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

Tárgy: Szakmai beszámoló 2012/2013 IDŐSZAK

TAKSONY SE szakmai beszámolója

Egyesületünk sportfejlesztési programját a
MAGYAR LABDARÚGÓ Szövetség be/SFPHP04-1277/2012 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-es 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).
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A MEGVALÓSULT SPORTFEJLESZTÉSI PROGRAM SZAKMAI EREDMÉNYEI
1) Általános összefoglaló eredmények:
a) Bajnoki helyezések:*
Helyezés

Csapat
(korosztály, nem)

Bajnokság

felnőtt

Pest megyei I/B.o.

felnőtt

Pest megyei II.o.

1.

felnőtt

Pest megyei III.o.

2.

U-19

Pest megyei I/B.o.

U-19

Pest megyei II.o.

U-17

Pest megyei I-III.o.

U-15

Pest megyei I-III.o.

U-13

Pest megyei I-III.o.

2011/2012

2012/2013

11.

14.
6.
2.

1.
6.

6.

5.

Megjegyzés: U-7-9-11 korosztályos labdarúgócsapataink tornarendszerben szerepelnek
(NUPI majd Bozsik–program).
b) Igazolt sportolói létszám változása: (Ebben az esetben csak körülbelüli számot tudunk
mondani, mivel a központi nyilvántartásban mindig az aktuális adatok szerepelnek.
Ezen kívül nem az igazolt játékosok száma számít, hanem a játékengedéllyel
rendelkező labdarúgók száma, mivel az adott versenyévadban csak az évente kiadott
játékengedéllyel lehet szerepelni. Igazolt játékosaink száma 339, de ennek jelentős
része már nem aktív, tehát ez az adat nem alkalmas az adott szezon sportolói
létszámnak meghatározására.)
Játékengedélllyel rendelkező sportoló:
2011/2012-es bajnoki szezon: utánpótlás – 81 fő, felnőtt – 25 fő
2012/2013-es bajnoki szezon: utánpótlás – 96 fő, felnőtt – 35 fő
2) Személyi jellegű ráfordítás jogcím: NEM VOLT
3) Tárgyi eszköz beruházás/felújítás jogcím:

NEM VOLT

4) Utánpótlás-nevelési feladatok ellátásának támogatása jogcím:
 Meglévő és az újonnan létrehozott munkakörben foglalkozatott sportszakember
díjazásának hatása: Utánpótlás korú csapataink edzői részére megbízási díjat
fizettünk, őszi szezonra 3 fő tavaszi szezonra 4 fő, valamint külön díjjazással 4 fő az
edzőtáborra
2

 Beszerzett, új sporteszközök felhasználásának hatása az edzésmunkára mérten:
Csapataink egységes képet mutatnak, mint edzésen, utazáson, mérkőzésen. Az
edzőtáboron résztvevő játékosok 1 db pólót kaptak.
 A bajnokságban való szerepléshez kapcsolódó költségek finanszírozásának hatása:
Részt vehettün egy nemzetközi focikupán ISAR CUP ( DE ) eredményeinket
tapasztalatainkat a számla mögötti szakmai beszámolóben mutajuk be. ezen
beszámoló az MLSZ részére is meg lett küldve.
 Edzőtábor, felkészülési tábor költségfinanszírozásának hatása:
Megrendeztünk a szokásos tanévvégi intenzív edzőtábort több korosztály
részvételével. Eze tábort a gyerekek minden évben nagyon várják, főleg a fiatalabbak,
mert idősebbekkel játszhatnak együtt és tanulhatnak tőlük. Az edzőknek is lehetősége
van más korcsoportok játékosait megismerni.
 Diagnosztikai, gyógyászati eszközök beszerzésével kapcsolatos hatások:
Teljes idényre fedezve volt a gyógyszer és gyógyászati eszköz igényünk.
5) Képzéssel összefüggő feladatok támogatása jogcím:

NEM VOLT

A BEÉRKEZŐ FORRÁSOK FELHASZNÁLÁSA
(MINDEN ESETBEN AZ ÖNERŐVEL NÖVELT TÁMOGATÁSOKRÓL SZÍVESKEDJENEK
ADATOKAT SZOLGÁLTATNI)
1) A támogatás kapcsán az alábbi számlaszámokkal rendelkezem:
Bankszámlaszámhoz kapcsolódó jogcím

Bankszámlaszám

Főszámla

OTP 11742180-20041504

Utánpótlás-nevelés

OTP 11742180-20079808

2) Személyi jellegű ráfordítás jogcím ----3) Tárgyi eszköz beruházás, felújítás jogcím

--------

4) Utánpótlás-nevelési feladatok ellátásának támogatása jogcím
Szempontok:
 Sportfelszerelésre, sporteszköz vásárlására fordított összeg:*
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Sporteszköz, sportszer beszerzése
Sporteszköz, sportszer
megnevezése

Ráfordítás összege
(Ft)

RUHÁZAT

5.499.006 Ft

LABDA

289.814 Ft

50 DB

5.788.820 Ft

-

Összesen:

Vásárolt mennyiség
(db)

*a táblázat sorai bővíthetőek!
 Gyógyászati-, diagnosztikai eszközök vásárlására fordított összeg:*
400.000 Ft fedezte a teljes idényre szükséges gyógyszer, gyógyászati eszköz igényünket.
 Nevezési díjra fordított összeg:*

Esemény neve

Nevezési díj összege
(Ft)

ISAR CUP ( DE )

484.500 Ft

Szakmai vezetőnk beszámolóját csatoltuk a számlák mellé. U17 csapatunk FEARPLAY kupát
nyert.
 Szállásra/étkezésre fordított összeg:
2013.06.17-06.28. időszakban rendeztük meg a szokásos tanévvégi intenzív edző
tábort ( Foci Tábor Taksony) A játékosok élvezték, hogy több korcsoport játszik
együtt, elleshettek mozdulatokat, taktikákat a fiatalabbak.
EZÚTON NYILATKOZUNK, HOGY A TELJES ÖSSZEG KIZÁRÓLAG UTÁNPÓTLÁS KORÚ
VERESNYZŐKRE LETT FORDÍTVA.
Szállás/étkezés költségei
Ráfordítás összege
(Ft)

Szempont
Étkezés

809.000 Ft
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 Személyi jellegű ráfordításra fordított összeg utánpótlással foglalkozó
sportszakemberek esetében:
Személyi jellegű ráfordítás
Ráfordítás
összege
(Ft)

Szempont
Meglévő munkakörben
foglalkozatott
sportszakemberek díjazása

6.198.260 FT

Foglalkoztatottak száma
(db)
ÖSZI SZE: 3
TAVASZI SZ: 4

Ebből Ekho-s (db)

MIND

 Személyszállításra fordított összeg:
Összeg:

1.271.524 Ft

 Versenyeztetésre, felkészítésre fordított összeg:

5) Képzés jogcím

------

Az igényelt és igénybe vehető engedélyezett támogatások mértékét jogcímenként, valamint
a 2012. júLius 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.

…………………………………., 2013. ……………………..
Tisztelettel:
……………………………………………
képviselő
p.h.
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