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Magyar Labdarúgó Szövetség részére

1112 Budapest, Kánai út 2/D.

Tárgy: II. negyedéves előrehaladási jelentés

(Beadási határidő: 2015. 01. 08.)

TÜRJEI SPORTEGYESÜLET  negyedéves előrehaladási jelentése

Egyesületünk sportfejlesztési programját a Magyar Labdarúgó Szövetség be/SFP-5897/2014 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 Labdarúgó 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 II. negyedéves eredményeit, programunk jelenlegi

állását.

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 , 2015  (év) 03  (hó) 23  (nap)

Tisztelettel:

1. A jó váhagyo tt spo rtfe jle sz té s i pro grammal é s  kiállíto tt támo gatás i igazo lással re nde lke ző  spo rtsze rve ze te k ré szé re  kö te le ző .
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2 236 278 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft

0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft

3 897 245 Ft 2 850 000 Ft 2 821 500 Ft 0 Ft 2 821 500 Ft 0 Ft 0 Ft 2 821 500 Ft

0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft

0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft

6 133 523 Ft 2 850 000 Ft 2 821 500 Ft 0 Ft 2 821 500 Ft 0 Ft 0 Ft 2 821 500 Ft

Sportfejlesztési program pénzügyi részletei
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Rövid összefoglaló a negyedévben megvalósított projektelemekről (max. 2000 karakter)
Tárgyi eszköz beruházás jogcímen pénzügyi teljesítés nem történt.
Utánpótlás-nevelés fejlesztése jogcímen az elfogadó határozatban megállapított összegnek csak egy részére sikerült támogatási megállapodást kötnünk. A megkötött
támogatási szerződések alapján, a pénzügyi teljesítés 2014. december 31-ig megtörténtek.
Az utánpótlás korosztályokban (U7-U9-U11-U13-U15) augusztus végén megkezdődtek az edzések. Részt vettünk a Bozsik Program keretében szervezett hévízi
tornákon. Csapataink többnyire jól szerepeltek. Kiemelkedő teljesítményt nyújtott az U13-as korcsoport. Emellett több alkalommal a Sümegen és Tapolcán
megrendezésre kerülő tornákon is játszottunk. 
Az U15-ös csapat a megyei U15 bajnokság IV. csoportjában versenyzett. Az őszi négy fordulót az 1. helyen zárta a csapat. 
Az utazást részben bérelt busszal, részben önkormányzati és szülői segítséggel oldottuk meg az ősz folyamán.
A 2014/15 ös megyei II. osztályú bajnokságában szereplő felnőtt csapatunk (több U21-es korú játékossal) az 5.; U19-es csapatunk a 6. helyen zárta az őszi szezont.
Ezekben a korcsoportokban az edzések július közepén kezdődtek. 
Egyik edzőnk az év folyamán elvégezte a C típusú edzői tanfolyamot.
Megállapodás alapján az edzők és a személyszállító részére pénzügyi teljesítés még nem történt meg. 
A téli felkészülés érdekében felnőtt csapatunkat beneveztük a téli műfüves bajnokságba. Itt lehetőség nyílik az U19-es korú játékosok szerepeltetésére. Az U13-as és
U15-ös korcsoportot a téli futsal bajnokságban indítjuk. 
Önkormányzati és szponzori támogatásból 14-db edzőfelszerelés (vékony melegítő – felső, alsó), egy garnitúra mez (16 db) és az újonnan igazolt ifi-s játékosok
részére négy darab melegítő került beszerzésre. A felszerelés értéke - 280.000.- Ft - önrészként befizetésre került az utánpótlás-nevelés alszámlára. 
Az U19 (U21) csapat játékosai részére kellett 5 db cipőt pótolnunk. Pénzügyi teljesítés az utánpótlás-nevelés alpénztárból történt összesen 80.950.- Ft összegben. 
Amennyiben tavasszal nem sikerül a fennmaradó támogatási összeghez hozzájutni, a sportfejlesztési programunkat módosítani kell. 
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Kérem részletezze a Utánpótlás-nevelés feladatainak ellátása jogcímen történt változásokat!
Önkormányzati és szponzori támogatásból 14-db edzőfelszerelés (vékony melegítő – felső, alsó), egy garnitúra mez (16 db) és az újonnan igazolt ifi-s játékosok
részére négy darab melegítő került beszerzésre. A felszerelés értéke - 280.000.- Ft - önrészként befizetésre került az utánpótlás-nevelés alszámlára. 
Az U19 (U21) csapat játékosai részére kellett 5 db cipőt pótolnunk. Pénzügyi teljesítés az utánpótlás-nevelés alpénztárból történt összesen 80.950.- Ft összegben. 
A megkapott támogatási összegből 2014. december 31-ig 0 Ft került felhasználásra.



Tárgyi eszköz beruházás tételeinek jelentése

A beruházás által érintett tárgyi eszközök
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MELLÉKLETEK FELTÖLTÉSE
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 Egyéb dokumentumok
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