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Tárgy: IV. negyedéves előrehaladási jelentés

(Beadási határidő: 2014. 07. 08.)

Községi Sport kör Köröst arcsa negyedéves előrehaladási jelent ése

Egyesületünk sportfejlesztési programját a Magyar Kézilabda Szövetség be/SFP-0147/2013 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 IV. negyedéves eredményeit, programunk jelenlegi
állását.

Bünt et őjogi f elelősségem t udat ában kijelent em, hogy a jelen előrehaladási jelent ésben és annak melléklet ében f oglalt
inf ormációk és dokument umok t eljes körűek, valósak és hit elesek.

Kérem a Tisztelt Ellenőrző Szervet, hogy beszámolómat szíveskedjék elfogadni.

Köröstarcsa

, 2014 (év) 07

(hó) 08

(nap)

Tisztelettel:
……………………………………………
…
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Rövid összef oglaló a negyedévben megvalósít ot t projekt elemekről (max. 2500 karakt er)
• sporteszköz vásárlás
• gyógyszerek vásárlása
• személyszállítási költség
• sportlétesítmény, sportpálya bérleti díja
• felkészítéssel, edzőtáboroztatással és versenyeztetéssel közvetlenül összefüggő szállás és étkezés költsége
• A programban résztvevő sportszakemberek személyi jellegű ráfordításai
A KSK. tevékenységéről és a beérkezett források felhasználásáról az alábbiak szerint számolok be:

Problémát okozott a sportfejlesztési program késedelmes elfogadása és az ebből eredő támogatás késedelmes megvalósítása is. Egy ideig nem tudtuk teljesíteni a
kötelezettségünket, utaztatásunkat.
A támogatás beindításának csúszása és a ﬁzetésképtelen helyzetünk miatt a korábbi serdülő edző nem vállalta el az edzői feladatot. Mivel más edzőt nem „találtunk”
a környéken ezért az iﬁ. edzőt bíztuk meg a serdülők edzésével is. Ezt a feladatát teljesen külön, más időpontban megtartott edzéseken látta el. Ezért a program
módosítására nyújtottunk be kérelmet. Az edző elmaradt bérét csak decemberben, egyösszegben tudtuk kiﬁzetni.
Sajnos az őszi utazásokat át kellett gondolni, mivel támogatás hiányában ﬁzetni csak utóbb tudtunk.
A vásárlásokat is el kellett halasztani.
Mivel november hónapban a jóváhagyott támogatás teljes mértékben megérkezett így ezt követően „utól értük magunkat”. Rendeztük az utazási és edzői költségeket,
megvásároltuk a betervezett eszközöket, felszereléseket.
Terembérletet 2013-ban nem számlázott le az iskola, így azt csak januárban ﬁzettük, míg a tábort júniusban tartottuk meg.
Előre arra számítottunk, hogy problémás lesz az utaztatás, mivel a pályázat készítésekor az Országos Gyermekbajnokságban való szereplést, tíz nagy távolságra
történő utaztatás költségét nem tervezhettük. Ennek ellenére az utaztatásra tervezett összegből megoldottuk a feladatot. Több mérkőzésre történő utazást 8
személyes busszal és szülők segítségével oldottuk meg. Két igen távoli utazást saját rendezéssel váltottuk ki.
A 2013/2014. év végén arról számolhatunk be, hogy a fejlesztési tervben leírt feladatokat némi zökkenővel, de megoldottuk. A célkitűzéseket teljesítettük. Ezt a
feladatot egyszeri, kis mértékű módosítással valósítottuk meg. Az éves gazdálkodásunk során az ésszerűséget, a célszerűséget és a takarékosságot tartottuk szem
előtt.

Sport f ejleszt ési program pénzügyi részlet ei
Jogcím

Jóváhagyott
támogatás

Kiállított
támogatási
igazolás

Kérelmező részre
Ebből
folyósítandó támogatás közreműködői
összege (ellenőrzési díj díj
nélkül)

2014. 06. 30.-ig
támogatók által
pénzügyileg teljesített
összes támogatás

2014. 06. 30.-ig
összesen
felhasznált
támogatás

Ebből
Aktuális
közreműködői számlaegyenleg
díj

Személyi jellegű
ráfordítás

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

Előﬁnanszírozott
tárgyi eszköz
beruházás

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

Utóﬁnanszírozott
tárgyi eszköz
beruházás

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

Utánpótlásnevelés
feladatainak
ellátása

2 921 161 Ft

2 921 161 Ft 2 891 949 Ft

58 423 Ft

2 891 949 Ft

2 822 698 Ft

58 423 Ft

69 251 Ft

Általános
képzéshez
kapcsolódó

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

Szakképzéshez
kapcsolódó

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

Összegzés:
összesen:

2 921 161 Ft 2 921 161 Ft

2 891 949 Ft

58 423 Ft

2 891 949 Ft

2 822 698 Ft

58 423 Ft

Kérem részlet ezze a Ut ánpót lás-nevelés f eladat ainak ellát ása jogcímen t ört ént vált ozásokat !
Módosítási kérelmet nyújtottunk be a Magyar Kézilabda Szövetség részére, melynek jóváhagyását csatolom az Önök részére szíves felhasználásra.

69 251 Ft
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Tárgyi eszköz beruházás t ét eleinek jelent ése

A beruházás ált al érint et t t árgyi eszközök
Kategória Beruházás/tétel
megnevezése

Beruházás
megvalósításának címe

Beruházás
értéke

ebből
támogatás

Lehívott
támogatás

Kivitelezés
státusza

Fotódokumentáció az aktuális
állapotról
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MELLÉKLET EK FELT ÖLT ÉSE
Egyéb dokumentumok

