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Előrehaladási jelentés

KÖZPONTI SPORT- ÉS IFJÚSÁGI EGYESÜLET részére

1146 Budapest, Istvánmezei út 1-3 

Tárgy: 2. negyedéves előrehaladási jelentés

(Beadási határidő: 2019.01.08.)

KÖZPONTI SPORT- ÉS IFJÚSÁGI EGYESÜLET 2. negyedéves előrehaladási jelentése

Egyesületünk sportfejlesztési programját a Magyar Vízilabda Szövetség be/SFP-03009/2018/MVLSZ 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 Vízilabda 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 2. 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.

Kelt: Budapest, 2019. 01. 06.
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Tárgyi eszköz jogcím tételek nyomonkövetése

Előfinanszírozott tárgyi eszköz jogcím tételek nyomonkövetése (nem ingatlan)

Kategória Beruházás /
tétel

megnevezése

Beruházás
megvalósításának

címe

Beruházás
értéke

Ebből
támogatás

Lehívott
támogatás

Kivitlezés
státusza

Fotódokumentáci
ó

0 Ft 0 Ft 0 Ft

Előfinanszírozott tárgyi eszköz jogcím tételek nyomonkövetése (ingatlan)

Kategória Beruházás /
tétel

megnevezése

Beruházás
megvalósításának

címe

Beruházás
értéke

Ebből
támogatás

Lehívott
támogatás

Kivitlezés
státusza

Fotódokumentáci
ó

0 Ft 0 Ft 0 Ft

Utófinanszírozott tárgyi eszköz jogcím tételek nyomonkövetése (ingatlan)

Kategória Beruházás /
tétel

megnevezése

Beruházás
megvalósításának

címe

Beruházás
értéke

Ebből
támogatás

Lehívott
támogatás

Kivitlezés
státusza

Fotódokumentáci
ó

0 Ft 0 Ft 0 Ft

Kelt: Budapest, 2019. 01. 06.
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Sportfejlesztési program pénzügyi részletei

Sportfejlesztési program pénzügyi részletei

Jogcím

Jóváhagyott /
Módosításkor
jóváhagyott
támogatás

Támogatási
igazolással

lefedett
támogatás

Kérelmező
részére

folyósítandó
támogatás
összege

ellenőrzési
díj nélkül

Ebből
közreműködői

díj

2018.07.01 -
2018.12.31

között
pénzügyileg

teljesített
összes

támogatás

2018.07.01 -
2018.12.31

között
összesen

felhasznált
támogatás

2018.07.01 -
2018.12.31

között
összesen

felhasznált
támogatásból
közreműködői

díj

Aktuális
számla

egyenleg

Személyi jellegű
ráfordítások

3902972 3902972 3863942 78059 2131442 621911 0 1509531

Tárgyi összesen 3856660 3856660 3818093 77133 3734067 0 0 3734067

Tárgyi eszköz
beruházás,
felújítás
(előfinanszírozott
nem ingatlan)

3856660 3856660 3818093 77133 3734067 0 0 3734067

Tárgyi eszköz
beruházás,
felújítás
(előfinanszírozott
ingatlan)

0 0 0 0 0 0 0 0

Tárgyi eszköz
beruházás,
felújítás
(utófinanszírozott
ingatlan)

0 0 0 0 0 0 0 0

Utánpótlás-
nevelés
feladatainak
ellátása

257935186 257935186 255355834 5118818 108015372 30611963 0 77403409

Képzés összesen 0 0 0 0 0 0 0 0

Általános
képzéssel
összefüggő
feladatok

0 0 0 0 0 0 0 0

Szakképzéssel
összefüggő
feladatok

0 0 0 0 0 0 0 0

Versenyeztetés 0 0 0 0 0 0 0 0

Összesen 265694818 265694818 263037869 5274010 113880881 31233874 0 82647007
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Rövid összefoglaló a negyedévben megvalósított projektelemekről

A jóváhagyást követően a decemberi időszakban sikerült támogatási szerződésekkel behoznunk az összes jogcímre támogatásainkat. Egy része befolyt egyesületünk
alszámláira, a többi NAV-on keresztüli utalásokra várunk! Tárgyi eszközbeszerzésre nem fordítottunk ebben az időszakban. Utánpótlás-nevelési jogcímen az alábbi
aljogcímekre költöttünk: - Nevezési díjakra: 1.585.397,- forint támogatást, azaz br. 1.767.000,- forintot fordítottunk. - Rendezési költségekre: 86.600,- forint
támogatást, azaz br. 96.520,- forintot költöttünk. - Edzőtábor szállás-étkezés költségére: 3.753.926,- forint támogatást, azaz br. 4.183.929,- forintot fordítottunk. -
Bérleti díjakra: 6.537.486,- forint támogatást, azaz br. 7.286.340,- forintot fordítottunk. - Sportszakemberek díjazására: 18.648.554,- forint támogatást, azaz
20.784.702,- teljes ráfordítást költöttünk. Személyi jellegű jogcímen: 621.911,- forint támogatást, azaz 1.250.100,- forint teljes ráfordítást költöttünk. 

A(z) személyi jellegű ráfordítások jogcímen történt változások részletezése

4 fő szakember 3 havi kifizetését teljesítettük december végén a támogatási összeg bejövetelét követően. A bérek kifizetései teljesültek ebben a negyedévben, az
adót a következő negyedév elején (2019.01.12-ig) utaljuk át a támogatásból és önerőből. 

A(z) utánpótlás-nevelés feladatainak ellátása jogcímen történt változások részletezése

- Nevezési díjakra: a Szövetség által meghatározott összegek 30%-át országos bajnokságok tekintetében, a Regionális bajnokságok 100%-át utaltuk át. A
pályázatunkban kevesebb összegre pályáztunk ezen költségsoron, így módosítani fogjuk ezt az aljogcímet. - Rendezési költségekre: egy darab hazai rendezéssel
kapcsolatos számlát számoltunk el (UUG Part) - Edzőtábor szállás-étkezés költségére: a nyári margitszigeti edzőtáborhoz kapcsolódóan számoltuk el decemberi
támogatásunk bejövetelével az edzőtáborhoz kapcsolódó étkezési költségeinket (Farsang Hotel) - Bérleti díjakra: az NSK-nál felmerülő, pályadíjakat, belépési díjakat
és hazai rendezésű bajnokságokkal kapcsolatos díjakat számoltuk el - Sportszakemberek díjazására: sportszakembereink 3 havi kifizetését teljesítettük december
végén a támogatási összeg bejövetelét követően. A bérek kifizetései teljesültek ebben a negyedévben, az adót a következő negyedév elején (2019.01.12-ig) utaljuk
át a támogatásból és önerőből.

Kelt: Budapest, 2019. 01. 06.
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Feltöltés / Megtekintés

Fájlok száma: 0

Iktatószám: be/EHJ002-3009/2018/MVLSZ

Mellékletek

Egyéb dokumentumok

Kelt: Budapest, 2019. 01. 06.
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A kérelemhez tartozó mellékletek (0 darab)

Kelt: Budapest, 2019. 01. 06.
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