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Türjei Sportegyesület IV.  negyedéves el őrehaladási jelentése 

Egyesületünk sportfejlesztési programját a Magyar Labdarúgó Szövetség be/SFP-2897/2013 
számon vette nyilvántartásba. 

 

Az I. és II. negyedéves előrehaladási jelentés benyújtásra került: Igen  

 

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 jelleg ű ráfordítás jogcím: Nem pályáztunk  
 
Tárgyi eszköz beruházás, felújítás jogcím: 
 

• Megtörént a laptop és a nyomtató beszerzése. A kötelezően előírt internet hozzáféréssel 

biztosítani tudjuk a mérkőzések jegyzőkönyveinek a felvitelét. A pályázati és egyéb 

munkában is nagy segítséget jelent. 

• A szezon végére megtörtént az új bojler beszerzése és az éjszakai áram bekötése; illetve 

ehhez kapcsolódóan a bojlerok áthelyezése és ajtónyílás kialakítása. Az így létrejövő új 

helyiségben kap majd helyet az ezidáig a hazai öltözőben elhelyezett szertár is.  

 
 
 
 
 
 



Utánpótlás-nevelési feladatok ellátásának támogatása  jogcím : 
Kérjük sorolja fel a programban igényelt és jóváhagyott feladatokat, stratégiai célokat: 
Például: szakemberek díjazása; utánpótlás korú versenyzők kiválasztása, felkészítése, képzése; 
sportszerek biztosítása; gyógyszerek, gyógyászati segédeszközök biztosítása; infrastruktúra 
rendelkezésre állása (pályabérlet); bajnokságban való szerepléshez kapcsolódó költségek;tornák, 
felkészülési mérkőzések költségei; edzőtábor költségei; stb. 

• Az utánpótlás nevelés - az iskolával együttműködve – a Bozsik Program keretében zajlik 

továbbra is. Az U7-U9-U11 korcsoportok évek óta működnek. Célunk volt, hogy U13 és U15 

korcsoport is megalakításra kerüljön. Ez sikerült is. Tavasztól mindkét új csapat jól szerepelt  a 

bajnokságokban. Az edzések minden korcsoportban heti 2 alkalommal a sportpályán vagy az 

iskola tornatermében zajlottak. U 13-as korosztályból minden alkalommal küldtünk 

játékosokat a „Bozsik alközponti” kiemelt edzésekre. Rendszeresen részt vettünk tornákon. Az 

iskolával együttműködve a 4. korcsoport 12. helyezést érte el az Országos Diákolimpia 

döntőjében. Nyáron edzőtábort tartottunk az U19 (U21) és U15 korcsoport részére. 

 

 

Képzéssel összefügg ő feladatok támogatása jogcím: Nem pályáztunk  
 

Személyi jelleg ű ráfordítás jogcím: Nem pályáztunk  

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

• A 2013/14-es szezon tavaszától U 13-as csapatot is indítottunk a Bozsik Programban. Ezzel 

megteremtettük a lehetőségét, hogy a gyerekek fejlődése folyamatos legyen. 

• További eredményt jelent, hogy sikerült U15-ös csapatot is indítanunk. 

• Az U19 (U21) korcsoportból az év során szinte mindenki új futballcipőt kapott. A beszerzések 

nagyobb részt az utolsó időszakban történtek. 

• Az U13 és U15 korosztály számára került beszerzésre 14 db melegítő és 15 db mez, nadrág és 

sportszár 

• Diákolimpián való részvétel és nyári edzőtábor; illetve strandfoci bajnokságon való részvétel. 

• útiköltség biztosítása az U7-U9-U11 és U13-as korcsoport mérközéseire (Hévíz) 

 

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

PÉLDÁK: 

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

• Nem pályáztunk  

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

• A felnőtt csapatnak a pályázatból nem vásároltunk külön sportfelszerelést.  

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

• Nem pályáztunk 



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

• A szezon végére megtörtént az új bojler beszerzése és az éjszakai áram bekötése; 

illetve ehhez kapcsolódóan a bojlerok áthelyezése és ajtónyílás kialakítása. Az így 

létrejövő új helyiségben kap majd helyet az ezidáig a hazai öltözőben elhelyezett 

szertár is.  

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

• Nem pályáztunk 

Az igényelt és igénybe vehető engedélyezett támogatások mértékét  jogcímenként, valamint 
a 2014. 06 30. napjáig engedélyezett támogatásokat (támogatási igazolások alapján) és 
azok pénzügyi teljesítését, valamint felhasználását a melléklet táblázat tartalmazza (lásd 1. 
melléklet). 
Büntet őjogi felel ősségem tudatában kijelentem, hogy a jelen el őrehaladási jelentésben 
és annak mellékletében foglalt adatok, információk és dokumentumok teljes kör űek, 
valósak és hitelesek. 

Kérem a Tisztelt Ellenőrző Szervet, hogy beszámolómat szíveskedjék elfogadni. 

 

Türje, 2014. 07. 27.  

Tisztelettel: 

……………………………………………… 

képviselő 

p.h. 

 

  



 

Az igényelt és igénybe vehető engedélyezett támogatások mértékét jogcímenként, valamint a 2014. 
június 30. napjáig engedélyezett támogatásokat (támogatási igazolások alapján) és azok pénzügyi 
teljesítését, valamint felhasználását az alábbi táblázat tartalmazza: 

 

Jogcím  
Igényelt 

támogatás 
(Ft) 

Jóváhagyott 
támogatás 

(Ft) 

Kiállított 
támogatási 

igazolás 
(Ft) 

2014. június 
30-ig 

pénzügyileg 
teljesített 

támogatás 
(Ft) 

Ebből 
felhasznált 

(Ft) 
A felhasználás célja  

Személyi jellegű 
ráfordítás 

0 0 0 0 0 - 

Tárgyi eszköz 
beruházás 

2990636 
2990636 2990636 2990636 2990636 

- cserepad 2db 
- Pályafüvesítés 
- Éjszakai áramvételi hely és 
ajtónyílás kialakítás, bojler 
bekötés 
- Laptop és nyomtató beszerzés 

Ebből 
utófinanszírozott 

0 0 0 0 0 - 

Ebből 
biztonságtechnikai 

0 0 0 0 0 - 

Utánpótlás-nevelés 
feladatainak 
ellátása 

1004209 
1004209 1004209 1004209 1004209 

- Futball csukák beszerzése (U19) 
- melegítők beszerzése (U15) 
- mez, nadrág, sportszár 
beszerzése (U13-U15) 
- edzőtábor szervezése 
- Bozsik útiköltség  

Képzéshez 
kapcsolódó 

0 0 0 0 0 - 

Közreműködői 
költség 

0 0 0 0 0 - 

Összesen:  3994845 
3994845 3994845 3994845 3994845 

 

 

Dátum: 2014. 07. 27.  

 

 Pacsi Krisztián 

 elnök 


