
Iktatószám: be/EHJ002-2009/2017/MVLSZ

Előrehaladási jelentés

Központi Sport és Ifjúsági Egyesület részére

1146 Budapest, Istvánmezei út 1-3 

Tárgy: 2. negyedéves előrehaladási jelentés

(Beadási határidő: 2018.01.08.)

Központi Sport és Ifjúsági Egyesület 2. negyedéves előrehaladási jelentése

Egyesületünk sportfejlesztési programját a Magyar Vízilabda Szövetség be/SFP-02009/2017/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, 2018. 01. 10.
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Iktatószám: be/EHJ002-2009/2017/MVLSZ

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

Egyéb FORD 9 személyes kisbusz1146

Budapest

Istvánmezei út

1-3.

24000000 17160368 17105675 Megrendelés

24 000 000 Ft 17 160 368 Ft 17 105 675 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, 2018. 01. 10.
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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

2017.07.01 -
2017.12.31

között
pénzügyileg

teljesített
összes

támogatás

2017.07.01 -
2017.12.31

között
összesen

felhasznált
támogatás

2017.07.01 -
2017.12.31

között
összesen

felhasznált
támogatásból
közreműködői

díj

Aktuális
számla

egyenleg

Személyi jellegű
ráfordítások

3971038 3971038 3931328 79421 466328 0 0 466328

Tárgyi összesen 17278460 17278460 17105675 345569 7576925 1403422 0 6173503

Tárgyi eszköz
beruházás,
felújítás
(előfinanszírozott
nem ingatlan)

17278460 17278460 17105675 345569 7576925 1403422 0 6173503

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

250176844 202124487 200103242 4042490 91837771 42292040 0 49545731

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 271426342 223373985 221140245 4467480 99881024 43695462 0 56185562
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Rövid összefoglaló a negyedévben megvalósított projektelemekről

Sikerült előre beállított programunkat megvalósítani. A TAO-t nem sikerült teljes összegben realizálni 2017. december 20-ig. A Tárgyi eszköz beszerzésnél lekötöttük
a gépjárműveket az előlegeket befizettük, személyi jellegű kifizetések nem történtek, közreműködői költségeket nem számoltunk el, UP. soron bérleti díjakat,
edzőtábori étkezéseket, versenyrendezési költségeket, sportszakemberek díjait és járulékatit, nevezési díjakat, személyszállítási költségeket számoltunk el.
Közreműködői költségeket nem számoltunk el. 

A(z) tárgyi eszköz beruházás, felújítás jogcímen történt változások részletezése

Kettő darab Ford kisbuszt megrendeltük és 1-1 millió forint előleget kifizettük, a kedvezményekkel a jóváhagyott bencmark alatt tudtuk megvásárolni. Kompresszort
megvásároltuk a jóváhagyott bruttó 32.241,- forint helyett, br. 23.490,- forintos darabáron. 

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

Sportszakebereinknek kifizettük a 07.08. havi bérét járulékokkal, a jóváhagyásnak megfelelően br. 15.274.774,- forint összegben. Bérleti díjakra összesen br.
23.561.132,- forintot számoltunk el. Havi pályadíjakra az NSK felületein, Mérkőzésekkel kapcsolatban felmerült költséget, valamint a nyári vízes VB miatt kellett a 3.
kerületi önkormányzatnak és a Római strandnak fizetnünk bérleti díjakat, melyek edzőtáborozás alkalmával merültek fel. A Nemzeti Közszolgálati egyetemmel
együttműködve eredeti programunkba nem volt beállítva felületbérlés. Ezeket a felületeket ebben a negedévben már használtuk, de leszámlázásra még nem
kerültek. A Programunkban a továbbiakban el kívánjuk számolni a Ménesi úti vízfelülettel és a Ludovikán felmerülő vízfelülettel kapcsolatos bérleti díjakat. Edzőtábori
étkezésekre br. 2.452.630,- forintot fordítottunk. A vizes VB miatt a komjádi uszodában edzettünk, így Földes Józsi vendéglőjében étkeztek sportolóink, illetve a
Római Stranddal szemben lévő Hippi Sziget vendéglátóipari egységben, továbbá a 3. kerületben a Rolben nevű szolgáltatónál. Rendezési költségeinkkel
kaőpcsolatban a hazai rendezésű mérkőzéseken felmerülő bírói és orvosi díjakat számoltuk el br. 1.153.255,- forint értékben. Verseny és játékengedélyekre br.
719.455,- forintot fordítottunk. Személyszállítási költségekre br. 892.073,- forint összeget fordítottunk. Hazai bajnokságokkal kapcsolatban felmerült utazási
költségekre valamint Szerbiában voltak edzőtáborozáson Belgrádban fiataljaink. Nevezési díjakra a programunkkkal összhangban az MVLSZ és BVLSZ által kiírt
bajnokságokra br. 2.485.000,- forintot fordítottunk. UP soron egészségügyi beszerzésre, ami az EKG és vérnyomásmérőket jelenti, a jóváhagyásnak megfelelően br.
598.170,- forintot fordítottunk.

Kelt: Budapest, 2018. 01. 10.
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Feltöltés / Megtekintés

Fájlok száma: 0

Feltöltés / Megtekintés

Fájlok száma: 1
Utolsó feltöltés:

2018-01-10 10:24:27

Iktatószám: be/EHJ002-2009/2017/MVLSZ

Mellékletek

Egyéb dokumentumok

FORD 9 személyes kisbusz (Egyéb) fotódokumentációja

Kelt: Budapest, 2018. 01. 10.
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A kérelemhez tartozó mellékletek (1 darab)

FORD 9 személyes kisbusz (Egyéb) fotódokumentációja

fordtransitkisbuszarajanlatsze_1515576267.pdf (Szerkesztés alatt, 5 Mb, 2018-01-10 10:24:27)
7408b38ebd4de70e4234e254eb409a851f781c55fb7d054f03629e97e56ee881

Kelt: Budapest, 2018. 01. 10.
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