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1.6 K6pvisel6 neve:

Targy6vben v6gzett alapc6l szerinti 6s ktizhasznf tev6kenys6gek bemutatasa
A Magyarorszigi Eil6lt Sponbajnoksig Egyesiiter triirrdnyos tretyzerii tiahtok szatrzurictOs r
ervezi, diszakai sponklubokat [rEk{icltet azzal a c6ltal, }rogy tr6iv6getr 6iiet ne az urcdrr csefienqi6uek a
-25 6v kttz.ai_tti.tiatalok.Jellege: pitkeresd, csalidp6fl6, sz6rakoztai6, 6t;inrodfofllldi6 szocriris'ipon- 6s
6kklut) ,a kdb(r6szerret 6s ai ariohorral var6 rsnrerkedds n"rv"n
u....i,
rnban m€ri6k bssze ereiiikel a kanraszok." A Magyarorszdgi Ejfeli sponlalnbtseg Fgyesuteilelkrrtzese

r*rr.iJJg*;;t"il;

;;s-#-'

az alaFszabelyban nreqlralirozotl c6lok sz_erint hdtrdnyos helyzelil fiatalof<-szalaJiool szociAlis spon

6l szervezi, orszdgosan koordindtra. Az 6iszakai pingpong a tegkiitonl)ozdtrb tretyszineklrr tis
6bb nruDkatarsak segatsegdvel vat6sutr meg az ettnftt 6vben is. A hetyszirrek ennek
el6en vAltozatosak votlak Drdveldddsi h6z, iskolai tornaterefi], aula csalddsegild, egyhAz,
n6ny

- hol mi

ad6dik, ad6don,

3. KiizhasznU tev6kenys69ek bemutatesa (tev6kenys6genk6nt)
3.1 KcjzhasznI tev6kenys6g megnevezese:
3.2 Kdzhasznd tev6kenys6ghez kapcsol6d6 kctzfeladat, jogszabalyhely:

3.3 Kdzhaszn0 tevdkenys6g c6lcsoportja:
12-25 6v kitztttti tiatalok
3.4 Kdzhaszn! tev6kenys6gb6l 16szestll6k l6tszama:
3.5 Kdzhaszn( tev6kenyseg f6bb eredm6nyet:

klubiain keresztail els6sorban LHH r6rs6qekben
ki, ahol szocidlis rDunkesok, itidsegsegardk lS.mogarjak a
ocielis spon klubokball a tiatatok szocializici6ifi, A hetyszinen
endvics, lea is rendelkez6sere d a liataloknak
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q
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!

nemzetkdzi forres

q
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l

Tamogates forresa:

2012.05.01-2013.02.28
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- ebb6l a targy6vre jut6 dsszeg:
- targy6vben felhasznalt dsszeg:
- targy€vben foly6sitott dsszegi

t, t^
82 075
500 000

Tamogatas tfpusa:
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!

vrssza nem teritend6

E
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Szem6lyi

t13 450

Dologi
Felhalmozasi
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o
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Tamogatas targyevi felhasznalasenak szdveges bemutatasa:

K{inyve|6i6sp6nz.igyiadnril)isztr6ci66rt'iIle.veazegyesi,itet
Elkdsznlt egy,,Hitpong" ctnlai *isdg, nlely az egyesulettel kapcsolaros h,rekel, aktuaiarasokat 6s 6rctekessdgekel |nuratjr
lle, 6s ezt a kiadvlnyt az eqyeslrle( lagszervezeri kaptdk nreg. Az egyesriter az E[noks6gi ds Fetdgyeld Bizo;sdga
iil6s6re is torditoat a mckdddsi teruoga{dsb6l, a! erre td.volaLb16l iiiez6 szeu6tyek irriir ts6g6r Ji egy tis ennivat6t is
ludor beldle fedezni. Az 6|'lr6sz1 2 szetn6ty tArsadatnli muDkija tliztosirolra
Az Uzleti evben v€gzett f
Egyeslile1iinke|s6d|egesc{iI,aa2012'2G13.6vbeDaMESEszocid|is-xriz<;ss@

vagyis az crszSgos klr|bhdl6zat fennlarles.a, Lize|rreltetdse, a tolyarlraaos nrikdd6s lr'ziosirdsa- Ez nagy kihivast Jeterr,
lekntve hogy a klubok szdln.ira - a helyi tdrsaclalnii szereplok ele[gedhetetlen{t tontos eldozaarellalisa |rrefeti - a
MESE biztositja azt a szerverdsi, adnlinisztrativ 6s szaknrai ltdneret! aDrely a helyi pro!,ranrok szervez{isdt lettet6v6
teszi, rovibbd egyesaile(aink fela.lata a l,1ESE lrdl62ar orszdgos szintfi dssiefogd;a 6s k;or.tinecidJa

Kit6lt6 verzi6:2.52.0 Nyomtatvany verzio:1.6

Nyomtatva: 201 3.05.3'l 13.07.38

A kett6s kiinvwvitelt vezet6 egy6b szervezet
egyszeriisitett beszhmoLija 6s kiizha3znrisdgi mell6klete

Tdrnogatasi

pr

ogram elnevezese:

PK- I 4?

E szakai SportbajnoLoi

Tamogat6 megnevez6se:
kdzponti

lbltsectvetes
-

dnkormanyzatikoltsegvetes M
Ll

Tamogatas forrasa:

nemzetkdzi
mes

forras

fl

L]

gazdalkod6

n
tl

2012.o5,o1. 2012.O5.31

Temogat6s id6tartamal
Tamogatasi cisszeg:

150 000

- ebb6l a targy6vre jut6 cjsszeg:
- targy6vben felhasznalt dsszeg:
- targy€vben foly6sitorr tjsszeg:

Tamogatas tipusa:

flt l

150 000
150 000
150 000

visszat6ritend6

!

vissza nem t6rftend5

B

Targy6vben felhasznelt iisszeg r6szletez6se iogcimenk6nt
Szem6lyi
Dologi

Inzqt
40 000

Felhalmozasi

Osszesen:

L52 473

Tamogatas tiargy6vi felhasznalasiinak szdveqes bemutatasa:
Egy orszegos verseny szervez6sdre lebonyotar6sSra.

Az rizletr evben

v6gzettf6b@

Jeno Allalanos lsl(olaban kerrill nregrendez6sre a szertendrei 6iszakai sponbainokseg, amt egy
tersenysorozal egyik illomEsa vott. Ezen a helyszaoen 2001 6ra var lelrer6s6g a tia'tatot szd.nrlri. trogy i'pentek
a$eiaiker pingpongoz{ssal, csocs6z{ssat t6lts6k el. A versenyre tiibb helyszinrdt (Abasdr, Kisoroszi.-Fesierzsdbet,
:sepel, Szenlendre) is eli6nelq igy dsszesen 51 indut6ra volt, a tObtl kareg6ridban meghi.derer versenynek. Az i.jei
'endezvdnynek egy nrozgassdriitr indrtSra as votr, aki readdsut nagyon i6aidrszotrt
R Eatcsay

Kitftlt6 verzi6:2.52.0 Nyomtatv6ny verzi6:'1,6

Nyomtatva: 20 13.05.3'l
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3.07.03

A kett6s kiinvnritelt vezet6 egyeb szervezet
egyszeriisftett beszimol6ja 6s kiizhasznrisdgi mell6klete

Tamogatasi program elnevez6se:

Holdsuger mozgaroru-szoci.ilis

tu

Tamogat6 megnevez6se:

PK-l42

Er rzuurd,PU,rukr rrrrezer

kbzponu

koltsdovetes

cinkorrnanyzatikdlrs6gvet6s
T6mogatas forrasa:
nemzetkdzi
mas

forr6s

M

flLI
n
tl

gazdalkod6

fl

LI

2011.07. O1,2012.06.30

Tamogatas id6tartama:
TAmogatiisi dsszeg:

1.

- ebb6l a targy6vre jut6 dsszeg:
- tergydvben felhasznalt dsszeg:

- targy6vben foly6sitott dsszeg:

600 000

1 600 000
1 844 505

1600 000

Tdmogatds tipusai

vasszat6ritendd

n

vissza nem t6ritend6

m

T6rgy6vben telhasznalt iisszeg r6szlelez6se iogcimenk6nt
Szem6lyi
Dologi

1 598 630

Felhalmozesi

o

6sszesen:

1 Azk 5o5

Tamogatas tergy6vi telhasznalasdnak sziiveqes bemutat6sa:

ATaVaszi5reg|oneJos6segyorsz6gosversenymegszerVezdselelony@
fedez6s6re kaprunk rimogatdsl

vEgzErr

ru!u reveKenysegeK es programoK oemutatasa

AMagya'orszegiEj'6liSPonbainoks5gEgyesiiIetealosszcsaIddik6r'|m6nyext@
nefyzetfr, lreilleszked6si 6s magaran{sbeli prolltdnrikkal kiizdi l4-2O 6ves tiaratok sz{m5ra szervez 6n6krerenit6
tzabadidds programokal, megel6zve ezzel az alkohol 6s drogfogyaszris, vatrinrint az egy6b aarsadatnri ctevianciek
lbtrndzds, iskolakertilis, eroszak srb.) eheriedds&. A MESE klulrlidl6?ar szoci6tis 6s ititisigv6dett'li progranrjar intnrer
l0 6ves D(ltra tekinrenek vissza; telenleg egyes{leriink I nregy6ben, a t(wd-rosban 6s i larion lft dssz;sen 3g
szocialis spon- (fdk6nt pingpong-) klubol nr0kddret p6nrelc6l vasdrnapig az esri 6s dtszakai 6rdkban- A ktrjhok
Jacsonykijszdbi, p.inrEr prevenci6s, menrathiga6n6s progta|nsorozarot kini-lnak
Kitiilt6 verzi6:2,52.0 Nyomtatvany verzi6:1.6

Nyomtatva: 2013.05.31
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3.07.03

A.kett6s.kiinywitelt vezet6 egy6b szervezet
egyszertisttett besz6moltiia 6s kiizhasznfisdgi mell6klete

Temogatasi program elnevez6sei
Tamogat6 megnevez6se:

l

szja

\IAV

.--.....

NAV

kcizponti

-.

--

koltseovetes
-

cjnkormanyzatikciltsegvetds
Tamogatas forresa:
nemzetkcizi

mes

PK-142

forras

M
L4l

flt l
fltl

gazdetkod6

flL]

2012.o1.01-2015.12.31

Tamogates id6tartama:
Tamogatasi ijsszeg:

2gL 72A

- ebbSl a targyevre juto osszeg:
- targyevben felhasznalr 6sszeg:

- t6rrgyevben folydsitott dsszegl

140 943
180 943
29L 728

Tamogatas tlpusa:

visszat6ritend6

!

vrssza nem t€ritend6

E

Targy6vben telhasznalt iisszeg r6szletez6se iogcimenk6nt
Szem6lya

Dologi
Felhalmozesi

Osszeseh:

124 654
0

L5L A22

Temogatas tergy6vi felhasznelesiinak sztiveges bemutatesa:
bankkalrs6g, adminiszreca6 pSly6zat-r6s kdnyvetds 6s az 6js6g egy sz6manak kiadisa

Evucrr vE9zcLt ruuu LevexenysegeK es programoK bemulatasa
Orsz5gszene a tiaral genereci6 sz6rakoztsi kuttrirqenak megvdlrozratisa a spon-rdnyd[an,
az 6i_:2al€l sqonglesr, versen)'z6st 6s annak diiazasdt eszkozk6nr telhaszn5tni, az itiak eg6szs6gesetlb 6tetnrdctrdDak,
kulturd|tsegdnaK kdpzens6g6neK ig6nyess6gdnek, viselkect6s6nek tovdbbteiteszr6s6re,
_ pozidv rdlrds$ kiskdzdss6gek l6trehozesival
a laaralok loleranciaszinti6nek emel6se. a caalddi 6lerre
vald felk6szirdse,
els6so.ban a hdtrenyos hetyzet[i itiak felkarolaisa, szocialis segit6se, dnbizalmuk 6s 6letesdlyeik r.ldvel6se,
' a sPonoles! minl eszk6zl felhasznelni a bfrnnregel6z6sben 6s a rehalitirdca5ban, a kibir6izer-iogyaszl;ls
megel6zds6t en 6s a rehabilitaci6ban, vatamint az 6ter egy6b rerajterein rs,
Kitiilt6 verzi6:2.52.0 Nyomtatv5ny verzi6:1,6

Nyomtatva: 20 13.05.3'l I 3.07.03

