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Nemzeti Sport Intézet részére  
1146 Budapest, Istvánmezei út 1-3. 

 

 

 

Tárgy: Szakmai beszámoló1 

(Beadási határidő: 2013. július 30.) 
 
 
 
 

A Petőházi Sportegyesület szakmai beszámolója 
 

 

Egyesületünk sportfejlesztési programját a Magyar Labdarúgó  Szövetség be/SFPHP04-

1037/2012 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 

támogatott szervezet a támogatás felhasználásáról a záró elszámolással együtt szakmai 

beszámolót nyújt be az ellenőrző szervezet (Nemzeti Sport Intézet) részére. A  szakmai 

beszámolóban tájékoztatni kell az ellenőrző szervezetet a jóváhagyott sportfejlesztési 

program megvalósulásáról, és az adott időszakra vonatkozó támogatási összeg 

felhasználásának szakmai hátteréről. 

 

 

Mindezekre figyelemmel az alábbiakban mutatjuk be sportszervezetünk sportfejlesztési 

tevékenységének 2012/2013-as támogatási időszakra vonatkozó sportfejlesztési programunk 

eredményeit. 

 
 

A sportfejlesztési programunk az alábbi kiemelt stratégiai célokat tartalmazta (a pontos 

programot a jóváhagyott sportfejlesztési program és ahhoz kapcsolódó költségvetés 

tartalmazza, így a lenti felsorolás a teljesség igénye nélkül készült). 

 

 

 
 

                                                           
1
 A jóváhagyott sportfejlesztési programmal rendelkező sportszervezetek részére kötelező. A támogatási 

időszak lezárultával, a záró elszámolás benyújtásával egyidejűleg benyújtandó. 
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A MEGVALÓSULT SPORTFEJLESZTÉSI PROGRAM SZAKMAI EREDMÉNYEI 
 

Az MLSZ által jóváhagyott fejlesztési programunk 7.38.414 ft összegű közvetlen támogatási 
összeget tartalmazott, ebből személyi jellegű ráfordítás 444.471 ft, tárgyi eszköz beruházás 
260.863 ft, uánpótlás nevelés költségei 6.933.080 ft volt. Az egyesület által megkeresett 
Társaságokkal megkötött megállapodások alapján összesen 4.950.000 ft összegű 
támogatás igazolás került kiállításra, teljes egészében az utánpótlás nevelés költségeinek 
fedezetére. A tárgyi eszköz beszerzés és a személyi jellegű költségek tekintetében nem 
került sor támogatás iagzolás kiállítására, így ezekkel kapcsolatban nem valósult meg 
támogatás felhasználás. A kiállított 4.950.000 ft támogatás igazolás alapján 2013. június 
30-ig ténylgesen 2.950.000 ft támogatás folyt be az egyesület utánpótlás nevelés 
költségeire elkülönített számlájára. Ez az összeg a jóváhagyott sportfejlesztési 
programunkban az utánpótlás nevelés esetében jóváhagyott költségek arányos fedezetére 
kerültek fölhasználásra. 
 

 

1) Általános összefoglaló eredmények: 
 

a) Bajnoki helyezések:* 

 

Csapat 
(korosztály, nem) 

Bajnokság 
Helyezés 

2011/2012 2012/2013 

U19 Megyei I. 1 2 

U16 Megyei I. 6 7 

U11 Bozsik program tornarendszer tornarendszer 

U9 Bozsik program tornarendszer tornarendszer 

U7 Bozsik program tornarendszer tornarendszer 

    

*a táblázat sorai bővíthetőek! 
 

b) Igazolt sportolói létszám változása: 

 

20110/20121-es bajnoki szezon: 54XXX  20131/20132-es bajnoki szezon:  56XXX 

 

 
2) Személyi jellegű ráfordítás jogcím: (szöveges kitöltés) 
 
NEM KERÜLT TÁMOGATÁSI ÖSSZEG FÖLHASZNÁLÁSRA. 

 
3) Tárgyi eszköz beruházás/felújítás jogcím: (szöveges kitöltés) 
 
NEM KERÜLT TÁMOGATÁSI ÖSSZEG FÖLHASZNÁLÁSRA. 

Megjegyzés [SHK1]:  
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4) Utánpótlás-nevelési feladatok ellátásának támogatása jogcím: (szöveges kitöltés) 
 
 
Szempontok: 
 

• Meglévő és az újonnan létrehozott munkakörben foglalkozatott sportszakember 
díjazásának hatása:  
Az újonnan létrehozott munkakörökben foglalkoztatottak ( 3 fő) díjazása 
lényegesen növelte a munkavégzés hatékonyságát, kedvező minőségi változást 
hozott az edzések szakmai színvonalában. 

 

• Beszerzett, új sporteszközök felhasználásának hatása az edzésmunkára mérten: 
A beszerzett sporteszközök (labdák, sportfelszerelés) javította az edzések szakmai 
színvonalát, több lehetőség kínálkozott az ú.n. labdás gyakrlatok végzésére, ezáltal 
a technikai képességek fejlesztésére.Az új sportfelszerelés hangulatilag is feldobta a 
fiatal laddarúgókat, javult az edzéseken tanúsított hozzáállás. 

 

• Infrastruktúra rendelkezésre állásának (pályabérlet, csarnokbérlet) hatása:  
A pályabérlet alapvetően elengedhetetlen az egyesület működéséhez, hiszen nincs 
saját tulajdonú pályája. A bérleti díj felhasználásával nőtt az edzésidő, a képzések 
ideje. A termbérlet illetve műfüves pálya igénybevétele a téli időszakban nyújtott 
felkészülési lehetőséget. 
 

• Edzőtábor, felkészülési tábor költségfinanszírozásának hatása: 
Az edzőtábor megtartása nagy szerepet játszott a csapatszellem formálásában, a 
klubhoz való ragaszkodás erősítésében. Az elméleti foglalkozások a taktikai 
érettséget növelték, míg az edzések a nagyszámú résztvevővel szakmailag sokszínű 
foglalkozásokat tettek lehetővé. 
 

 
5) Képzéssel összefüggő feladatok támogatása jogcím: (szöveges kitöltés) 
 
NEM SZEREPELT PÁLÁYZATUNKBAN. 
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A BEÉRKEZŐ FORRÁSOK FELHASZNÁLÁSA 

(MINDEN ESETBEN AZ ÖNERŐVEL NÖVELT TÁMOGATÁSOKROL SZÍVESKEDJENEK 
ADATOKAT SZOLGÁLTATNI) 

 
1) A támogatás kapcsán az alábbi számlaszámokkal rendelkezem: 
 

Bankszámlaszámhoz kapcsolódó jogcím Bankszámlaszám 

Főszámla 59500344-11087481 

Személyi jellegű ráfordítások - 

Tárgyi eszköz beruházás/felújítás - 

Utánpótlás-nevelés 59500344-11101545 

Képzés  

 
2) Utánpótlás-nevelési feladatok ellátásának támogatása jogcím 
 
Szempontok: 
 

• Sportfelszerelésre, sporteszköz vásárlására fordított összeg:* 
(Kérjük, csoportokra bontva, tételesen töltse ki a táblázatot.) 

 

 

Sporteszköz, sportszer beszerzése 

Sporteszköz, sportszer 
megnevezése 

Ráfordítás összege 
(Ft) 

Vásárolt mennyiség 
(db) 

sportmez, nadrággal 224.000 16 

sportszár 61.200 17 

fotball labda 
 

61.060 10 

   

Összesen: 346.260 43- 

*a táblázat sorai bővíthetőek! 
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• Létesítménybérletre fordított összeg:* 
 

Létesítmény neve 
Bérleti díj/óra vagy 

alkalom 

Igénybe vett órák 
vagy alkalmak 

száma 

Bérleti díj 
összesen (Ft) 

Petőházi Sportpálya 5.500,-- Ft/óra 170 óra 934.869 

    

    

Összesen:    

 

 

Kiegészítő infrastruktúra (pl. edzőterem, uszoda bérlet) 

Létesítmény neve 
Bérleti díj/óra vagy 

alkalom 

Igénybe vett órák 
vagy alkalmak 

száma 

Bérleti díj 
összesen (Ft) 

Fertőszentmiklósi 

Önkormányzat 
terembérlet 

3.200 ft+áfa 39 158.496 

Fertőszentmiklósi 
Önkormányzat műfüves 

p.álya bérlet 

4.000 ft+áfa 6,5 33.020 

 

 
   

Összesen: 
  1.126.385 

*a táblázat sorai bővíthetőek! 

 

• Szállásra/étkezésre fordított összeg: 
Kérjük, hogy a fentebb bemutatott szakmai eredményekre vonatkozóan töltse ki a 
táblázatot: 
 

Szállás/étkezés költségei 

Szempont 
Ráfordítás összege 

(Ft) 

Szállás  398.250 

Étkezés  
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• Személyi jellegű ráfordításra fordított összeg utánpótlással foglalkozó 
sportszakemberek esetében: 
Kérjük, hogy a fentebb bemutatott szakmai eredményekre vonatkozóan töltse ki a 
táblázatot: 
 

Személyi jellegű ráfordítás 

Szempont 
Ráfordítás 

összege 
(Ft) 

Foglalkoz-
tatottak száma 

(db) 
Ebből Ekho-s (db) 

Meglévő munkakörben 
foglalkozatott 
sportszakemberek díjazása 

   

Újonnan létrehozott 
munkakörben foglalkozatott 
sportszakemberek díjazása 

1.100.340 3 2 

 

• Személyszállításra fordított összeg: 
(Kérjük, pontos összeget írjon) 

 

Összeg:………259.571,-- Ft 

 

 
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 3. 

melléklet). 

 

Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy a jelen szakmai beszámolóban és 
annak mellékletében foglalt adatok, információk és dokumentumok teljes körűek, valósak 
és hitelesek. 
 

Kérem a Tisztelt Ellenőrző Szervezetet, hogy beszámolómat elfogadni szíveskedjen. 

 

Petőháza., 2013. július 30. 

 
Tisztelettel: 

 

…………………………………………… 

képviselő 

p.h. 


