Nemzeti Sport Intézet részére
1146 Budapest, Istvánmezei út 1-3.
Tárgy:
2012-2013. évi sportfejlesztési támogatás felhasználásához
kapcsolódó szakmai beszámoló
Sportfejlesztési program befejezését igazoló szakmai beszámoló
Egyesületünk sportfejlesztési programját a Magyar Vízilabda Szövetség a MVLSZ/LCST/120402/4-4 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.
I. 2012-2013. évi sportfejlesztési programunk céljai (kiindulási állapot)
A sportfejlesztési tervünk az alábbi kiemelt stratégiai célokat tartalmazta (a pontos programot a benyújtott
sportfejlesztési program és ahhoz kapcsolódó költségvetés tartalmazza, így a lenti felsorolás a teljesség igénye
nélkül készült):
Személyi jellegű ráfordítás jogcím:


Nem releváns.

Tárgyi eszköz beruházás, felújítás jogcím:


Felnőtt csapat sporteszköz beszerzése

Utánpótlás-nevelési feladatok ellátásának támogatása jogcím:


Nem releváns

Képzéssel összefüggő feladatok támogatása jogcím:


Nem releváns

Verseny- , és játékengedélyek kiállításának költségeivel összefüggő feladatok támogatása jogcím:
 Nem releváns
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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 részben sikerült lehívnunk.

A beérkező forrásokat az alábbiak szerint használtuk fel:
Személyi jellegű ráfordítás jogcím


Nem releváns.

Utánpótlás-nevelési feladatok ellátásának támogatása jogcím:


Nem releváns.

Tárgyi eszköz beruházás, felújítás jogcím:

Képzések végrehajtása során


Nem releváns.

Verseny- , és játékengedélyek kiállításának költségeivel összefüggő feladatok támogatása jogcím:
 Nem releváns.
Az igényelt és igénybe vehető engedélyezett támogatások mértékét jogcímenként, valamint a 2013. június 30.
napjáig engedélyezett támogatásokat (támogatási igazolások alapján) és azok pénzügyi teljesítését, valamint
felhasználását a melléklet táblázat tartalmazza (lásd 1. melléklet).
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III. Sportegyesületünk eredményei (bajnokság, kupa, tornák, egyéni díjazottak, élsportolók pl.
válogatottak stb.)
Csapat
(korosztály, nem)

Bajnokság

Helyezés
2011/2012

2012/2013

Létszám
2011/2012

2012/2013

Kérjük mutassa be a programban részt vevő csapatok eredményeit, helyezését. Utaljon arra, hogy mennyiben
valósultak meg az elképzeltek az év folyamán, milyen szerepe volt a támogatásnak.
…………………………………………………….
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.
Szeged, 2013. július 30.

Tisztelettel:

………………………………………………
képviselő
p.h.
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