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Tárgy: záró pénzügyi elszámolás

BKV Előre SC záró pénzügyi jelentése

Egyesületünk sportfejlesztési programját a Magyar Labdarúgó Szövetség be17713/2011 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 támogatott szervezetnek a
támogatási időszak lezárulát követően 30 napon belül pénzügyi elszámolást kell benyújtani.

Mindezekre figyelemmel az alábbiakban mutatjuk be sportszervezetünk sportfejlesztési
tevékenységének eredményeit, megvalósulásának pénzügyi tartaimát.

A sportfejlesztési tervünk az alábbi kiemelt stratégiai célokat tartalmazta:

Személyi jellegű ráfordítás jogcím:
Kérjük sorolja fel a programban igényelt és jóváhagyott feladatokat, stratégiai célokat:

• sportszakemberek díjazása (pl. edző, technikai vezető, ).

A program célkitűzése részben az volt, hogy az Egyesületnél dolgozó sportszakember gárda
megbecsültsége növekedjen, munkájuk anyagi elismertsége is megvalósuljon, életkörülményeik
javuljanak, életpályájuk kiszámítható legyen és növekedjen az elégedettségük. Mindez segíti Őket a
munkájuk hatékonyabb, alaposabb elvégzésében is.

Tárgyi eszköz beruházás, felújítás jogcím:
Kérjük sorolja fel a programban igényelt és jóváhagyott feladatokat, stratégiai célokat:
Például: edzéselemzés technikai feltételeinek biztosítása; biztonsági követelmények teljesülését szolgáló
infrastruktúra-fejlesztés biztosítása; erőnléti edzésekhez szükséges eszközök biztosítása; sportcélú
infrastruktúra fejlesztés (felújítás és/vagy új építés); stb.

• Tárgyi eszköz beszerzés, az edzés és játéklehetőség technikai, infrastruktúrális hátterének
minőségi javítása;

Pályázatunkban megfogalmazott cél: A megfelelő infrastruktúra biztosítása és fenntartása alapvető.
Megfelelő és biztonságos stadionok, sportpályák nélkül a magyar labdarúgás továbbra sem juthat
Európa élvonalába.
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Ennek a célkitűzésnek megfelelően az Egyesületünk az új sportfinanszírozás nyújtotta lehetőség
felhasználásával, ütemezve, fokozatosan hozzálát az általa használt infrastruktúra felújításához,
fejlesztéséhez, a mindennapi sportolás hoz szükséges eszközpark kibővítéséhez.

A jóváhagyott pályázatunkban szereplő tételek:

• 1 db pálya henger, a pályák sportolásra alkalmas állapotban tartásához

Utánpótlás-nevelési feladatok ellátásának támogatása jogcím:
Kérjük sorolja fel a programban igényelt és jóváhagyott feladatokat, stratégiai célokat:
Például: szakemberek díjazása; utánpótlás korú versenyzők kiválasztása, felkészítése, képzése; sportszerek
biztosítása; gyógyszerek, gyógyászati segédeszközök biztosítása; infrastruktúra rendelkezésre állása
(pálya bérle t); bajnokságban való szerepléshez kapcsolódó költségek; tornák, felkészülési mérkőzések
költségei; edzőtábor költségei; stb.

•
•~
•
•
•
•

•
•

4 utánpótlás edző 10 havi bére, 1 kizárólag az utánpótlásban dolgozó szertáros munkabére,
sportfelszerelés költségei (mez, dzseki, sportszár, cipő stb.)
Kondícionáló, alapozó erőnléti edzést segítő kondícionáló gépek beszerzése
Táplálék kiegészítők, vitaminok beszerzése
Szállítási költségek
Felkészítéssel, edzőtáboroztatással és versenyeztetéssel közvetlenül összefüggő szállás és
étkezés költsége
Versenyeztetés költségei
Rendezési, felkészítéshez kapcsolódó költségek (játékvezetői díjak 2011/2012)

Képzéssel összefüggö feladatok támogatása jogcím:

• Nem szerepelt a fejlesztési programunkban.

MEGVALÓSULÁS

A megvalósítás során az általunk kialakított pénzügyi technika úgy működött, hogy a
támogatások fogadására megnyitott elkülönített számlákról az aktuális fizetési
kötelezettségeknek megfelelően egyedileg vagy aggregáltan a szükséges támogatási
összegek a főszámlára kerültek átvezetáésre és ott a saját erővel kiegészítve kerültek külső
utalásra.

j----'

A program ütemezése miatt a december vegen beárkező támogatási összegekből 2012.
január elején a 09-12 havi már kifizetett bérköltségek támogatási arányai nak megfelelő
összeg egyösszegben a főszámlára került.

A teljes jóváhagyott program 39.595.000 ft támogatási összeget tartalmazott a 2011. július 01.
- 2012. június 30. közötti időszakban ebből fölhasználásra került 38.859.115 ft, a fennmaradó
735.885 ft-ra vonatkozóan hosszabbítási kérelmet nyújtottunk be az MLSZ felé.

Részletezve 3. melléklet.
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Személyi jellegű ráfordítás jogcím

Kérjük, hogy a fentebb jelzett stanégiai célokkal, jogcímekkel összhangban fejtse ki az ide vonatkozó,
időarányosan megva/ósult tevékenységüket:

A személyi jellegű kifizetések a pályázatban szereplő módon folyamatosan, időarányosan teljesültek.

nem utánpőttás (bruttó ber + járulék o 2011 2012 1B'IY ténylegesen
kOlönbözet

státusz ro név 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 összes ejszámolt
Edzö· 1 Sza por Gábor 285434 313470 313470 313470 314910 314910 314910 314910 310578 2796062 2400000 O
technikai
vezető" 1 Mátyás libor 224875 224875 224875 224875 234225 234225 234225 234225 234225 214905 2285530 2100000 O
kapus edző" 1 Szűcs László 133176 145830 145830 145830 147225 147225 147225 147225 147225 1306791 1 146328 186328
szertáros 1 Bajkai József 203200 203200 203200 203200 213780 213780 213780 132832 1586972 1586972 -186328
pálya munkás 2 Kiss István 215268 222053 191349 195334 182619 217 493 182619 182619 182619 182619 1 954592 O

Kapcsos Emil 191217 254720 173475 173475 180504 180504 180504 180504 180504 180504 1875911 3565610 70410
gondnok 1 Vajas István 362063 349662 279489 279489 276225 276225 276225 276225 276225 276225 2928053 2788450 . .'50 O
ügyvezető 1 Hudák Gábor 458745 458745 458745 458745 453390 453390 453390 453390 453390 434910 4536840 4536840 '450 -50610
asszisztens 1 Sutka Julianna 282700 282700 282700 282700 279400 279400 279400 279400 279400 279400 2807200 2807200 TOOO -19800
összesen 2356678 2455255 2273133 2277118 2282278 2317 152 2282278 2201 330 2064166 1 568563 22077 951 20931 400 'il3jl~00-támoqatás összege 1 178339 1 227628 1136567 1138559 1141 139 1158576 1141139 1100665 1 032083 211006

104657001halmozott támogatás 1 178339 2405967 3542533 4681092 5822231 6980807 8121 946 9222611 10254694 10465700

A ténylegesen kifizetett bérösszeg meghaladta a fejlesztési programban tervezettet,
elsősorban a munkabérekkkel kapcsolatos járulék szabályozás változása miatt. A többletet
saját erőből finanszíroztok.

Az egyes munkavállalók tényleges bére esetén ugyancsak a fenti okok miatt a tervezetthez
képest eltérések keletkeztek, de ezt 10 %-ot nem meghaladó belső átcsoportosítással kezelni
tudtuk.

Utánpótlás-neve/ési fe/adatok ellátásának támogatása jogcim: (összhangban a fentebb jelzett
startégiai célokkal, jogcímekkel):

Kérjük, hogya fentebb jelzett stertéqiei célokkal, jogcímekkel összhangban fejtse ki az ide vonatkozó,
időarányosan megva/ósult tevékenységüket:

A programban megfogalmazott tevékenységek az alábbiak szerint teljesültek:

• Az utánpótlásban dolgozó szakemberek személyi jellegű ráfordításai kifizetésre kerültek
• Sportfelszerelés beszerzés: sportruházat, mez, sportszár, labda, spining bicikli, dzseki

beszerzés re került
• Szállítás: utánpótlás játékosok szállítása megvalósult
• Felkészítéssel, versenyeztetéssel közvetlenül összefüggő étkezés megvalósult
• Táplálékkiegészítő beszerzése megtörtént
• Rendezéssei kapcsolatos játékvezetői díjak, torna nevezési díjak realizálódtak.

Utánpótlás csapataink bajnoki szereplése a 2011/2012-es évadban:

U19 - 9.hely

U17 - 5.hely

U15 - 4.hely

U13-11.hely

23 fő igazolt versenyző

23 fő igazolt versenyző

24 fő igazolt versenyző

21 fő igazolt versenyző

32 fő igazolt versenyzőU11-9-7 nincs bajnokság, több eredményes torna szereplés
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Az utánpótlás nevelés költségei a tervezettnek megfelelően alakultak. A program pénzügyi
végrehajtásában 10 %-ot nem meghaladó belső átcsoportosításra került sor, a tervezttől némileg
eltérő belső struktúra miatt. A tervezett támogatási összegből 80.685 ft nem került fölhazsnálásra, erre
vonatkozóan hosszabbítási kérelmet nyújtottunk be az MLSZ felé.

UTÁNPÓnAS NEVELÉS KÖLTSÉGEI

pályázatban átcsoportosítás ténylegesen fölmerűlt különbözet

KTG tipus teljes ktgvetés TAO támogatás
átcsoportosítolt módosított módositott ktgvetés

teljes ktg TAO támogatás teljes összeg TAO támogatás
tételek ktqvetés TAD támogatása

SZEMÉLYSZÁLLIT ÁS 500000 450000 24813 524813 472 332 524813 472 332 O O

FELKÉSzíTÉS, ÉTKEZÉS 5352000 4816800 ·1 348 180 4003820 3603438 3914170 3522753 ·89650 ·80685

RENDEZÉS, FELKÉSzíTÉS 808000 727200 183700 991 700 892530 991 700 892530 O O

JÁTÉKENGEDÉL YEK 210000 189000 ~210000 O O O O O O

UP SZEMÉLYI JELLEGŰ KTG 12050000 10845000 1 179298 13229298 11 906368 13229298 11906368 O O

GYÓGYSZERE, TÁPLÁLÉK KIEG 1 000000 900000 111970 1111970 1 000773 1111970 1 000773 O O

SPORTFELSZERELÉS 7276000 6548400 58399 7334399 6600959 7334399 6600959 O O

27196000 24476400 O 27196000 24476400 27106350 24395715 -89650 -80685

./""--\
( ,

Tárgyi eszköz beruházás, felújítás jogcím: (összhangban a fentebb je/zett startégiai cé/okka/,
jogcímekke/):

Kérjük, hogya fentebb jelzett sterteqiei célokkal, jogcímekkel összhangban fejtse ki az ide vonatkozó,
időarányosan megvalósult tevékenységüket:

=:> A programban szereplő eszköz (pályahenger) beszerzése megtörtént. A beszerzési ár a
tervezettnél kedvezőbb lett, így az ide tervezett 3.500.000 ft támogatási összegből 655.200 ft
nem került fölhasználásra, ezen összegre vonatkozóan hosszabbítási kérelmet nyújtottunk be
az MLSZ felé.

Képzések véarehaitása során (összhangban a fentebb jelzett startégiai célokkal,
jogcímekkel):

Nem szerepelt képzési program a jóváhagyott programunkban.

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).
Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogya záró pénzügyi elszámolásban és
annak mellékleteiben foglalt adatok, információk és dokumentumok teljes körűek, valósak és
hitelesek.

Kérem a Tisztelt Ellenőrző Szervet, hogy beszámolómat szíveskedjék elfogadni.

Budapest, 2012. július 30.

Tisztelettel:

/~;~~. /.. l/l

/~1/1............................)!')/ ....( ....,....
1/' (//;/
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3. melléklet

Az igényelt és igénybe vehetö engedélyezett támogatások mértekét joqcimenként, valamint a 20-12. június 31. napjáig engedélyezett támogatásokat
(támogatási igazolások alapján) es azok pénzügyi teljesítését, valamint felhasználását az alábbi táblázat tartalmazza:

Kiállított
2011. december

Ebből
Igényelt Jóváhagyott

támogatási
31-ig pénzügyileg

felhasználtJogcím tarnoqatás támogatás
igazolás

tefjesitett 2012.06.30. A felhasználás célja
(Ft) (Ft) (Ft)

tamoqatás
(Ft)

-
(FJ) ----- ~ -i----

Személyi jelleg li 10465700 10465700 10465700 10465700 10465700 Sportszakemberek Idöszak ra eső
! ráforditas i bérköltségeinek aranyos finanszirozása

- -1
Tárgyi eszköz 17500000 3500000 3500000 3500000 2844800 Pálya henger besezerzés
beruházás i i

-, !
Ebből

' l"
I ____

utófinanszi rózott
-14000000 O O O O !

--------~ -

Ebből i
O O O o O 1 ___

biztonsaqtechnikai
i' Ut~r;pÓtTás sportszakemberekidőarányos
! bérköltségeinek finanszírozása

Után pótlás-nevelés
I Sportfelszerelés vásárlás24476400 24476400 24476400 24476400 24395715 I

feladatainak ellátása Utánpótlás száliitas

i Utánpótlás étkezés

"-"- -----.--
-1- Játékve""ti? ktg .

Képzéshez O O O O O
kapcsolódó ,

Közreműködői
1 500000 1 153263 1 152900 ~I152900 1 152900 pályázat keszítés. időkozi jelentés

költség elkészítése

Összesen: 53942100 39595363 39595000 39595000 38859115 735885 ft-ra vonatkozóan hosszabbitási

,L i I kérelem
J, I

.- ..._-- c.___

Dátum: Budapest, 2012, június 30


