Nemzeti Sport Intézet részére
1146 Budapest, Istvánmezei út 1-3.
Tárgy:
2011-2012. évi sportfejlesztési támogatás felhasználásához
kapcsolódó szakmai beszámoló

Sportfejlesztési program befejezését igazoló szakmai beszámoló
Egyesületünk sportfejlesztési programját a Magyar Kézilabda Szövetség SPT105/2011
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 támogatási időszak
lezárulását követő 30 napon belül a támogatott sportszervezetnek szöveges szakmai
beszámolót kell készíteni és azt a számviteli bizonylatokkal alátámasztott elszámolási táblával
együtt kell benyújtani az ellenőrző szerv részére.
Mindezekre figyelemmel az alábbiakban mutatjuk be sportszervezetünk sportfejlesztési
tevékenységét a támogatási időszak egészét figyelembe véve.
Jelen beszámoló elválaszthatatlan mellékletét képezi a 107/2011. (VI. 30.) Korm. rendelet 1.
mellékletében előírt elszámolási táblázat.
I. 2011-2012. évi sportfejlesztési programunk céljai (kiindulási állapot)
A sportfejlesztési tervünk az alábbi kiemelt stratégiai célokat tartalmazta (a pontos programot
a benyújtott sportfejlesztési program és ahhoz kapcsolódó költségvetés tartalmazza, így a lenti
felsorolás a teljesség igénye nélkül készült):
A Felföldi István Sport Egyesület 15 éve működik ebben a formában, de az eltelt idő alatt
nagyon sok változás történt az életében. Az eredi célja is kiszélesedett. Ma már nem csak a
Széchenyi István Általános Iskola tanulóinak tart sportfoglalkozásokat, és bonyolítja a
gyerekek versenyeztetését, hanem női és férfi sportolóknak is szervez edzéseket, biztosítja a
versenyzés és a mozgás feltételeit. Ezzel a városka legnagyobb sport egyesületévé vált, ahol
több korosztály is ki tudja elégíteni mozgásvágyát.
Az egyesület céljai között szerepel az edzéseken és a versenyeken való részvételek alapvető
követelményeinek megteremtése, ezen belül a sporteszközök, sportfelszerelések vásárlása a
különböző korosztályos csapatok számára, az edzések, helyi versenyek, bajnokságok
zavartalan lebonyolításához megfelelő infrastrukturális feltételek biztosítása. A kézilabdázás
minél szélesebb körű elterjesztése és nem utolsó sorban a minél több játéklehetőség
biztosítása érdekében célul tűztük ki minél több tornán, kupán való részvételt. Ehhez a
csoportos utazás feltételeinek megteremtése, segítése szerepel fejlesztési programunkban. A
beszerezni kívánt sportszerek, sportfelszerelések mind az egységes megjelenést és így csapat
összetartást, mind pedig az edzést és a felkészülést támogató alapvető erőforrások
rendelkezésre állását célozzák. A korszerű felszerelések egyben erősítik a kézilabdázás
élményszerűvé válását, ami az MKSZ egyik célkitűzése egyben.
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Tárgyi eszköz beruházás, felújítás jogcím:
• Két irányban szerettünk volna ebben az időszakban fejleszteni: egyrészt az edzés-, és
mérkőzés elemzéseket segítendő videokamerát kívántunk beszerezni. A beszerezni
kívánt videokamera használata az elemzéseknél visszanézve az egyes mérkőzéseket
segít az edzőnek és a játékosoknak a fejlődésben, kielemezni a fejlesztendő
területeket, taktikai elemeket stb. Másik terület a tájékoztatás fejlesztése, egyfelől a
mérkőzések előrehaladásáról (ez egyben előírás is) és az egyesület életéről. Ez
utóbbihoz szerettünk volna honlapot fejleszteni. A fiatalokat is könnyebb elérni és
tájékoztatni, valamint megnyerni a sportnak az interneten keresztül.
Utánpótlás-nevelési feladatok ellátásának támogatása jogcím:
• A színvonalas edzői munkához szükséges az edzők megfelelő fizetése, mint ahogy ez
igaz minden más területen is. Az edzéseken és versenyhelyzetben való hatékony
együttműködés érdekében fejlesztő tréningeken való részvételt terveztünk.
• A beszerezni kívánt sportszerek, sportfelszerelések, gyógyszerek (krémek, kötszerek)
teljesítmény mérő fontosak a megfelelő színvonalú munkához, az egységes
csapatmegjelenéshez. Ezek az eredményességet is növelő tényezők csakúgy, mint a
teljesítménymérő eszközök. Ezeket a foglakozásokat egészítenénk ki az erőnléti
órákkal, amelyekhez a konditermet bérelni fogjuk. Az egyenletes terhelés érdekében
az edzéstervet uszodai foglalkozások is bővítik, a békéscsabai Árpád fürdőben.
• Fontosnak tartottuk a különböző tornákon, kupákon való részvételt, amely elősegíti a
bajnoki mérkőzésekre való felkészülést, lehetőséget ad minél több játékosnak
játéklehetőségre, egyben a kézilabda sport népszerűsítését jelentik. Fontos továbbá az
edzőtáborozás megoldása a felkészülést segítendő.
Képzéssel összefüggő feladatok támogatása jogcím:

II. Megvalósult sportfejlesztési célok és feladatok
A sportfejlesztési programunkat a Szövetség teljes támogatási összeggel hagyta jóvá.
A jóváhagyott támogatási összeget részben sikerült lehívnunk.
• Leginkább a rendelkezésre álló idő rövidsége okozta, hogy nem sikerült a teljes
összeget lehívni. Az Egyesület vezetésének és a vállalkozóknak is meg kellett
ismerkednie ezzel a támogatási lehetőséggel.
• Nehezítette a helyzetünket az is, hogy Békés megye az ország kevésbé fejlett részéhez
tartozik, nehéz volt olyan partnert találni, akinek lehetősége volt számunkra
támogatást biztosítani.
• Továbbá Egyesületünk nem tartozik a nagy egyesületek közé, alacsony az ismetségünk
lakóhelyünkön kívül.
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A sportfejlesztési programunkat az eredetileg benyújtott tervezethez képest az alábbi
módosításokkal, eltérésekkel valósítottuk meg:
Egyesületünk nem nyújtott be módosítást, igyekeztünk a benyújtott programot megvalósítani.
A hiányzó forrásokat egyrészt a szülők és edzők társadalmi munkája pótolta, másrészt az
Egyesület működését nem befolyásoló tételek nem kerültek megvalósításra.
Nem tudtuk az edzésmunkát rendszeresen színesíteni úszással, edzőtermi foglalkozásokkal,
nem vásároltunk annyi felszerelést, amennyit beterveztünk.
Az el nem költött támogatásokat (442 847 Ft) a következő támogatási évre kívánjuk
átvinni.
A beérkező forrásokat az alábbiak szerint használtuk fel:
Személyi jellegű ráfordítás jogcím
Az Egyesület az utánpótlás-nevelést 3 szakképzett edzővel valósítja meg.
Ők tartják az edzéseket, versenyeztetik a gyerekeket a Diákolimpián, az Erima
Gyermekbajnokságban, megszervezik a helyi tornákat és edzőmérkőzéseket, meghívásos
tornákra viszik a sportolóikat, továbbá szabadidős tevékenységeket szerveznek a nyárra,
úgymint strand és nyári edzőtábor.
Az Egyesület utánpótlás-edzői:
• Biriné Csiernik Éva
• Dézsi Róbert
• Laurinyeczné Buday Veronika

Utánpótlás-nevelési feladatok ellátásának támogatása jogcím: (összhangban a fentebb
jelzett startégiai célokkal, jogcímekkel):
• A szakosztályban három edző dolgozott, mindenki kézilabda edzői végzettséggel
rendelkezik.
• 130 általános iskolás korú gyermek járt a foglakozásokra, (nem mindenki rendelkezett
azonosítóval)
• A szakosztályban 6 kézilabdás csoportban ( 3 leány-3 fiú) folyt a felkészülés, heti 3x2
ill. 1x2 órában
• Emellett továbbra is lehetőségünk volt arra, hogy az iskolában minden évfolyamon
működő szivacskézilabda foglalkozásokon szakmai segítséget nyújtsanak edzőink a
pedagógus kollégáknak. Ez heti 4x2óra foglalkozásvezetést jelentett.
• Nem elhanyagolható feladata a szakosztálynak minden évben az utánpótlás nevelés.
Az innen kikerülő, illetve az itt sportoló legidősebb korosztály adja a női csapat, és a
városban működő férfi kézilabda csapat fiataljainak jelentős részét.
• A folyamatos felkészülésen kívül az egyesület megszervezte a gyerekek versenyeit:
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-

részt vettek a csoportok az országos szervezésű Erima Gyermekbajnokság
versenysorozatában (6 kézilabda, és 3 szivacskézilabda csapatunk
versenyzett,)
- a Diákolimpia versenyein is 4 csoportunk indult az iskolával
együttműködve
- a legnagyobbak részt vettek a Békés Megyei Amatőr Kézilabda
Bajnokságban
- Emellett a csapataink több meghívásos versenyen is szerepeltek, ezzel is
segítve az eredményes felkészülést.
- Nagy Imre Kupa, Csíkszereda
- Barátság kupa (lányok)
- Madách Kupa (Békéscsaba) (lányok)
- Millenium kupa (fiúk)
- Csorvás-Leader kupa (lányok)
• A Diák Szakosztály maga is szervezett tornákat:
- 2011. őszén láttuk vendégül a Csíkszeredai sportolókat, amikor 1 egynapos
Felkészülési Tornát szerveztünk a lányoknak, 4 csapat részvételével.
- Már harmadik éve került megrendezésre a 4. évfolyamon egy Felkészülési torna, 6
csapattal. (68 sportoló vett részt rajta)
- 6. éve, február elején Széchenyi Szivacskézilabda Tornát szerveztünk, két
korosztályban, mind két nemnél, 4-4 csapattal, ami segítette a Gyermekbajnokságra
való felkészülést. (Ez két nap alatt 160 főt érintett)
- A legszebb hagyományunk a Felföldi Kupa, egy 2 napos versenysorozat május végén,
most 17-18-án került megrendezésre. A Felföldi Kupa két napján közel 200 gyermek
mérkőzött meg egymással.
- A Felföldi Kupa a „Fuss az életedért” városi sportrendezvény keretein belül valósult
meg, melynek programjait Egyesületünk szervezte. A rendezvény több programján,
így a Felföldi Kupán is részt vettek a csíkszeredai Nagy Imre Általános sportolói is.
- A versenyeken érmekkel, oklevéllel és különdíjakkal jutalmaztuk a sportolókat.
A Csíkszeredai Nagy Imre Általános Iskolával szoros kapcsolata alakult ki az egyesületnek.
2012-ben is voltak sportolóink Csíkszeredában. 24 sportolónk utazott el a Nagy Imre Kupára.
Nagyszerű eredményeket értek el, a lányok és a fiúk is másodikak lettek a versenyen.
A konkrét szervezési feladatokon kívül az alapfeladat továbbra is magába foglalja a sportoló
gyermekek, fiatalok egészségmegőrzését, az egészséges életmódra való nevelést, nevelési –
személyiség fejlesztési feladatokat, képességfejlesztést. A határon átnyúló kapcsolatok
ápolásával a magyarságtudat mélyítése, a testvérkapcsolatok építése újabb, fontos
tevékenységgé vált.
Tárgyi eszköz beruházás, felújítás jogcím: (összhangban a fentebb jelzett startégiai
célokkal, jogcímekkel):
1. Megvásároltuk azokat az eszközöket, melyek az mérkőzéselemzés, mérkőzések
lebonyolításához elengedhetetlen kellékei (eredményjelző tábla, kamera). Továbbá
megvalósítottuk Egyesületünk egyik régi vágyát, saját honlapot készíttettünk, ahol
az Egyesületünk felépítéséről, szabályairól, működéséről, jelenéről és múltjáról
minden fontos információt megtalál az idelátogató.
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Képzések végrehajtása során (összhangban a fentebb jelzett startégiai célokkal,
jogcímekkel):
Egyesületünk utánpótlás-edzője, Dézsi Róbert 3 napos edzői továbbképzésen vett részt
Balatonfüreden.
Az igényelt és igénybe vehető engedélyezett támogatások mértékét jogcímenként, valamint a
2012. június 30. napjáig engedélyezett támogatásokat (támogatási igazolások alapján) és azok
pénzügyi teljesítését, valamint felhasználását a melléklet táblázat tartalmazza (lásd 1.
melléklet).

III. Sportegyesületünk eredményei
A Felföldi István Sport Egyesület csapatai részt vettek az országos szervezésű Erima
Gyermekbajnokság versenysorozatában (6 kézilabda, és 3 szivacskézilabda csapatunk
versenyzett,)
Eredményeik:
• U9-es lány: régiós döntő 3. hely
• U13-as lány megyei 4. hely
• U8-s fiú országos elődöntő 3. hely
• U10-es fiú régiós döntő 4. hely
• U12-es fiú megyei 3. hely
a Diákolimpia versenyein az eredményeink:.
• III. korcs. lány: körzeti döntő 3. hely
fiú: megyei 3. hely
• IV. korcs. lány:megyei 2. hely
fiú:megyei 3. hely
Amatőr Békés Megyei Kézilabda bajnokság: serdülő lányok 1. hely
Emellett a csapataink több meghívásos versenyen is szerepeltek, ezzel is segítve az
eredményes felkészülést.
• Nagy Imre Kupa, Csíkszereda – 2 második hely
• Barátság kupa 1. hely (lányok)
• Madách Kupa (Békéscsaba) 1. hely (lányok)
• Millenium kupa (fiúk) 1. hely
• Csorvás-Leader kupa (lányok) 1. hely
A Diák Szakosztály maga is szervezett tornákat:
• Felkészülési torna (U10) lányok: 2. hely, fiúk: 2. hely
• Széchenyi Szivacskézilabda Torna
U8 fiúk: 3. hely
U8 lányok: 3. hely
U9 fiúk: 2. hely
•
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Felföldi Kupa

U11-12 fiúk: 1. hely
U11-12 lányok: 1. hely
U13-14 fiúk: 1. hely
U13-14 lányok: 1. hely
•
•

Őszi Kupa
U11-12 lány: 1. hely
Nagy Imre Kupa, Csíkszereda
U13-14 fiú: 1. hely
U12-U14 lányok: 4. hely

A pályázatban megfogalmazott célokat a versenyeztetés területén Egyesületünk
maradéktalanul teljesítette. Részt vettünk minden olyan sportversenyen, amelyen részt
szerettünk volna venni, megrendeztük a helyi tornáinkat, el tudtunk utazni a csíkszeredai
Nagy Imre Tornára. Az utazások és a helyi tornák finanszírozását a pályázat biztosította.
Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy a jelen szakmai beszámoló
jelentésben és annak mellékletében foglalt adatok, információk és dokumentumok teljes
körűek, valósak és hitelesek.
Kérem a Tisztelt Ellenőrző Szervet, hogy 2011-2012. évi sportfejlesztési támogatások
felhasználásához kapcsolódó szakmai beszámolómat és annak mellékleteit szíveskedjék
elfogadni.

Újkígyós, 2012. július 23
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Az igényelt és igénybe vehető engedélyezett támogatások mértékét jogcímenként, valamint a 2012. június 30. napjáig engedélyezett támogatásokat (támogatási igazolások
alapján) és azok pénzügyi teljesítését, valamint felhasználását az alábbi táblázat tartalmazza:

Jogcím

Személyi jellegű ráfordítás

Igényelt
támogatás
(Ft)

Jóváhagyott
támogatás
(Ft)

2012. június 30-ig
pénzügyileg
teljesített
támogatás
(Ft)

Kiállított
támogatási
igazolás
(Ft)

Ebből felhasznált
(Ft)

Fennmaradó
támogatás
(Ft)

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

287 000 Ft

287 000 Ft

194 175 Ft

194 175 Ft

170 323 Ft

23 852 Ft

Ebből utófinanszírozott

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

Ebből biztonságtechnikai

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

11 507 940 Ft

11 507 940 Ft

4 961 165 Ft

4 961 165 Ft

4 543 705 Ft

417 460 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

353 848 Ft

353 848 Ft

154 660 Ft

154 660 Ft

153 125 Ft

1535 Ft

12 148 788 Ft

12 148 788 Ft

5 310 000 Ft

5 310 000 Ft

4 867 153 Ft

442 847 Ft

Tárgyi eszköz beruházás

Utánpótlás-nevelés
feladatainak ellátása
Képzéshez kapcsolódó
Közreműködői költség
Összesen:

Dátum: ………………………………

………………………………
Aláírás
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