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2a19. évi kiegészitő melléklete

7. A támogatási prograrn keretében végleges jelleggel felhasznált összegek
támogaásonként" {Tármogatási progranr alatta közporrti, az önkonnányzaíi ésívagy
nemzetközi forrásból, illetve rnás gazdálkodótól kapott, a tevékenység fenntartásáü
fejlesztését célző tárnogaást, adományt kell érteni.}

2B19. év bevételei
CSEPEL DSE ezer HUF

Tagdű 17ű

Saját rendezésű kupa nevezési díj 71ű

Sportszolgá ltatási díj 13 154

ít}evelési költsés térítés 1 67ű

É rtéke s íté s n ettó ó rbevéte l e 1-5 1-55

Látvánv-csapatsport támoeatás TAO-ból 129 991

Tá mogatás önkorrnányzattól U

Tánrosatás más vállalkozótól L7ü

Támogatás magánszemélytől 3 735

Támogatás szakmai szövetségtő| 0

Köitségté rítésre befizetett összeg 0

9ZJA1% 196

Esvéb bevételek 72

Eavéb bevétel j.34164

Bankkamat 22

Árfolyamnyereség

Pénzüqyi műveletek bevételei 22

összes bevétel 749 341

Az egyesüleinek tárgyévben csak a közhasznú tevékenységből származott bevétele,
A sporteg yesület tárgyévben vállalkozási tevékenységet nem végzett.
A sportszervezet tárgyévben köliségvetési támogatásban nem részesült.
A sportszervezet tárgyévben a központi költségvetési szervtól, az elkülönített állami
pénzalaptól támogatásban nem részesült.
A Csepel DSE a 2aft-2019-es évadra elnyert sportfejlesztésitárnogatási program keretében
(SFP-06065l2a18, számú) 305485 291,-Ft támogatási összeggel számolt el a Magyar
Kézilabda Szövetség felé.
A 2a19-212a-as évadra elnyert sportfejlesztési támogatási program keretében (§FP-
a7}65t2a19. számú) 76 931 208,-Ft támogatási összeg elszámolása 2a2a. július 31-ig
esedékes a Magyar Kézilabda Szövetség felé, A tárgyévi beszámolóban a két tárnogatási
idószakból a tárgyévre esó rész került elszámolásra.
A sportszervezet vezetó tisztségviselői tárgyévben tiszteletdíjban nem részesültek,
A sportszervezet tárgyévben cél szerintijuttatást nem nyújtott.
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2019. év ráfordításai
C§EPEL DSE ezer H|,,JF

Sportfelszerelés, sporteszköz: 18 669

Saját rendezésű kupa egyéb költségei: ?9

Egyéb anyagköltség: 572

Terembérleti díiak: 9 999

Nevezési díj kupákra: 523
utazási költsée: 5 217

Edzőtábor, kupák szállás, étkezés: 8 59CI

Adminisztrációs költséeek: 1 604

Javítási kts, egyéb szolg.: 84

TAO pályázat közreműködőidú és illeték: 3 412
M KSZ-rrek fizetett díjak ; 5 53l"

tsankköltség: 745

Biztosítási díj: 1a27

AnyaqieJleqű rófordítósak összesen : 55 952

Sportszakember, edzők megbízási dí'a és járulékai: 49 888

Reprezentációs költségek: 0

Személyi jellegű rófordítósak összesen: 49 888

lv1ksz nek fizetett biztosítás: ll

E rté kcs ö kke n é s i le í r ó s : x.j" 574
Kerekítés, eqyéb rófordítás: 1" 976

Költségek és rálordítósak összesen közhasznú tevékenységhez: 779 389

2. A támogatási program keretében kapott visszatérítendő {kötelezettségként
kimutatott} támogatásra vonatkozó, részletezett adatok.

Egyesületünk 2019. évben visszatérítendó támogatásban nem részesült"

3. Az üzleti évben végzett fóbb tevékenységek és programok.

Egyesületünk célja a kézilabda sportágban tevékenykedve részt vállalni a gyermek és iíjúsági
korú csepeli fiatalok nevelésében, képzésében és versenyeztetésében.
A tagjai és az egye§ületben sportolók részére rendszeres testedzés, a sportolás és a
versenyzés lehetőségének biztosítása, hazai és nemzetközi sportkapcsolatok létesítése és
fenntartása.
Az egyesületi célok megvalósításához szükséges működési feltételek biztosítása, rnás
szervezet által rendezett spofieseményeken való részvétel, a §portegyesületben foíyó
sporttevékenység eredményes magválósítása és fejlesztése, az eredményes működéshez
szükséges személyi és tárgyi feltételek megteremtése és biztosítása"

csEPEL DÁKSPORT EGYESÜLET í213 Budapest, Révész út 5/B rlíg.@§9peldseig, Www.csepeldse.hu
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2a19, év eseményei és eredményei

2U8-2a19. éviversenyévad, 2019, évitavaszi szezon, 2019. január- 2019. június

2a19. januárjátd 13 csoportban, Laurencz László mesteredző szakmai vezetésével, 14
szakképzett edző és 4 adminisztratív munkatárs közreműködésével, 25a fő sportoló gyermek
létszámmal folytattuk a 2011-ben elkezdett munkát, mely 2019. évben ls íe/les irltenzitással
zajlott.

Felnőtt női csapatunk az NB ll. Déli csoport küzdelmeit folytatta tavasszal. A2018-2019. évi
NBll. Déli csoport küzdelmeiben felnőtt gárdánk 4. helyen zárta a bajnokság küzdelmeit és
ezzel ezüstérmet szezett.

lfiúsági nói csapatunk az l, osztály Keleti csoport kúzdelmeiben 12 csapat közül végül 9,
helyezést ért el.

Serdülő leány együttesúnka2a18-2019. versenyévadban a ll, osztály Nyugati csoportjában
vitézkedett, aholvégül a hetedik helyet szerezte meg.

Uí4 leány csapatunk a Gyermekbajnokság ll. osZályának Terület ll. csoportjában 15.
helyezést érte el.

A Gyermekbajnokságban szereplő Uí3 leány, U12 leány, U'|1 Leány, valamint a
Kisiskolás Bajnokságban vitézkedő U10 leány csapataink réglós besorolás szerint
versenyeáek, a mérkózéseikről eredménytábla nem készült.

Felnőtt férfi csapatunk a Budapest l. osztály kúzdelmeit folytatta tavasszal. A2018-2019. évi
kiírásban felnótt gárdánk az 1, helyenzárla a bajnokság küzdelmett, ezzel pedig jogot szerzett
az NBIl. osztályában való küzdelmekhez.

Ifjúságiférficsapat a lll. osztály Közép csoportjában harcolt a pontokért, mely küzdelem végül
az 1, hely megszerzését eredményezte, így jogot szerzett a ll. osztályba való bejutásra.

Serdüló fiú csapat a ll, osztály Kelet csoportjában nagyszerű helytállással az évad végén
csoportjában a 4. helyet szerezte meg.

U14 taú csapat a lll. osztály Adorján János régió felsőházi rájátszásban végül a 2. helyet
szerezte meg.

A Gyermekbajnokságban szereplő Uí3 fiú, Uí2 fiú, U11 tiú, valamint a Kisiskolás
Bajnokságban vitézkedő U10 fiú csapataink régós besorolás szerint versenyeztek, a
mérkőzéseikről eredménytábla nem készült.

Egyesületünk legfiatalabb sportolói, a szivacskézilabdás fiúk-lányok, jellemzó en azáltalános
iskola 1. és 2. osáályos tanulóiból kerülnek ki. ldén is mintegy 60 gyermek isrnerkedett a
kéztlabdázás a la pj a iva l.
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Egyesületünk 2019. júniusában a Csepeli lfiúsági Tábor területén Családi Napot szervezett,
mely egyben a 2018-2019. versenyévad lezárása is volt. Sikeres szezont tudhatunk magunk
rnögött és ennek köszönhetően számtalan érmet és oklevelet osztottunk ki sportolóink részére
a különböző országos bajnokságokban való eredményes szereplésért. Az eseményünket
sportolóinkon kívül szúleik, barátaik, az egyesületben dolgozó edzők, segítők is megtisztelték,
összesen mintegy 180 fő.

2019"június utolsó két hetében sportolóink körében, a kisebbeknek kézilabda tábort, míg a
nagyobbaknak kézilabda egyéni képzést szerveztünk. Nagy sikere volt programjainknak.

2019-202a. évi versenyévad, 2019. évi őszi szezan, 2019, július - 2019. december

2019, augusztusában minden versenyző bőrlabdás csoportunknak edzőtábort szerveztünk. A
nagyobbak Szarvason edzőtáboroztak 12 napon át, két turnusban, míg a kisebbek napközis
rendszerben az AMK csarnokban alapoztak a következő versenyidószakra,

2019. július végétől 12 csoportban, Laurencz László mesteredzó szakmai vezetésével, 't8
munkatárssal (szakképzett edzók, masszőr, adminisztratív munkatársak), mintegy 250 fö
sportoló gyermek létszámmal kezdtük meg a 2019-202a" évi versenyévadot.

Felnőtt női csapatunk az NB ll, Déli csoport küzdelmeit kezdte meg szeptemberben.

lfiúsági női csapatunk az előző évek korosztályos sikereinek köszönhetően az lfjúsági l.
osztály Keleti csoportjában (legmagasabb osztály) kezdte meg a küzdelmet szeptemberben,

$erdülő leány csapatunk a ll. osztály Keleti csoportjába nyert besorolást és kezdte meg
ósszel a mérkózéseket,

U15 leányok a Gyermekbajnokság Terület ll. csoportjában vették fel a küzdelmet
ellenfeleikkel,

Uí4 leányok a Gyermekbajnokság Terület ll. csoport küzdelmeiben vettek részt.

A Gyermekbajnokságban szereplő U13 !eány, U12 leány, Ulí Leány, valamint a
Kisiskolás Bajnokságban vitézkedő U10 leány csapataink régiós besorolás szerint
versenyeztek, a mérkőzéseikről eredmónytábla nem készült.

Felnőtt férfi csapatunk az előző évad célkitűzését teljesítve, immáron az NBll, Dél
csoportjá ba n m utathatták meg oroszlá nkörme i ket.

lfjúsági férfi csapat a ll, osztály Kelet csoportba került, miután a lll, osztály küzdelmeit az
előző szezonban megnyerte és ott kezdte meg mérkózéseit az ősz folyamán"

Serdülő fiú csapat a ll. osáály Kelet csoportban vette fel a küzdelmet csoport ellenfeleivel.

U14 fiú csapat a Gyermekbajnokság Terület ll. csoport küzdelmeibe nyert besorolást.
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A Gyermekbajnokságban szereplő U13 fiú, U12 fiú, U11 fiú, valamint a Kisiskolás
Bajnokságban vitézkedő U10 fiú csapataink régiós besorolás szerint versenyeztek, a
rnérkőzéseikről eredménytábla nem készült,

t}tánpótlás csapatainkat igyekszúnk tornákra, kupákra is eljuttatni. Éz 2a19-ben is így volt.
részt vettünk az OXXO Kupán (Orosháza), a X, Nyári Kózilabda Fesztiválon (Budapest), a
XXV, Ferenczy Kupán (Budapest).

A rnost már hagyományosnak nevezhető utánpótlás tornánkat, 2019. szeptemberében ismét
megszerveztük Vll. Auto-Fort-Csepel DSE Utánpótlás Kézilabda Torna néven: LU14, LU13,
FU14, FU12 korosztályokban rnérették meg magukat spor1olóink a meghívott csapatok
fiataljaival.

Sok éves kitartó szervező munkánk eredményeként 2019. évben tovább folytatódott a 2018.
októberében megkezdett Laurencz László Sportcsarnok építése, mely a Csepel D§E (TAO
iámogatás) és a XXl. kerületi Önkormányzat (telek, önerő biztositása) közös projektje.

2019. december 19-én a Csepel DSE évzáró rendezvényére került sor,
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Budapest, 2a2a, §zeptember 30. kalmár zsolt
Csepel D§E elnök
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