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2a20. évi kiegészítő melléklete

1. A tárnogatási program keretében végleges jelleggel felhasznált összeg*k
üárnogatásonként" {Tárnogatási program alatt a központi, az önko*nányzati ésJvagy
nemzetközi forrásból, illetve más gazdálkodótól kapott, a tevókenység fenntartásá§
fejlesztését célzó támogatást, adornányt kell érteni.}

2§20. év bevételei
CsEPFL DSE ezer tiUF

Tagdi.i t?n

Saját rendezésű kupa nevezési díj ú

Spofiszolgáltatási dü 9 ü7fi
Bérletidíj árbevétele 3ü

I1,1evelési költség térítés 1 483
É rté kes ítés n ettó á rbev éte l e 70 7a3

Látvány-csa pat§p§rt tárnogatás TAO-bó l 155 034
Tá mogatás önkorr*ányzattól ü

Támogatás rnás vál|alkozótól ü

Támogatás magá nszer"né|ytől 3z?
Tárnogatás szakrnai szövetségtől ü

Költségtérítésre befizetett összeg t-}

szl,{1% aan

Eeyéb bevételek 22

Egyéb bevétel t58 553
Bankkamat 41

LL

Árfolyamrryereség

P é nz ü gy i rn űve l etek bevétel ei 32

összes bevétel 169 268

Az egyesületnek tárgyévben csak a közhaszntl tevékenységből származo§ bevétele,
A sportegyesület tárgyávben vállalkozási tevékenységet nem végzett,
A sportszervezet tárgyévben költségvetési támogatásban nem részesült,
A sportszervezet tárgyévben a központi költségveiési szervtől, az elkü|önített állami
pénzalaptól támogatásban nern részesült.
A Csepel DSE a 2S19-2020-a§ éyadra elnyert sportfej|esztési támogatási prograrn keretében
{§FP-O7ü65/2CI19" számú) 103 434 00§,-Ft támogatási összeggel számolt el a fMagyar
Kézilabda Szövetség felé.
A 202ü-2ü2l-es évadra elnyert sportfejlesáési támogatási program keretében {§FP-
G8e§5€82S. számú) 112877 145,-Ft támogatási összeg elszárnolása 2*21" július 31-ig
esedékes a rvíagyar Kézilabda §zövetség felé. A tárgyévl beszárnolóban a két tárnogatási
idószakból a tárgyévre esó rész került elszámolásra.
A sportszervezet vezető tisztségviselói tárgyévben tiszteletdíjban nem ré*zesü§tek"
A sportszervezet tárgyévben cél szerintiju§atást nem nyújtott.
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2a2O. év ráfordításai
CSEPEL DSE ezer HUF

Sporrfelszere lés, sporteszköz: 18 655

Saját rendezésű kupa egyéb költségei: 241

Esvéb anvagkö|tség: 17 379

Terembérleti dílak: 4537
Nevezési díi kupákra: 2a61
utazási költsés: 2 I17

Edzőtábor, kupák szállás, étkezés: 6 181

Admi nisztrációs költségek: 1 169

Javítási kts. egyéb szolg.: 2I9
TAO pálvázat közreműködőí díi és illeték: 2av

M KSZ-nek fi zetett díiak:

Bankkö|tsés: 778

Biztosítási díi: 795
Anvacielleaű rófordítósok összesen: 54 339

Sportszakember, edzők megbízási dúa és járulékai: 55 890

Reprezentációs költségek: 0

Személyi jellegű ráfordítósok összesen: 55 89a

M KSZ-nek fizetett biztosítás: 0

Értékcsökke nési le írás: 77 977

Ke rekité s, e gyé b r áfo rd ító s : 4 965

Költségek és ráfordítások összesen közhasznú tevékenységhez: 733 117

2. A támogatási program keretében kapott visszatérítendő (kötelezettségként
kim utatott) támogatásra vonatkozó, részletezett adatok.

Egyesületü nk 2O2O. évben visszatérítendő támogatásban nem részes ü lt.

3. Az üzleti évben végzett főbb tevékénységek és programok.

Egyesületünk celja a kézilabda sportágban tevékenykedve részt vállalni a gyeíTnek és iflúsági
korú csepeli fi atalok nevelésében, képzésében és versenyeáetésében.
A tagjai és az egyesületben sportolók részére rendszeres testedzés, a sportolás és a
versenyzés lehetóségének biáosítása, hazai és nemzetközi sportkapcsolatok létesítése és
fenntartása
Az egyesületi célok megvalósításához szükséges működési feltételek biáosítása, más
szervezet által rendezett sporteseínényeken való részyétel, a sportegyesületben folyó
sporttevékenység el"edményes magvalósítása és fejlesztése, az eredményes működéshez
szükséges személyi és tárgyi feltételek megteremtése és biáosítása.
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2§20. év eseményeiés eredményei

2ffig-2a2ű. éviversenyévad, 2a20. évítavaszi szezafi, 2a20. január* 2a2a. június

2ű2a" januárjátót 13 csopartban, Laíjr€ncz Lászíó rnesteredző szakrnai vezetéséve!, 13
szakképzett edző és 4 adminisáratív rnunkatárs közrernűkódéséveí, 250 fő spartató gyermek
létszámmalfalytattuk a 2011-ben elkezdett rnunkát, mely 282a. évben a CaVID heíyzet rniatl
nern a negszakott módon za§att. 2a2CI" márcíusában a versenyévad további mérkőzéseit az
i§íetékes szervezetek tórőtték,

Felnőtt női *sapatunk az NB ll. Déli csoport küzdelrneii folytatta tavasszal. 2§20.ff3.ü8-án
játszotta a csapat az utolsó rnérkőzését. A bajnokság megszakításakgr a 3. helyen állt,

l§tlsági női csapatunk az l" osztály Keleti csoport küzdelrneiben 202§.03.13-án játszoüa az
utolsó mérkőzését, a bajnokságban a 8. helyen állt.

§erdülő leány együttesünk a 2*19-2CI20. versenyévadban a ll" osztá|y Keleti csoportjában
vitézkedett, ahol végii! 202a.O3J2-én játszotta le az évad utolsó mérkőzését és a
fálbeszakításkor az 1. helyen állt,

U15 leány csapatunk Terület l!. H-l. csoport felsőházában vclt érdekelt, ott 2020"§3.S7é*
.iátszott utoNjára, 3. he|yen tartózkgdott.

U{4leány csapatunk Terület ll, N-O, csopofi felsőházába*2a2Ü,a2-22-énjátszotta az utolsó
méd<őzését, akkor az 1, helyen állt.

A Gyermekbajnokságban szerepló Uí3 leány, UlZ |eány, U11 Leány, valarnint a
Kisiskolás Bajnokságban vitézkedó U1{' leány csapataink régiós besorolás szerint
versenyeztek, 2ü20. r,nárcius elején az ő utolsó mérkőzéseik is lezajlo§ak, a mérkőzéseikröI
eredrnénytábla nern készült.

Felnőtt férfi csapatunk az NBll. Déli csoportban versenyzett,202a.g3"12€n játszott t:toljára,
a bajnokság megszakitásakor 2. helyen állt"

!§úsági férfi csapat a ll. osáály Keleti csoportban harcolt a pcntokért, 2020.03.08-án játszotta
utolsó mérkőzését, a bajnokság félbeszakításakor 8" helyen ál|t.

§erdülő íiú csapat a |l" osztály Ke|eti csoportban 2a2a"ü3.1$-én játszott uto§ára, 8, helyerr
tartózkodott a tabellán.

U14 fiú csapat Terulet ll. J-K. csoport felsőházában vitézkedett, 2028.CI2"23-án játszott
utoljára, akkor az 5, helyen tartózkodott,

A Gyermekbainokságban szereplő U13 frtl, U12 fiú, Uí1 filt, valamint a Kisiskolás
Bajnokságban vitézkedő Uí0 fiú gsapataink régiós besorolás szerint versenyefrek, 2ü2S.
március *le,ién az ő utolsó mérkőzéseik is lezajlottak, a mérkőzéseikröl eredménytábla nem
készült.

CSEPEL D|AKSPORT EGYESÜLET 1213 Brdapst, Révész ut 5/B ilíq@csepeldse&, v,lww.csepeldse.hu



m,
C§EPEL D|ÁKSPORT EGYESÜLET

Egyesületünk legfiatalabb sportolói, a szivacskézilabdás fiúk-lányok, jellemzóen az általános
iskola 1. és 2. osáályos tanulóiból kerülnek ki. ldén is mintegy 60 gyermek ismerkedett a
kézilabdázás alapjaival, amíg a COV|D helyzetben kialakult körülmények lehetövé tették.

Sajnos, ebben a COVlD-tól terhelt idószakban, sern a hagyományosan a szezon végén
tartandó családi napunkat, sem a júniusi kézilabda tábort, sem az egyéni képzéseket sern
sikerült megszerveznünk.

202G2021. évi versenyévad, 2020. évi őszi szezon, 2020. július - 2a20. december

Nagy-nagy örömünkre, 2O2O-a7-18-án felavattuk a Laurencz László Sportcsarnokot. A
beruházásnak köszönhetóen Csepel új sportlétesítménnyel bővült, mely a Csepel DSE
sportolóinak otthonául szolgál.

2a2O. július végétől 13 csoportban, Laurencz László mesteredző szakmai vezetésével, 18
munkatárssal (szakképzett edzők, masszőr, adminisáratív munkatársak), mintegy 25a fő
sportoló gyermek létszámmal kezdtük meg a 2O2a-2O21. éviversenyévadot.

2a2a. augusáusában minden versenyző bőrlabdás csoportunknak edzótábort szerveáünk. A
nagyobbak Szarvason edzőtáboroáak 12 napon át, két tumusban, míg a kisebbek napközis
rendszerben a LaurenczLászló Sportcsarnokban alapoáak a következó versenyidószakra.

2a2g. augusáus 29én felnótt csapataink részére felkészülési tomát rendeáünk a Laurencz
László Sportcsarnokban, ahol a nők az 1. helyen, míg a férfiak a 2. helyen z*ták a tornát.

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

ltiúsági nói csapatunk az előző évek korosáályos sikereinek köszónhetóen az l{úsági l.
osztály Keleticsoportjában (legmagasabb osáály} kezdte meg a küzdelmet szeptembeóen.

Serdülő leány csapatunk a ll. osáály Keleti csoportjába nyert besorolást és kezdte meg
ősszel a rnéd<őzéseket.

Uí5 |eányok a Gyermekbajnokság Terület Vll/B. csoportjában vették fet a küzdelmet
ellenfeleikkel.

U1íleányok a Gyermekbajnokság Terület l)(lB. csoport küzdelmeiben vettek résá.

A Gyermekbajnokságban szereplő U{3 leány, V12 leány, U11 Leány, valamint a
Kisiskolás Bainokságban vitézkedő Uí0 leány csapataink regiós besorolás szerint
versenyeáek, a rnérkózéseikről eredménytábla nem készült.

Felnőtt lérfi csapatunk az NBll. Dél csoportjában,mutathatták meg oroszlánkörmeiket.

lfiúsági férfi csapat a ll. osááty Kelet csoportba került, és ott kezdte meg mérkőzéseit az ósz
folyamán.

Serdülö fiú csapat a ll. osáály Kelet csoportban vette fel a küzdelmet csoport e|lenfeleivel.
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U{5 fiú c§ápatunk a Gyerrnekbajnokság Terület ViB. csopcrt küzdelmeit kezdte meg

U{4 fiú csapat a Gyerrnekbajnokság Terület X)(lB" csoport küzdelmeibe r,ryer"t besorolást"

A Gyermekbajnokságban szereplő U13 fiú, U12 frű, Uí1 fiú, valamint a Kisiskolás
Bajnokságban rritézkedő U10 liú csapataink régiós besorolás szerint versenyeztek, a
nnérkőzéseikről eredménfábla nem készült.

§udapest, 2a21. május 31"

Csepel Diáksport Egyesület
1213. Budapest, Róvész út 5/B.

Közhasznú szervézet nyilv.sz.:,l4'l84
Adószárrn : 1 81 5 1 1 87 -2- 43

M"ár, Yr
kalmár zsolt

Csepel DSE elnök
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