teljesítését, valamint 

felhasználását a melléklet táblázat tartalmazza (lásd 1. melléklet). 

 

III. Sportegyesületünk eredményei (bajnokság, kupa, tornák, egyéni 

díjazottak, élsportolók pl. válogatottak stb.) 

Csapat 

(korosztály, 

nem) 

Bajnokság 
Helyezés Létszám 

2011/2012 2012/2013 2011/2012 2012/2013 

Felnőtt nő Megye I. 10 7 21 21 

Ifjúsági női Megyei I 1 2 18 18 

U11 Erima - 5 - 14 

U 12 Erima - 4 - 14 

      

      

 

Az év folyamán a támogatásnak köszönhetően meg tudtuk valósítani 

egyesületünk szakmai programját. A felkészülés zavartalan körülmények között 

folyhatott, melyet az elért eredmények is bizonyítanak. Sportolóink egy főre 

vetített mérkőzésszáma jelentős mértékben növekedett. Két korosztállyal is 

bekapcsolódtunk a megyénkben zajló korosztályos bajnokságokba (U11,U12). 

Felnőtt csapatban több ifjúsági korú gyermeket versenyeztettünk, illetve az 

ifjúsági bajnokságban vettünk részt, ahol 2. helyen végeztünk. Mindezekben 

óriási szerepe volt a megítélt, illetve megkapott támogatásnak. Elsősorban a 

versenyekre való eljutásban javult jelentősen a helyzet, illetve az étkezésben 

Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy a jelen szakmai 

beszámoló jelentésben és annak mellékletében foglalt adatok, információk 

és dokumentumok teljes körűek, valósak és hitelesek. 

Kérem a Tisztelt Ellenőrző Szervet, hogy 2012-2013. évi sportfejlesztési 

támogatások felhasználásához kapcsolódó szakmai beszámolómat és annak 

mellékleteit szíveskedjék elfogadni. 

Füzesgyarmat, 2013. július 30. 

Tisztelettel: 

…………………………………… 

képviselő 

p.h. 
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Jogcím 

Igényelt 

támogatás 

(Ft) 

Jóváhagyott 

támogatás 

(Ft) 

Kiállított 

támogatási 

igazolás 

(Ft) 

2013. június 

30-ig 

pénzügyileg 

teljesített 

támogatás 

(Ft) 

Ebből 

felhasznált 

(Ft) 

Fennmaradó 

támogatás 

(Ft) 

Személyi jellegű 

ráfordítás 
   

 
  

Tárgyi eszköz 

beruházás 
   

 
  

Ebből 

utófinanszírozott 
   

 
  

Ebből 

biztonságtechnikai 
   

 
  

Utánpótlás-nevelés 

feladatainak ellátása 
5 450 000 2.999.948  2 999 946 

2999 946 
2 999 946 0 

Képzéshez 

kapcsolódó 
   

 
  

Verseny-, és 

játékengedélyek 
   

 
  

Közreműködői 

költség (1%) 
  29 999 

 
  

Közreműködői 

költség (2%) 
  59 999 

 
  

Összesen:   3 089 944    

 

Dátum: Füzesgyarmat, 2013.07.31        ……………………………… 

   Aláírás 


