DUNAVARSÁNYI TE – I.

SZAKMAI BESZÁMOLÓ

2012/2013. támogatási év
A Dunavarsányi Torna Egylet sportfejlesztési programját az MLSZ (a 4539/2011 iktatási
számon) 2011.10.07-én kelt határozatával 8495/2011 nyilvántartási számon jóváhagyta.
Az (eredeti) támogatás jogcíme: utánpótlás-nevelési feladatok, összege: 2.864.000 Ft.
Fenti határozat, illetve az egyesület és az adott cégek közötti együttműködési megállapodás
alapján az MLSZ az alábbi 4 támogató cég részére adott ki támogatási igazolást:
Támogatási
igazolás száma
8495/ K001

Támogató cég neve
Molaris Kft

Támogatás
összege [Ft]
500.000

Támogatási összeg banki
jóváírásának a dátuma
2011.12.23

8495/ K002

Aranynektár Kft

860.000

2011.12.16

8495/ K003

Dunavarsányi Városgazdálkodási Kft

233.800

2011.12.19

8495/ K004

Natur Agro Hungária Kft

1.260.000

2011.12.27

Támogatási összeg összesen:

2.853.800

Az egyesület – a 2924/2012 iktatási számon – módosítási kérelemmel fordult az MLSZ-hez,
egyrészt az eredeti támogatási összegnek (2.864.000 Ft) a ténylegesen kiadott támogatási
összegnek (2.853.800) megfelelő csökkentése, másrészt 500.000 Ft támogatási összegnek az
utánpótlás-nevelési jogcímről a tárgyi eszköz beszerzés, beruházás jogcímre történő átvezetése
tárgyában.
A hatósági jóváhagyást követően a módosított támogatási összeg jogcímbontása a következő: [Ft]
Tárgyi eszköz beruházás, fejlesztés:
a)
b)
c)
d)
e)

Utánpótlás-nevelési feladatok:
Sporteszköz és felszerelés beszerzése:
Személyszállítási költségek:
Rendezési, felkészítési, képzési költségek:
Sportlétesítmény bérleti díja:
Sportszakemberek személyi jellegű kiadásai

500.000
2.353.800, ebből aljogcímek:
730.000
500.000
213.800
310.000
600.000.

Szeretnénk megjegyezni, hogy a támogatással kapcsolatos minden kifizetés banki átutalással történt !

U TÁNPÓTLÁS - NEVELÉSI JOGCÍM :
ad a) Sporteszköz beszerzése: a Legenda Hungary Kft-nél 6-16 éves korosztályok komplett
ellátását biztosító garnitúrát szereztünk be, összesen 100 db-ot (fekete és narancssárga
alapszínekben), méretenként (2XS-től L-ig) és színenként 10-10 darabot . A cég az összes
mez feliratozását és számozását elvégezte. Ezenkívül a 11 éves korosztályig bezárólag a
csapatokat elláttuk 4-es méretű labdával.
ad b)
Az utánpótláscsapatok szállítására megállapodtunk egy helyi vállalkozóval, (T-BUSZ
Kft), hogy egy 18 személyes klimatizált VW típusú kisbuszát – előre leadott program alapján
– az egyesület rendelkezésére bocsátja (szerződés mellékelve).
(Egy alkalommal fordult elő, hogy más vállalkozót kellett igénybe vennünk, mivel a
szerződött vállalkozó mindegyik busza már ki volt adva).
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ad c) A felkészítési és képzési költségek között számoltuk el egyrészt két utánpótlásedzőnkkel
– a velük kötött szerződés alapján – az MLSZ „D” licensz képzésükkel kapcsolatos 45-45.000
Ft-os tanfolyamdíjat (Balázs Béla és Pirisi Dániel). Szeretnénk megjegyezni, hogy eredetileg
- mint az a 2012. 02.01-jei átutalásból is kiderül – 3 fő részére összesen 135.000 Ft tanfolyami
díjat utaltunk át, de ebből csak fenti két utánpótlás edző képzési díját számoltuk el; az MLSZ
számlája is csak erről szól !)
Ezen az aljogcímen számoltuk el az utánpótlás korú sportolók kötelező sportorvosi vizsgálatának
(EKG, vizelet, vérnyomás) a költségeit. (A felnőtt sportokkal ellentétben a 18 év alattiak nyáron
kelt sportorvosi engedélye csak 6 hónapig érvényes, ezért volt szükséges a téli vizsgálat.)

ad d) Az utánpótlás csapatok téli felkészülését döntően a helyi általános iskola 40x20 m-es
sportcsarnokában biztosítottuk, illetve – az U19-es korosztály esetében – 3 alkalommal edzés
illetve felkészülési meccs céljából igénybe vettük a szomszédos taksonyi műfüves pályát.
ad e) Az utánpótlásképzésben öt szakember vett részt, akik közül 1 fő (Balázs Béla) 36 órás
munkaviszonyban, míg további négy fő (Pirisi Sándor, Pirisi Dániel, Juhász Richárd és
Prazsák Gábor) megbízási szerződés keretében látta el feladatát. (A felnőtt edzők – Herling
Erik és Fehérvári Zsolt – valamint dr. Papp Tibor szakosztályelnök és Krasznai István
technikai vezető feladata elkülönült az utánpótlástól; ők vagy társadalmi munkában, vagy az
utánpótlástól független szerződés keretében tevékenykedtek.)
Személyi kiadást április-május-június hónapokban számoltunk el; mindhárom hónapban
készítettünk egy összesítőt, amelyből világosan kiderül a személyi kiadások – nettó kiadások,
adók és járulékok utalása – elszámolása. (Már most megjegyezzük: a júniusi bérek után
költséget képező szociális hozzájárulások elszámolása júliusban történt, és nem képezi jelen
elszámolás tárgyát !)

T ÁRGYI ESZKÖZ JOGCÍM :
Két eszköz beszerzése kapcsán kértük a sportfejlesztési program módosítását, illetve
500.000 Ft támogatási összeg átvezetését az utánpótlás-nevelésről. Egyrészt az új
utánpótlás mezek, nadrágok elhelyezésére egy olyan speciális tárolószekrényt
rendeltünk, amelyben méretek szerint tudjuk elkülöníteni a felszereléseket (24 fakk).
Másrészt megkezdtük a régi, 4 m-es és rossz állapotban lévő kispadok cseréjét
korszerű, 13 férőhelyes, UV-szűrős polikarbonáttal borított és betonalapba rögzített
kispadokkal. Ennek I. ütemében 1 db kispad beszerzése történt, a másikat 2012.
augusztus hónapban (remélhetően a 2012/13-es pályázat keretében !) szerezzük be.
Kérjük a T. Ellenőrző Szervezetet a szakmai és pénzügyi beszámolónk elfogadását
illetően.
Dunavarsány, 2012.06.30.
Bakos András
elnök

Dr. Papp Tibor
szakmai kapcsolattartó
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