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2a17. évi kiegészítő melléklete

1" A támogatási progranr keretében végleges jelleggel felhasznált összeg*k
támogatásonként. {Támogatási pro§ram alatt a központi, 3z önkormányzati
éslvagy nen,lzetközi forrásból, illetve nrás gazdálkodótól kapott, a tevékenység
fenntartás*t, fejlesztásét célzo támogatást, ador"nányt kell érteni.}

2Qt7. év bevételei
CsEPEL DsE ezer HUF

Tasdü 120

Saját rendezésű kupa nevezési drj 1?n

Sportszolgáltatási díj 1111C
f^_l .llU

Neveíési költség térítés 0nc

É rté ke s íté s n ettó ú rbevéte l e j"2 142
l-átvá ny-csa patsport tá mogatás TAO-ból 65 397
Támogatás önkormányzattól ü

Tárnogatás más vállalkozótól ü

Tám*gatás nragénszemélytől 2 26ü
Tárnogatás szakmai szövetségtől ü

Köttségté rítésre befizetett összeg ü

SnA 1% 111

igyéb bevótelek

Fgyé& bevétel §8 336
Bankkan-rat 74

Fénzügyi műveletek bevételei r+

ősszes bevét*! 8s 5üJ

Az egyesületnek tárgyévben c§ak a közhasznú tevékenységből származott bevéteíe.
A spo*egyesület tárgyévben vállalkozási tevékenységet nem végzett.
A sp*rtszervezet tárgyévben költségvetési tánrogaiásban nem részesiiít.
A sportszervezet tárgyévben a közponii költségvetési szervtől, az elküíönített állarni
pénzalaptól tárnogatásban nem részesült.
A Csepel DSE a 2ülő-?g17-es évadra elnyert sportfe,ilesáésitámogatási program keretében
{§FP-O4ü6§/2§16. szám*} 147.470.538,-Ft tánnogatási összeggel számolt el a Magyar
Kézilabda §zövetség felé.
A 2017-2ü18-as évadra elnyert sportfejlesdési támogatási program keretében {SFP-
0§§6512S17" szárnú) 59,398.929--Ft tánrogatási összeg elszánnglása 2ü18, július 3X-ig
esedékes a Magyar Kézilabda §zövetség felé" A tárgyévi beszámolóban a két támogatási
idöszakból a tárgyávre esö rósz került elszámolásra"
A sportszervezet vezetö tisztségviselöitárEyévben tiszteletdíjban nem részesültek.
A sportszervezet tárgyévben cél saerintijuttatást nern nyújtott.

C§EPEL DÁKSPORT EGYESÜLET ,t2í3 Budapest, Révész út 5lB híg.@9§9E!dse.!u, www,csepeldse.hu
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203.7, év ráfordításai

c§EPIL DSÉ ezer i-|UF

§portfelszerelés, spo tteszköz : 1776
Saját rendetésű kupa egyéb költség*i:

Egyéb anyagköltség; 216

TerennbérlEtí dljak: 8 8?ü

Neveaési díj kupákra: >rJ

l.}tazási költség; 3 783.

Edzőtábor, kupák száílás, étkezés: § U)tJ

Adminisztrációs költségek: 4}"4

.lavítási kts. egyéb szolg.: ]" 148

TA§ pályázat közrenrűködői dü és ii|eték: 4 949

MKSZ-nek fizetett díiak: 2 955

Sanklsöltsée: Án?

Anv*qielleqü rú{ardítúsok összesen: 33 j.97

§portszakernber, edzők rnegbízési díja és járulékai: 31 751

Repreze ntáci*s köitsegek: ü

íze rné lyi j e l í e E ű rúfo rd ítóso& ősszesen ; 31 75j
fu1 KSZ-nek fizetett biztosítás: ü

FrtéJ<csökke n é s í l e í r á s : 453

K er e kités, e gy é b rűfa r d ító s : 3í+

Költságek és rátardítősoft össaes*n közhasznú tevékenység&ez: 65 435

?. A támogatási program keretébren kapott visszatérítendő {kötelezettségként
kim utatott} ámogatás ra vonatkozó, részletezett adatok.

Egyesületünk 2§1 7, évben visszatérítendő támogatásban nem ré§ze§ült.

3" Az üzleti évben végzefi főbb tevékeny§égek és programok.

Egyesüietünk celja a kézilabda §portágban tevékenykedve réset vállalni a gyermek é§
iftlsági korú csepelifiatalok neve|é§ében, képzésében ós ver§enyeztetéséhen"
A taEiai ós az egye§ületben §portolók részére rend$zeres testedzés, a §ponolá§ és a
versenyzés lehetőségérrek biztosítása, hazai és nemzetközi sportkapcsolatok létesítése és
fenntartása.
Az egyesületi cólok me§valósításál,roz szükséges rnűködési feliételek biztosítása, má§
szervezet áltaí rendezett sportesernényeken való részvétel, a sportegyesü}etben folyó
sporttevékenység eredrnényes magvalósítása és fejlesztése, az eredrnényes működóshez
szükséges személyi és tárgyi fe|tételek megteremtése és biztositása"

CSEPEL DÁKSPoRT EGYESÜLET 1213 Budapest, Révész út 5/B bfo@q§gpddselu, Www.csepeldse,hu
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2*17. év eseményef ós eredményei

2816-2017, évi wersenyévad, 2a17. éví tavaszi szezon, 2a17" január- 2017. júíius

2ü17 januáfjától 13 csoportban, l_aurencz László rnesteredzö szakrnai vezetésével, 14
szakképzett edzö közrernűködésével, 250 íő sportoló gyermek létszárnmal, valannint 3 fő
technikai szernélyzettel folyta§ilk a ZCI1l*ben elkezdett és irnmár § éve zajló szakmai
munkát.

Felnótt és junior női csapaiunk aa NB lt. Északi csoport küzdelmeit folytatta tavasszal" A
2ü16-2017. évi NBll. Északi csoport küzdelnneiben felnőtt gárdánk ?, helyen, rníg junior
csapatunk dobogós helyen, 2. hely*zettként zárta a bajnokság küzdelmeit,

2t}8t_2§02. serdülő leány csapat a Kiernelt §erdülő Bajnokság nyugati cscport!ában a 6.
helyet szerezte meg. Ezzel kvalifikálta rnagát a Rájátszás 9-16. hely csoportjába, ahol
der*kasan helytállva a 1§. helyet szerezie meg, Ez aá jelenti, hogy az ország legjobb 1§
serdüló leány csapata között gtt van a Csepel DSE is. A tavasz folyamán e§utott a csapat
Prágába is, a XXVI. Prague Handball Cup 20tr7. esernényére. Hét mérkóeés várt a csapatra,
melyek végén a k§zéprnezőnyben végeztünk,

20§3_2004. U{3 leány csapataink {2 csapati a Gyerrnekbajnokság ll. osztályának U13-as
korosáály Adorján ..lános régiójának alapszakaszában az 1. és a §. helyet sikerü}t
rneg§zerezni, igy az *gyik csapat a Felsőházba, míg a másik az Alsóházba került. Mirtdkét
,,Házban" a 2. hely jutott. Ezen kívül Orosházán, a Vl. Orosháza Cup rendezvényén §,
helyezést ért el a csapat, míg az V. Astron Pűnkösdi Kézilabda Tornán a 8" §,rellyel kellett
beérni.

l0§§. t í1 leány csapai a Gyerrnekbajnokság U1l-es korosztály Adotián János régió
alapszakaszának küzdelmeit követően, ahol az 1" helyezést éÉe el a csapat, a Felső ágo*
folytathafruk a bajnokság küzdelmeit. Az ottani teijesítrnény a 4.helyre vclt e[ég, így a régió
bajnoka címért küzdhetett a gárda és végül ezüstérrnesek lettek a leányok" Az V. Astron
Pür,lkösdi Kézilabda Tornán a 4, helyet sikerült megszerezni.

2§$§, U{$ leány csapat a Kisiskolás Bajnokság U10 korosáály Ador.ián régiójában a tavasai
fordulókban összesen 10 rnérkőzést játszott. A Kisískolás Bajnokságban rögzítik az
erednrényeket, de eredrnénytáblát nem készitenek.

2SS7. U9 leány csapat a Kisiskolás 3ajnokság U9-es korosztály Adorján régiójába nevezett,
tavasszal 9 mérkőzést játszott" A Kisiskolás Bajnokságban rógzítik az eredményeket, de
eredrnénytáblát nem készítenek"

Felnőtt férfi csapatunk Budapest l, osztály alapszakaszának küzdelmeiben az 1. helyei
szerezte meg, míg a rájátszásban a 2. hely jutott a csapatnak. Mivel az 1" helyezeft nern
rendelkezett utánpótlással, így a f*rfiakkal is fe§jutottunk az NB ll-be.

CSEPEL DlÁKsPoRT EGYESÜLET 1213 Budapest, Révész út 5/B lnlq@9§9peldseh!, Www,csepeldse,hu
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2§B0-2001. serdüló fiú csapai az Országos §erdülő Bajnokság B-2. csoportjának 4, helyát
sikerült elérni, így a B cs*port középdöntö felsőházában folytatha&uk, ahoí a 7. helyet
szereztük meg" Ezzel sajnos az alsót-tázba kvalifikáltuk rnagunkat, o& viszont megnyertük a
cscportot. Az V. Astron Fünkösdi Kézilabda Tornán is rós::t vettek a fiúk, ahoí szép
eredrnényt értek el, hiszen megnyerték a tornát"

2§02-2§§3. U14 fiú csoport az Adorján -.lános régió alapszakasz küzdeímeiben az 1, helyet
szerezték meg. A felsőházi r.á.!átszásban végül a 2. hely jutott a csapatnak,

20§4-20§5. U12 fiú csapatunk aa Adorján János régió alapszakaszában a 3. helyet szerezte
meg. Aa Alsó ágon folytathatia a küzdelmet, ahoí rnegszereztük az 1. pozíciót, r_najd végül a
Középső házban sem találtunk legyözőre. Tavasszal még részt vett a gárda a lX. Kiss Bátint
Kupán §zentesen és kupagyőztesként öregbíteiték Csepel hír"nevét"

28$S. U10 fiú a Kisiskolás Bajnokság U1S korosztály Adorján régiójáhan a tavaszi
fordulókban §sszesen 10 mérkőzést játszott. A Kisiskolás Bajnokságban rögzítik a7
eredrnényeket, de eredrnénytáblát rrem készítenek,

2§§7" U9 fit! csapat a Kisisko§ás Bajnokság Ug korosztály Adorján rógiójában a tavg§zi
fordulókban összesen 'l0 mérkőzést játszott. A Kisiskolás Bajnokságban rögzítik az
eredményeket, de eredménytáblát nerrr készítenek.

Egyesületünk tegfiatalabb sportalói, a szivacgkézilabdás fiúk-lányok, jel|ernzően az általárros
iskoia '!. és 2. osztályos tanutóiból kerülnek ki. ldén is mintegy 50 gyermek lsmerkedett a
kázllabdázás alapjaival.

Egyesületünk 2üJ7" júniusában a Csepeli lfjúsági Tábcr területén Családi Napot szervezett,
mely egyben a 201§-2017. versenyévad lezárása is volt. §ikeres szezont tudhatunk magunk
mógött és ennek köszönhetöen szánrtalan érrnet és oklevelet osztottunk ki sportotói*k
részére a különböző országos bajnokságokban való eredményes szereplésért, ,Ez
esertlényünket spottolóinkon kívül szüleik, barátaik, az egyesüietben dolEozó edzók, segítők
is megtisáették, összesen mintegy 170 fó.

2017-2ű18. évi versenyévad, 2a'!7. éví őszi sz€zon, 2017. auguszt*s * 2ü17" decernöen

A C*epel DSF és a Csepeli Önkormányzat közösen kezdett bele a nyár folyanrán az ÁMK
Csarnok felújítási rnunkálataiba, hogy a megújtlló csarnok rninéI színvonalasabb környezetet
teremtsen a sportolni vágyó fiataíoknak és idösebbeknek egyaránt. A csarnak felújításáh*z
szükséges pénzügyi forrást a Csepel D§E által megpályázott és elnyert TAO támogatás
biztgsította, melyhez az öner"őt a Csepeli Önkorrnányzat bocsátotta rendelkezésre, A
felú.iítási munkálatok szeptemberre fejezödtek be és mintegy 1sü.OüO.§OCI,-Ft forrást
használt fel,

2ü17 augusztusában minden versenyző bőrlabdás csoportunknak edzőiábort szerveztünk. A
nagyobbak §zarvason edzótáborcrtak 'l2 napor"| ái, két turnu§ban, míg a kisebbek napközis
rendszerben - *z Ánnr tet*litása miatt - a Soroksári Sportcsarnokban és a Gróf §zéchenyi
lstván Általános lskola tornaternneiben alapoztak a következö versenyidöszakra.

CSEPEL DÉKSPORT EGYESÜLET 12í3 Budapest, Révész út 5/B i$o@g§cpeldse.lu, www.csepeldse.hu
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2017. augu§ztu§ától 13 c§oportban, !-aurensz László mesteredző szaknrlai vezetésével, 13
szakképzett edző közreműködésével, rnintegy 18§ fő sportaíó gyermek létszámmal folytattuk
a 2CI1l-ben elkezdett és azóta már a 7" éve folyarnatos íntenzitással végzeffi rnunkát, 2ü17.
szeptemberétől 3 szivacskézilabdás csopartunk is, 2 szakképzett edző lrányításával,
fe|sorakazott az aug usztusi csoportokhoz.

Felnőtt nöi csapatunk az NB ll. Déli csoport küzdelmeit kezdte rneg szeptemberben, A
Magyar Kupa küzdelmeibe is beneveziük a Eárdát, de az első fordulóban a Tököllel szemben
alulmaradtunk.

{§9§-2081. ltiúsági női csapatunk az előző évek korosztálycs sikereinek köszönhetően aE
lfiusági l, osztály Keleti csoportjában {legrnagasabb osziály} kezdte meg a küzdelmet
szeptemberben. Ehhcz alapozva augusztusban *rden vettünk részt egy fe§készütési tcrnán,
m*jd a Vlll. Nyári Kézilabda Fesztivál mérkőzéseivel {7" hely} hangoíódtunk az ősszel" a
esapatra váró feladatokra.

20G2-2$03. §erdü|ő leány csapat a |l. osatály Nyugati csoportjába nyert besorolást és
kezdte rneg ősszel a rnérkőzéseket. A csapat a Vlll. Nyári Kézilabda Fesztlválon is részt vett,
a S. helyet érte el.

2SS4-20§5. U.l3 leányok a Gyermekbajnokság ll. csztály Adorján János régiójának
alapszakaszi küzdelrneit kezdték meg szeptemberben 2 csapaital. Az egyik csapat a 20ü4-
es korosáályunkra, rníg a másik a 2005-ös korosztályra épült. Atlgusztusban a Vll§. Nyári
Kézilabda Fesziiválon a 4. helyet szerezték meg. Novemberben a Xlll. Üstökös Kupán,
Dunaújvárosban ezüstórmes lett a gárda, rníg decernberben a XXlll. Ferenczy Kr:pán az
elókeló 4, hely jutatt a főleg 20§4-es leányokból álló társaságnak.

2&86, U11 leány csapat a Gyermekbajnokság U1l-es korosdály Adorján Ján*s régió
alapszakaszának küzdelmeit kezdte rneg szeptemberben. Ebben az évadban, ezen
konosztályban is Llgyan rögzitiit az eredményeket, de eredménytábtát nem készítene§t,
Augusztusban a Vlll. Nyári Kézilabda Fesztiválon vettek résá a leányok, ahol ís a 8. heílyel
kellett beérniük,

2§$7" U"t0 leány csapat a Kisiskolás tsajnokság U10 korosziály Adarján régió.iéban az öszí
fgrdulókban összesen 6 rnérkőzést játszott. A Kisiskolás Bajnokságban rógzítik az
eredrnényeket, de eredménytáblát nem készítenek.

2S§8. U§ leány csapat a Kisiskolás Bajnakság Ug-es korosztály Adorján regiójában az őszi
lordulókban összesen 6 mérközést .iátszott, A Kisiskolás Bajnokságban rógzítik az
eredrnényeket, de eredménytáblát nenn kószítenek,

Felnőtt férfi csapatunk az őszi szezont az NBll. Déli csoportban kezdte meg. Sa,inos ae ősz
nem az elvártaknak nnegfelelően sikeült, 1,! mérkőzésből összesen csak 2 poniot sikerült
szerezni, A Magyar Kttpában is elindult a csapat, az első körből továbbjutoti a gárd*, e
második forduló egyben a búcsút is jelentette.

200$-20§2. lfiúsági férfi csapatot a lll, osztály Déli csoportba sorolták és o§ kezdte meg
mérlsőzéseit az ösz folyamán.

C§EPEL DÉKSPORT EGYESÜLET í213 Budapesl Révész út 5/B iníg.@§9peldseiu, www.csepeldse.hu



^^

ffi,
CSEPEL DlÁKSPORT EGYESÜLET

200í-2003. Serdülő fiú csapat az iíjúságihoz hasonlóan, szinién a lll. osztály Délí
csoportban kezdte meg a menetelést. Augusztusban a Vlll. Nyári Kézilabda Fesztiválon a 8.
hely jutott, míg decemberben a XXlll. Ferenczy Kupán a 4. helyet szerezte rneg.

2003-2005. Uí4 fiú csapat a Gyermekbajnokság ll. osáály Adorján régió alapszakasz
mérkózéseit játszotta az ősszel, Novemberben a Xlll. Üstökös Kupán a 4 .hely jutott a
gárdának.

200§-2006. U12 fiú csapat a Gyermekbajnokság Adorján János régió.iának alapszakaszi
mérkőzéseit kezdte meg szeptemberben. Ebben az évadban, ebben a korosáályban is
ugyan rögzítik az eredményeket, de eredménytáblát nem készítenek. Augusáusban a Vlll.
Nyári Kézilabda Fesáiválon vettek résá és az 5. helyet sikerült megszerezni.

2gO7. Uí0 fiú csapatunk a Kisiskolás Bajnokság Adorján régióban versenyezve az ősszel 6
mérkőzést játszott ie. A Kisiskolás Bajnokságban rógzítik az eredrnényeket, de
eredménytáblát nem készítenek. Augusáusban a Vlll. Nyári Kézilabda Fesáiválon 4. hely,
míg decemberben a XXlll. Ferenczy Kupán 10. hely jutott a csapatnak.

2008. U9 fiú csapatunk a Kisiskolás Bajnokság Adorján régióban versenyezve az ősszel 6
mérközést játszott le. A Kisiskolás Bajnokságban rögzítik a7 eredményeket, de
eredménytáblát nem készítenek. A Xxlll. Ferenczy Kupán, decemberben a 5" helyet
szereáe meg az együttes,

Csepel Diáksport Egyesület
í213. Budapest, Révész út 5/B. l il Yf ,t

Közhasznú szervezet rryilv sz. :.1 4.1 84 
/W^a l4Adószám: 18151187-2 
Kalmár Zsolt

Csepel DSE elnök
Budapest, 201B. május 28.
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