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Tárgy: II. negyedéves előrehaladási jelentés 

  

Türjei Sportegyesület I. negyedéves előrehaladási jelentése 

Egyesületünk sportfejlesztési programját a Magyar Labdarúgó Szövetség be/SFP-
0897/2012 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.§ (2) 
bekezdése értelmében a támogatott szervezet a támogatás felhasználásáról naptári 
negyedévente előrehaladási jelentést nyújt be az ellenőrző szervezet (Nemzeti Sport 
Intézet) 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 első negyedéves eredményeit, programunk jelenlegi 
állását. 
A sportfejlesztési tervünk 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):  

  

Személyi jellegű ráfordítás jogcím: Nem pályáztunk 

  

Tárgyi eszköz beruházás, felújítás jogcím: 

  

• Elkezdődött a pályavilágítás kivitelezése 
  

Utánpótlás-nevelési feladatok ellátásának támogatása jogcím: 



• A Zala megyei labdarúgó bajnokság megyei III. osztályának keleti csoportjában 
játszottunk az elmúlt évadban – 1 felnőtt csapattal. Mivel tartalék csapat 
indítására csak az északi csoportban volt lehetőség, ezért ide adtuk be 
nevezésünket. Tehát a 2012/13-as idényben a megyei III. osztály északi 
csoportjában 1 felnőtt és 1 tartalék csapattal indultunk. 11 átigazolással, új 
igazolásokkal és saját igazolt játékosain visszatérésével 47 főre nőtt a keretünk. 
Mindkét csapatban több ifjúsági korú játékos szerepel. Az összes 
játékengedélyből 14 fő ifjúsági. 

• A tartalék (ifjúsági) csapat utaztatását ősszel személyautókkal és céges 
felajánlásból oldottuk meg.  

• Hetente két alkalommal (szerda-pének) tartunk edzéseket. Az edzők 
munkájukat társadalmi munkában végzik.  

• Az edzésekre saját forrásból 15 db futball labda beszerzése történt meg. 

  

Képzéssel összefüggő feladatok támogatása jogcím: Nem pályáztunk 

Személyi jellegű ráfordítás jogcím  Nem pályáztunk 

Utánpótlás-nevelési feladatok ellátásának támogatása jogcím: (összhangban a 
fentebb jelzett startégiai célokkal, jogcímekkel): 

• A 2012/13 –as szezonban az igazolt/játékengedéllyel rendelkező játékosaink száma 47 fő. A 
Zala megyei labdarúgó bajnokság III. osztályában indított csapatainkbN (felnőtt és tartalék) sok 
ifjúsági korú játékos szerepel (14 fő 1994 és fiatalabb születésű).  

Tárgyi eszköz beruházás, felújítás jogcím: (összhangban a fentebb jelzett startégiai 
célokkal, jogcímekkel):PÉLDÁK: 

1. Megvásároltuk azokat az eszközöket, melyek az mérkőzéselemzés, erőnléti 
edzés, mérkőzések lebonyolításához elengedhetetlen kellékei, így pl: 
eredményjelző; 

• Nem pályáztunk (ill. lásd 4. pontot) 

2. Megvásároltuk azokat a felnőtt csapatunk sportszereit, így pl: 

• A felnőtt csapat sportfelszereléseinek beszerzése folyamatban van. 

3. Megvásároltuk a biztonsági követelmények teljesülését szolgáló 
infrastruktúra-fejlesztés részét képező eszközöket, így pl.: 

• Nem pályáztunk 

4. Az alábbi sportcélú infrastruktúra fejlesztést (felújítás és/vagy új építés) 
hajtottuk végre, így pl: 

• A pályavilágítás kivitelezése folyamatban van. 



5. Képzések végrehajtása során (összhangban a fentebb jelzett startégiai 
célokkal, jogcímekkel): 

• Nem pályáztunk 

Az igényelt és igénybe vehető engedélyezett támogatások mértékét  jogcímenként, 
valamint a 2013. 03 31. napjáig engedélyezett támogatásokat (támogatási igazolások 
alapján) és azok pénzügyi teljesítését, valamint felhasználását a melléklet táblázat 
tartalmazza (lásd 1. melléklet). 

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. 

Türje, 2013. 04. 15.  

Tisztelettel: 

………………………………………… 

képviselő 

 

  

 


