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A kérelmező adatai
A kérelmező szervezet teljes neve

Debreceni Labdarúgó Akadémia Utánpótlás Nevelő Nonprofit Kft.

A kérelmező szervezet rövidített neve

DLA UP KFT.

Gazdálkodási formakód

113

Tagsági azonosítószám

4004

A kérelmező jogállása

Amatőr

Felnőtt csapat legmagasabb bajnoki osztálya

Áfa levonásra a pályázatban igényelt
költségek tekintetében

Nem jogosult

Nincs

Férfi futsal csapat bajnoki osztálya

Nincs

Női felnőtt csapat legmagasabb bajnoki osztálya

Nincs

Női futsal csapat bajnoki osztálya

Nincs

Utánpótlás típusa

Kiemelt akadémia

Adószám

24684806-2-09

Bankszámlaszám

11738008-20883371-00000000

A kérelmező szervezet székhelye
Irányítószám

4032

Város

Debrecen

Közterület neve

Nagyerdei

Közterület jellege

park

Házszám

12

Épület

Lépcsőház

Emelet

Ajtó
A kérelmező szervezet levelezési címe
A levelezési cím megegyezik a székhely címével
Irányítószám

4032

Város

Debrecen

Közterület neve

Nagyerdei

Közterület jellege

park

Házszám

12

Épület

Lépcsőház

Emelet

Ajtó

Telefon

+36 52 535 408

Honlap

www.dvsc.hu/dla/akademia E-mail cím

Fax
dvscup@dvsc.hu

A képviselő adatai
A kérelmező hivatalos képviselőjének neve

Herczeg András

A kérelmező hivatalos képviselőjének beosztása

ügyvezető

Mobiltelefonszám

+36 30 445 07 27

E-mail cím

dvscup@dvsc.hu

A kérelmező részéről kijelölt kapcsolattartók adatai
Kapcsolattartó neve

Mobiltelefonszám

Bányár Enikő

+36 30 999 92 32

E-mail cím
banyar.eniko@dvsc.hu

A kérelmező szervezet milyen kapcsolatban/együttműködésben van más sportszervezettel, az öt látvány-csapatsport területén működő
közhasznú alapítvánnyal, vagy oktatási intézménnyel, amellyel közös kérelmet kíván benyújtani
Hivatalos név
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Székhely

Kapcsolat/együttműködés célja, formája
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Vagyoni helyzet, igényelt támogatás összevont bemutatása
A kérelmező 2014/15 évi gazdálkodásának és a 2016. év tervadatainak főbb mutatói: (Millió forint értékben)
Ha valamely érték üres, kérjük írjon be 0-át.
Bevétel

2014

2015

2016

Önkormányzati támogatás

10 MFt

5 MFt

15 MFt

Állami támogatás

114,9 MFt

98,8 MFt

180 MFt

Saját bevétel (pl.: tagdíj, jegybevétel)

1,8 MFt

7 MFt

6 MFt

Látvány-csapatsport támogatásból származó bevétel

112,4 MFt

156,8 MFt

200 MFt

Egyéb támogatás

32,2 MFt

1 MFt

5 MFt

Összesen

271,3 MFt

268,6 MFt

406 MFt

Kiadások alakulása az egyes évadokban
Kiadás

2014

2015

2016

Személyi (bér és bérjellegű + járulékai)

73,6 MFt

99,219 MFt

170 MFt

Működési költségek (rezsi)

11,6 MFt

11,042 MFt

12 MFt

Anyagköltség

12,4 MFt

11,804 MFt

12 MFt

Igénybe vett szolgáltatás

158,4 MFt

188,831 MFt

200 MFt

Egyéb, máshova nem sorolható kiadások

0,7 MFt

6,848 MFt

7 MFt

Összesen

256,7 MFt

317,744 MFt

401 MFt

Egyéb tájékoztató jellegű adatok
Kiadás

2014

2015

2016

Utánpótlásra fordított összeg

141,583 MFt

278,717 MFt

280 MFt

Működési költségek (rezsi)

11,6 MFt

11,042 MFt

12 MFt
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Mely jogcímekre adja be a kérelmet?
Kérjük a “Beadás” oszlopban jelölje be, hogy mely jogcímekre adja be kérelmét.
Jogcím

Beadás

Teljes támogatás

Közreműködői

Személyi jellegű ráfordítások

0 Ft

0 Ft

Tárgyi eszköz beruházás, felújítás
Előfinanszírozott (nem ingatlan)

0 Ft

0 Ft

Tárgyi eszköz beruházás, felújítás
Előfinanszírozott (ingatlan)

0 Ft

0 Ft

Tárgyi eszköz beruházás, felújítás
Utófinanszírozott

0 Ft

0 Ft

Utánpótlás-nevelés feladatainak támogatás

207 845 475 Ft

2 600 116 Ft

Általános képzés

0 Ft

0 Ft

Szakképzés

0 Ft

0 Ft

Közreműködői díj

2016-12-06 15:42
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Ismertesse a kérelmező szervezet 2015/16-os támogatási időszakra vonatkozó sportfejlesztési programját az alábbi bontásban:

Helyzetelemzés, létesítmény feltételek, valamint a sportszervezet jelenlegi helyzetének bemutatása
2010-ben a DVSC Futball Szervező ZRT, Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata és a Debreceni Egyetem közösen létrehozta a Debreceni Labdarúgó
Akadémia Nonprofit KFT-t (DLA)a Debreceni Utánpótlás-nevelő KFT jogutódjaként. A sportszervezet célja - csakúgy mint a jogelődé -, hogy a DVSC legfőbb
utánpótlás bázisa legyen és folyamatosan biztosítsa a DVSC sikereihez szükséges hazai, saját nevelésű játékosokat. A DLA 2013. április 27-én megnyitotta a TAO
támogatásból létrehozott 8 nagypályából, 1 műfüves nagypályából, 4 műfüves kis pályából, műfüves tesztpályákból, 1800 m2 kiszolgáló létesítményből (13 öltöző,
kondicionáló terem,irodák, előadó helyiségek, orvosi és rehabilitációs eszközök, stb.) álló akadémiai edzőcentrumát. 2013. szeptember 1-jén az akadémia alapítói
létrehozták a Debreceni Labdarúgó Akadémia Utánpótlás Nevelő Nonprofit KFT-t (DLA UP), ahol az akadémia fiú labdarúgóinak képzése folyik. Akadémiánk központi
helyzetben van Debrecen és a régió labdarúgó sportjában. Az akadémia köré komplex, kelet-magyar országot lefedő, utánpótlás fejlesztési program szerveződik.
Utánpótlásközpontként szerződéses kapcsolatban - al-akadémiai rendszerben - állunk 12 kisebb régiós sportszervezettel, melynek köszönhetően több mint 1700
utánpótlás korú labdarúgó képzése folyik a szakmai felügyeletünk és irányításunk alatt. Az akadémia kiemelt stratégiai partnere a Loki Focisuli Közhasznú
Sportegyesület, mely sportszervezetben a 6-14 éves labdarúgók képzése folyik. Akadémiánk, az MLSZ minősítő eljárása alapján, a legjobb eredménnyel, kiemelt
akadémiai minősítést kapott 2014-ben (Double PASS). Az előző évek TAO fejlesztései során elsősorban a magas szintű infrastruktúra megteremtésére
koncentráltunk. Az edzőközpont létrejöttével a hangsúlyt a lehető legmagasabb szintű szakmai munkára helyezzük, ezért jelen pályázatunk fő célja, hogy minél többet
fordíthassunk magára az utánpótlás nevelésre. Ezt az igényt tükrözik az utánpótlás nevelés költségei jogcímben meghatározott számaink, mely összegek
mindenképpen szükségesek ahhoz, hogy a létrejött infrastruktúra mellett az egyéb tárgyi és szakmai feltételek is a legmagasabb szinten teljesüljenek.

Ingatlan beruházás esetén annak indokoltsága, célja és szakmai tartalma és megvalósulásának ütemezése
A Debreceni Labdarúgó Akadémia Utánpótlás Nevelő Nonprofit Kft. 2016/2017-os évadban nem tervez ingatlan beruházást. Jelenleg az akadémiai labdarúgók túl sok
időt kénytelenek eltölteni a város és az akadémia közötti út megtételével, ami így jelentősen lerövidíti az edzésre fordítható időt. Ezért szeretnénk egy saját szállító
eszközt beszerezni, hogy az utazással töltött időveszteséget minél jobban lecsökkenthessük. Az idei TAO pályázatunkban ezért beállításra került egy 23 fős
Volkswagen busz bruttó 20.000.000,-Ft beszerzési áron, amit TAO forrásból szeretnénk megvásárolni.

A projekt időtartama, ill. a projekt-tevékenységek ütemterve
2016.07.01-2017.06.30. közötti támogatási időszakban folyamatosan tervezzük a projektet megvalósítani.

A sportfejlesztési program szakszövetségi stratégiához való viszonyának részletezése, valamint a korábban beadott sportfejlesztési
program és a jelen sportfejlesztési program közti kapcsolat bemutatása (amennyiben van)
Úgy mint a debreceni labdarúgás, a DVSC is az elmúlt másfél évtizedben meghatározóvá vált a magyar futballban. A sikerekben meghatározó szerepe van a DVSC
sajátnevelésű játékosainak. Az utánpótlás bázis szélesítésére a DVSC és a DLA 2011-ben al-akadémiai programot indított, mely keretében kisebb, elsősorban határ
menti városok sportszervezeteivel szerződésesbe foglalt együttműködést alakítottunk ki az utánpótlás nevelés területén. Ma 12 ilyen, a bázis szélesítését és a magas
szintű tehetséggondozást segítő al-akadémiája van a DLA-nak, illetve kiemelt akadémiai partnerként jelenik meg a rendszerben a Loki Focisuli Közhasznú Egyesület
ahol a 6-14 éves korosztályok akadémiai képzése folyik. A komplex programon alapuló rendszerben a partnerek így a legmagasabb szakmai paraméterek, illetve
elvárások alapján képezhetik a fiatal labdarúgókat. A három megyére kiterjedő program infrastrukturális alappillére a DLA edzőközpontja, stratégiai partnerként részt
vesz a programban a Debreceni Egyetem. Az egyetem részvétele lehetőséget teremt arra, hogy az oktatás, a tudomány is a futball szolgálatába álljon. A program
kifejezetten magába foglalja a labdarúgás tömegbázisának szélesítését, a közönségkapcsolatok fejlesztését, amatőr és tömegesítő programok indítását, az
informatikai és humán infrastruktúra fejlesztését, ezeken keresztül pedig az elit labdarúgás előrelépését. Tekintettel arra, hogy a DLA és a komplex régiós program
elsődleges célja, hogy a DVSC számára folyamatosan biztosítsa az utánpótlást, érdemes néhány mondatban a DVSC-t is bemutatni. A klubot 1902-ben alapították. A
klub az elmúlt időszak legeredményesebb magyar futball klubja. Hatszor nyerte meg a magyar bajnokságot, hatszor a Magyar Kupát, ötször a Szuper Kupát. Közel 60
nemzetközi tétmérkőzést játszott, 2009-ben Bajnokok Ligája, 2010-ben Europa Liga csoportkörbe jutott. Kiemelkedő utánpótlás nevelő munka folyik a klubnál, itt
nevelkedett több korábbi és jelenlegi magyar válogatott játékos, olyanok, mint Dzsudzsák Balázs (PSV Eindhoven; Dinamo Moszkva), Varga József (Middlesbrough),
Tőzsér Dániel (Genk, Genoa, Watford). Kiterjedt akadémiai rendszerében több mint 1700 utánpótlás korú labdarúgó képzése folyik a DLA szakembereinek
felügyeletével.Tekintettel arra, hogy a DLA régiós akadémiai központ, kiemelt akadémia, több mint 1700 up. labdarúgó képzését irányítja, kérjük a tisztelt jóváhagyó
szervezetet, hogy jelen pályázatban foglalt forrásigényünket változtatás nélkül jóváhagyni szíveskedjék.

A sportfejlesztési program lehetséges társadalmi és gazdasági hatásai (különös tekintettel azok időbeni realizálódására), a várt
előnyök és a figyelembe veendő kockázatok megjelölése
Debrecenben és a régióban a labdarúgás a legnépszerűbb sportág. A futball értékalapú társadalmi, amatőr szintje és arra épülő üzleti alapú labdarúgás kiegészíti és
kölcsönösen táplálja egymást. A futball sikerek befolyásolják a város, a régió lakosainak hangulatát, erősítik az összetartozást, emelik az önbecsülést. A futball pozitív
hatásait klubunk egyrészt közvetíti, másrészt kihasználja. A DLA és a regionális program a sportbeli pozitív hatások mellett munkahelyeket is teremt. A futball lett
mára a régió legfőbb marketing értéke, a város neve egybeforrt a sikerekkel.
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Személyi jellegű ráfordítások
2016/17 évad - Személyi jellegű ráfordítások
Támogatott munkakör(ök)
megnevezése

Kategória

Képesíté
s

Adózás
módja

Havi
munkaóra

Kif.
hó

Bruttó
juttatás (Ft/hó
)

0

0

0 Ft

Munkáltatói
járulékok (Ft/hó)

0 Ft

Évadra jutó ráfordítás
összesen (Ft)

0 Ft

2016/17 évad - Tervezett összes személyi költség alakulása
Közvetlen támogatás

Ell. szerv. fiz. díj

Közreműködői díj

Teljes támogatás (Ft)

Önrész (Ft)

Elszámolandó összeg

Teljes ráfordítás (Ft)

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft
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Tárgyi eszköz beruházások/felújítások
2016/17 évad - Tárgyi eszköz beruházások/felújítások
(Az építési beruházással, felújítással járó, sportcélú ingatlanfejlesztésre irányuló tárgyi eszköz beruházás/felújítás kérelmet a következő oldalon kell
kitölteni!)
Kategória

Tárgyi eszköz beruházás/felújítás
megnevezése

Mennyiségi egysé
g

Mennyisé
g

Egységá
r

Tervezett beruházási, felújítási érték
(Ft)
0 Ft

2016/17 évad - Tárgyi beruházások részletes indoklása
Tárgyi eszköz
megnevezése

Indoklás

2016/17 évad - Tervezett összes tárgyi költség alakulása
Közvetlen támogatás

Ell. szerv. fiz. díj

Közreműködői díj

Teljes támogatás (Ft)

Önrész (Ft)

Elszámolandó összeg

Teljes ráfordítás (Ft)

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft
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Tárgyi eszköz beruházások/felújítások
2016/17 évad - Sportcélú ingatlanra irányuló tárgyi eszköz beruházás, felújítás
Kategória

Tárgyi eszköz
beruházás/felújítás
megnevezése

Beruházás, felújítás
tervezett kezdete (év,
hónap)

Beruházás, felújítás
tervezett befejezése (év,
hónap)

Használatba vétel
tervezett időpontja (év,
hónap)

U.f.

É.k.

Tervezett
beruházási
érték (Ft)
0 Ft

2016/17 évad - Pályakihasználtság bemutatása (csak újonnan építendő pálya esetén kell kitölteni)
Foglalkoztatott (felnőtt és UP)
korosztály

Használt pálya
típusa

Pályahasználat mértéke (pl.:
félpálya)

Használat heti
időtartama

Játékosok
száma

2016/17 évad - Egyéb, beruházással, felújítással nem érintett, a sportszervezet által használt ingatlanok bemutatása
Jelenleg használt
ingatlanok megnevezése

Ingatlan
típusa

Cím (irányítószám,
város, utca, házszám)

Helyrajzi
szám

Méret

Használat
jogcíme

Igénybevétel
(óra / hó)

Bérleti
díj
Ft/óra

Igénybe vett
hónapok
száma

Megj.

Létezik-e harmadik személy által biztosítható hasonló infrastruktúra a vonzáskörzetben?
Nem
Az egyes beruházási projektek valamelyikének értéke a 10 millió Ft-ot meghaladja?
Nem

2016/17 évad - Tervezett összes tárgyi eszköz beruházások, felújítások (ingatlan) költség alakulása
Jogcí
m

Közvetlen
támogatás

Ell. szerv. fiz.
díj

Közreműködői
díj

Teljes támogatás
(Ft)

Önrész
(Ft)

Elszámolandó
összeg

Teljes ráfordítás
(Ft)

Előf.

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

Utóf.

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft
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Utánpótlás-nevelésben igazolt csapatok
2015/16 évadra nevezett férfi utánpótlás csapatok
Korosztály

Csapat neve

Létszá
m

Csapat szintje 15/16

Csapat szintje 16/17

Megjegyzé
s

Státusz

U19

DLA UTÁNPÓTLÁS NEVELŐ NONPROFIT KFT.
U19

22

akadémia UP

akadémia UP

U19

Aktív

U17

DLA UTÁNPÓTLÁS NEVELŐ NONPROFIT KFT.
U17

22

akadémia UP

akadémia UP

U17

Aktív

U16

DLA UTÁNPÓTLÁS NEVELŐ NONPROFIT KFT.
U16

22

akadémia UP

akadémia UP

U16

Aktív

U15

DLA UTÁNPÓTLÁS NEVELŐ NONPROFIT KFT.
U15

22

akadémia UP

akadémia UP

U15

Aktív

U14

DLA UTÁNPÓTLÁS NEVELŐ NONPROFIT KFT.
U14

22

akadémia UP

akadémia UP

U14

Aktív

U7

Bozsik egyesületi U7-U11 U7

12

Bozsik egyesületi U7U11

Bozsik egyesületi U7U11

U6

Aktív

U7

Bozsik egyesületi U7-U11 U7

12

Bozsik egyesületi U7U11

Bozsik egyesületi U7U11

U7

Aktív

U9

Bozsik egyesületi U7-U11 U9

12

Bozsik egyesületi U7U11

Bozsik egyesületi U7U11

U8

Aktív

U9

Bozsik egyesületi U7-U11 U9

14

Bozsik egyesületi U7U11

Bozsik egyesületi U7U11

U9

Aktív

U11

Bozsik egyesületi U7-U11 U11

16

Bozsik egyesületi U7U11

Bozsik egyesületi U7U11

U11

Aktív

U11

Bozsik egyesületi U7-U11 U11

16

Bozsik egyesületi U7U11

Bozsik egyesületi U7U11

U12

Aktív

U13

Bozsik egyesületi U13 U13

22

Bozsik egyesületi U13

Bozsik egyesületi U13

U13

Aktív

U13

Bozsik egyesületi U13 U13

16

Bozsik egyesületi U13

Bozsik egyesületi U7U11

U10

Aktív

2016/17-es évadban vállalt új férfi utánpótlás csapatok
Korosztály

Csapat neve

Létszám

Csapat szintje 16/17

Megjegyzés

Státusz

Tehetségbónusz táblázat - Férfi utánpótlás
Amennyiben a listában nincs felsorolva egy játékosa, amely megfelel a kritériumoknak, keresse a TAO irodát!
Versenyengedély szám

Versenyző neve

Átvevő sportszervezet

Átigazolás időpontja

Tehetségbónusz

356580

LAKATOS BENJÁMIN CSABA

DLA UTÁNPÓTLÁS NEVELŐ NONPROFIT KFT.

válogatott

25%

356370

GYÖNYÖRŰ GERGŐ

DLA UTÁNPÓTLÁS NEVELŐ NONPROFIT KFT.

válogatott

25%

328251

SZABÓ ÁRPÁD PÉTER

DLA UTÁNPÓTLÁS NEVELŐ NONPROFIT KFT.

válogatott

25%

351461

DECZKI MÁTÉ

DLA UTÁNPÓTLÁS NEVELŐ NONPROFIT KFT.

válogatott

25%

351446

KOVÁCS PÉTER ÁKOS

DLA UTÁNPÓTLÁS NEVELŐ NONPROFIT KFT.

válogatott

25%
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Utánpótlás-nevelésben igazolt csapatok
2015/16 évadra nevezett női utánpótlás csapatok
Korosztály

Csapat neve

Létszám

Csapat szintje 15/16

Csapat szintje 16/17

Megjegyzés

Státusz

2016/17-es évadban vállalt új női utánpótlás csapatok
Korosztály

Csapat neve

Létszám

Csapat szintje 16/17

Megjegyzés

Státusz

Tehetségbónusz táblázat - Női utánpótlás
Amennyiben a listában nincs felsorolva egy játékosa, amely megfelel a kritériumoknak, keresse a TAO irodát!
Versenyengedély szám

2016-12-06 15:42

Versenyző neve

Átvevő sportszervezet

Átigazolás időpontja

Tehetségbónusz

9 / 30

be/SFPHP01-13238/2016/MLSZ
Utánpótlás-nevelésben igazolt csapatok
2015/16 évadra nevezett férfi futsal utánpótlás csapatok
Korosztály

Csapat neve

Létszám

Csapat szintje 15/16

Csapat szintje 16/17

Megjegyzés

Státusz

2016/17-es évadban vállalt új férfi futsal utánpótlás csapatok
Korosztály

Csapat neve

Létszám

Csapat szintje 16/17

Megjegyzés

Státusz

U15

U14 futsal

22

futsal UP bajnokság

U14 futsal

Aktív

U13

U13 futsal

22

futsal UP bajnokság

U13futsal

Aktív

U13

U12futsal

16

futsal UP bajnokság

U12futsal

Aktív

U11

U11 futsal

16

futsal UP bajnokság

U11 futsal

Aktív

U11

U10futsal

16

futsal UP bajnokság

U10futsal

Aktív

Tehetségbónusz táblázat - Férfi futsal utánpótlás
Amennyiben a listában nincs felsorolva egy játékosa, amely megfelel a kritériumoknak, keresse a TAO irodát!
Versenyengedély szám

2016-12-06 15:42

Versenyző neve

Átvevő sportszervezet

Átigazolás időpontja

Tehetségbónusz
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Utánpótlás-nevelésben igazolt csapatok
2015/16 évadra nevezett női futsal utánpótlás csapatok
Korosztály

Csapat neve

Létszám

Csapat szintje 16/16

Csapat szintje 16/17

Megjegyzés

Státusz

2016/17-es évadban vállalt új női futsal utánpótlás csapatok
Korosztály

Csapat neve

Létszám

Csapat szintje 16/17

Megjegyzés

Státusz

Tehetségbónusz táblázat - Női futsal utánpótlás
Amennyiben a listában nincs felsorolva egy játékosa, amely megfelel a kritériumoknak, keresse a TAO irodát!
Versenyengedély szám

2016-12-06 15:42

Versenyző neve

Átvevő sportszervezet

Átigazolás időpontja

Tehetségbónusz
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Utánpótlás-nevelésben igazolt csapatok
2015/16 évadra nevezett strandlabdarúgás utánpótlás csapatok
Korosztály

Csapat neve

Létszám

Csapat szintje 15/16

Csapat szintje 16/17

Megjegyzés

Státusz

2015/16-os évadban vállalt új strandlabdarúgás utánpótlás csapatok
Korosztály

2016-12-06 15:42

Csapat neve

Létszám

Csapat szintje 16/17

Megjegyzés

Státusz
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Utánpótlás-nevelés ráfordításai
2016/17 évad - Sporteszköz, sportfelszerelés beszerzése – részletező táblázat
Kategória

Megnevezés

Mennyiségi egység

Mennyiség

Egységár

Tervezett beruházási, felújítási érték (Ft)

Sportfelszerelés

utazómelegítő

db

132

11 200 Ft

1 478 400 Ft

Sportfelszerelés

edző póló

db

264

3 400 Ft

897 600 Ft

Sportfelszerelés

edzőmelegítő

db

264

11 200 Ft

2 956 800 Ft

Sportfelszerelés

cipő élőfüves pályához

pár

264

10 700 Ft

2 824 800 Ft

Sportfelszerelés

sportszár

pár

528

1 220 Ft

644 160 Ft

Sportfelszerelés

anorák felső

db

132

6 400 Ft

844 800 Ft

Sportfelszerelés

jelölőmez

db

36

1 200 Ft

43 200 Ft

Sporteszköz

edzőlabda

db

132

22 000 Ft

2 904 000 Ft

Sportfelszerelés

kapuskesztyű

db

48

12 200 Ft

585 600 Ft

Sportfelszerelés

cipő műfüves pályához

pár

16

18 532 Ft

296 512 Ft

Sportfelszerelés

sportzokni

db

64

1 951 Ft

124 864 Ft

Sportfelszerelés

edző nadrág rövid

db

40

4 900 Ft

196 000 Ft

Sportfelszerelés

sapka

db

16

2 200 Ft

35 200 Ft

Sportfelszerelés

papucs (Egyedi)

pár

16

3 000 Ft

48 000 Ft

Sportfelszerelés

cipő teremhez

pár

2

18 500 Ft

37 000 Ft

Sporteszköz

futsal labda

db

40

5 000 Ft

200 000 Ft

Sporteszköz

pion készlet (Egyedi)

db

12

6 000 Ft

72 000 Ft

Sporteszköz

taktikai tábla

db

6

12 000 Ft

72 000 Ft

Sporteszköz

rúgófal

db

6

32 000 Ft

192 000 Ft

Sporteszköz

síp

db

12

2 500 Ft

30 000 Ft

Sporteszköz

stopperóra

db

12

9 000 Ft

108 000 Ft

Sportfelszerelés

utazókabát

db

132

12 200 Ft

1 610 400 Ft

Sportfelszerelés

sporttáska

db

132

5 000 Ft

660 000 Ft

2016/17 évad - Gyógyszerek, diagnosztikai eszközök beszerzése – részletező táblázat
Kategória

Megnevezés

Mennyiségi egység

Mennyiség

Egységár

Tervezett beruházási, felújítási érték (Ft)

Diagnosztikai mérés

Teljesítménydiagnosztika (Egyedi)

db

12

444 500 Ft

5 334 000 Ft

Gyógyszer

pflaszter spray (Egyedi)

db

6

2 500 Ft

15 000 Ft

Gyógyszer

khül gél (Egyedi)

db

10

3 500 Ft

35 000 Ft

Gyógyszer

warme gél (Egyedi)

db

10

3 500 Ft

35 000 Ft

Vitamin

izotóniás ital

db

360

110 Ft

39 600 Ft

Gyógyszer

tapasz

db

6

3 060 Ft

18 360 Ft

Gyógyszer

tapasz

karton

8

900 Ft

7 200 Ft

Gyógyszer

kineziológiai tapasz

karton

10

2 100 Ft

21 000 Ft

2016-12-06 15:42
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2016/17 évad - Gyógyszerek, diagnosztikai eszközök beszerzése – részletező táblázat
Kategória

Megnevezés

Mennyiségi egység

Mennyiség

Egységár

Tervezett beruházási, felújítási érték (Ft)

Gyógyszer

fásli

db

20

1 300 Ft

26 000 Ft

Gyógyszer

gazofix (Egyedi)

db

30

250 Ft

7 500 Ft

Gyógyszer

kötszer

db

50

225 Ft

11 250 Ft

Gyógyszer

fagyasztó spray (Egyedi)

karton

1

1 500 Ft

1 500 Ft

Diagnosztikai eszköz

vércukormérő

db

1

17 400 Ft

17 400 Ft

Diagnosztikai eszköz

vérnyomásmérő

db

1

15 700 Ft

15 700 Ft

Gyógyszer

gyógyszercsomag

csom

1

178 000 Ft

178 000 Ft

Vitamin

kalcium, magnézium,cink (Egyedi)

doboz

528

2 000 Ft

1 056 000 Ft

Vitamin

Tiny tabsol multivitamin (Egyedi)

doboz

264

12 000 Ft

3 168 000 Ft

2016/17 évad - Sportlétesítmény, sportpálya bérleti díja – részletező táblázat
Ingatlan megnevezés

Kategória

Bérleti díj / óra (Ft)

Igénybevett órák száma / hó

Hónapok száma

Bérleti díj összesen (Ft)

Debreceni Labdarúgó Akadémia

Egyéb

8 000 Ft

180

12

17 280 000 Ft

Baross Gábor

Élőfüves pálya

5 000 Ft

36

6

1 080 000 Ft

TALENTUM

Sportcsarnok

4 500 Ft

16

5

360 000 Ft

Huszár Gál

Sportcsarnok

6 350 Ft

36

5

1 143 000 Ft

Gizella utcai sportcsarnok

Sportcsarnok

8 000 Ft

6

5

240 000 Ft

Kazinczy

Sportcsarnok

6 500 Ft

12

5

390 000 Ft

2016/17 évad - Bérleti díjak indoklása
Ingatlan
megnevezése

Indoklás

Debreceni
Labdarúgó
Akadémia

A Debreceni Labdarúgó Akadémia Utánpótlás Nevelő Nonprofit Kft. 13 korosztálya edzés valamint mérkőzés céljából használja a pallagi
akadémia pályáit valamint az edzőkomplexum kiszolgáló épületét.

Baross Gábor

A Debreceni Labdarúgó Akadémia Utánpótlás Nevelő Nonprofit Kft. 10 nagypályás csapattal rendelkezik valamint a bozsik egyesületi
programban 4 korosztályt versenyeztet. Így, mivel minden nap foglalkozások vannak, az akadémián lévő füves pályák terhelhetősége nem
engedi meg, hogy minden csapatunk itt tartsa edzéseit, ezért szükségünk van a Baross Gábor Szakközépiskola füves pályájának bérlésére.

TALENTUM

Az U11-es korosztálytól kisebb csapatainkban versenyző utánpótlás labdarúgóink téli időszakban teremben edzenek, így szükséges az általános
iskolák tornatermeinek bérlése. Továbbá futsal edzés és mérkőzés céljából is bérel sportszervezetünk termeket.

Huszár Gál

Az U11-es korosztálytól kisebb csapatainkban versenyző utánpótlás labdarúgóink téli időszakban teremben edzenek, így szükséges az általános
iskolák tornatermeinek bérlése. Továbbá futsal edzés és mérkőzés céljából is bérel sportszervezetünk termeket.

Gizella utcai
sportcsarnok

Az U11-es korosztálytól kisebb csapatainkban versenyző utánpótlás labdarúgóink téli időszakban teremben edzenek, így szükséges az általános
iskolák tornatermeinek bérlése. Továbbá futsal edzés és mérkőzés céljából is bérel sportszervezetünk termeket.

Kazinczy

Az U11-es korosztálytól kisebb csapatainkban versenyző utánpótlás labdarúgóink téli időszakban teremben edzenek, így szükséges az általános
iskolák tornatermeinek bérlése. Továbbá futsal edzés és mérkőzés céljából is bérel sportszervezetünk termeket.
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2016/17 évad - Utánpótlás-neveléshez kapcsolódó sportszakemberek költségeinek részletezése
Kategória

Megnevezés (edző
esetén oklevél
azonosító)

Adózás
módja

Szerződés
szerinti havi
óraszám

Kifizetéssel
érintett hónapok
száma

Bruttó bér és
egyéb juttatások
(Ft/hó)

Munkáltatói
járulékok
(Ft/hó)

Évadra jutó
ráfordítás
összesen (Ft)

Edző

2905

EKHO

0

0

75 000 Ft

15 000 Ft

0 Ft

Edző

3684

EKHO

160

12

300 000 Ft

60 000 Ft

4 320 000 Ft

Edző

1675

EKHO

160

12

320 000 Ft

64 000 Ft

4 608 000 Ft

Edző

TANC1306-00319

EKHO

120

12

150 000 Ft

30 000 Ft

2 160 000 Ft

Edző

1640

EKHO

80

12

150 000 Ft

30 000 Ft

2 160 000 Ft

Edző

3678

EKHO

160

12

170 000 Ft

34 000 Ft

2 448 000 Ft

Egyéb

1658-kapusedző

EKHO

160

12

320 000 Ft

64 000 Ft

4 608 000 Ft

Edző

471

EKHO

160

12

400 000 Ft

80 000 Ft

5 760 000 Ft

Edző

1684

EKHO

80

12

140 000 Ft

28 000 Ft

2 016 000 Ft

Edző

273

EKHO

160

12

400 000 Ft

80 000 Ft

5 760 000 Ft
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2016/17 évad - Utánpótlás-neveléshez kapcsolódó sportszakemberek költségeinek részletezése
Kategória

Megnevezés (edző
esetén oklevél
azonosító)

Adózás
módja

Szerződés
szerinti havi
óraszám

Kifizetéssel
érintett hónapok
száma

Bruttó bér és
egyéb juttatások
(Ft/hó)

Munkáltatói
járulékok
(Ft/hó)

Évadra jutó
ráfordítás
összesen (Ft)

Edző

245

EKHO

160

12

400 000 Ft

80 000 Ft

5 760 000 Ft

Egyéb

új edző

EKHO

160

12

400 000 Ft

80 000 Ft

5 760 000 Ft

Edző

TANC1428-01226

EKHO

160

12

129 000 Ft

25 800 Ft

1 857 600 Ft

Egyéb

mentáltréner

EKHO

40

12

70 000 Ft

14 000 Ft

1 008 000 Ft

Egyéb

videóelemző

EKHO

80

12

125 000 Ft

25 000 Ft

1 800 000 Ft

Egyéb

gyógytornász

EKHO

80

12

158 000 Ft

31 600 Ft

2 275 200 Ft

Egyéb

toborzásvezető

EKHO

160

12

135 000 Ft

27 000 Ft

1 944 000 Ft

Egyéb

oktatási vezető

EKHO

80

12

170 000 Ft

34 000 Ft

2 448 000 Ft

Egyéb

utánpótlás szakágvezető

EKHO

160

12

400 000 Ft

80 000 Ft

5 760 000 Ft

Egyéb

logisztikai vezető

EKHO

160

12

302 000 Ft

60 400 Ft

4 348 800 Ft

Egyéb

szociális vezető

EKHO

80

12

95 000 Ft

19 000 Ft

1 368 000 Ft

Egyéb

egyéni képz.felelős edző

EKHO

160

12

265 000 Ft

53 000 Ft

3 816 000 Ft

Egyéb

orvos

EKHO

60

12

125 000 Ft

25 000 Ft

1 800 000 Ft

Egyéb

pszichológus

EKHO

80

12

175 000 Ft

35 000 Ft

2 520 000 Ft

Egyéb

masszőr

EKHO

160

12

164 000 Ft

32 800 Ft

2 361 600 Ft

Akadémiai
igazgató

akadémia igazgató

EKHO

160

12

1 000 000 Ft

200 000 Ft

14 400 000 Ft

Egyéb

csontkovács

EKHO

160

12

300 000 Ft

60 000 Ft

4 320 000 Ft

Egyéb

erőnléti edző

EKHO

160

12

295 000 Ft

59 000 Ft

4 248 000 Ft

Egyéb

1641-kapusedző

EKHO

160

12

265 000 Ft

53 000 Ft

3 816 000 Ft

Egyéb

technikai vezető

EKHO

160

12

400 000 Ft

80 000 Ft

5 760 000 Ft

Egyéb

új edző

EKHO

160

12

400 000 Ft

80 000 Ft

5 760 000 Ft

Egyéb

Fitness és rehab.részleg
vez.

EKHO

80

12

165 000 Ft

33 000 Ft

2 376 000 Ft

Edző

0685

EKHO

160

12

400 000 Ft

80 000 Ft

5 760 000 Ft

Edző

1649

EKHO

80

12

140 000 Ft

28 000 Ft

2 016 000 Ft

Egyéb

Játékosmegfigyelő-DL

EKHO

80

12

72 000 Ft

14 400 Ft

1 036 800 Ft

Egyéb

Játékosmegfigyelő-MI

EKHO

80

12

200 000 Ft

40 000 Ft

2 880 000 Ft

Egyéb

Játékosmegfigyelő

EKHO

80

12

200 000 Ft

40 000 Ft

2 880 000 Ft
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2016/17 évad - Sportszakemberek Egyéb kategória választása esetén a pozíció indoklása
Pozíció megnevezése

Indoklás

1658-kapusedző

Munkakör célja: A DLA Utánpótlás Nevelő Kft. labdarúgó csapatainak a labdarúgó versenyrendszerekben való eredményes
szereplését biztosítani, az eredményes részvételre a kapusok felkészítése és vezetése. Feladatköre: - az utánpótlás labdarúgó
csapatok felkészítését segítő feladatok ellátása, kiemelten a kapusok tevékenysége; - közreműködik a csapat felkészülésével és
játékával kapcsolatos stratégia és taktika kialakításában; - az egész éves bajnokságra vonatkozó felkészülési tervek elkészítése
a kapusok részére; - az utánpótlás csapatokban szereplő kapusok munkájának és sportteljesítményének fokozása; kapcsolattartás az edzőkkel, s az orvosi stábbal - igény szerint vagy a munkáltató kérésére szakmai elemzést vagy beszámolót
készít a kapusokról - szükség esetén a kapusokra külön személyre szabott edzéstervet készít, amely alapján a fizikai és/vagy
technikai képzést maga hajtja végre vagy azt felügyeli - rendszeresen felméri és értékeli a kapusok erőnléti szintjét, és
terhelhetőségét, amelyről háromhavonta a munkáltatónak összegző jelentést készít

új edző

A 6-12 éves korosztály részére szakmai programot készít, annak végrehajtását felügyeli és koordinálja. Kapcsolatot tart az
akadémia szakmai vezetésével valamint az általános iskolákkal, óvodákkal, részükre foglalkozásokat szervez. Irányítja és
felügyeli az egységes koncepció alapján dolgozó utánpótlás edzők munkáját, egyeztetés után elkészítteti velük az edzésterveket.

mentáltréner

Munkakör célja: Az utánpótláskorú labdarúgók mentális felkészítése a meccsekre, edzésekre. Feladatköre: A komplex mentális
fejlesztést mindig a sportolókkal, edzőkkel és a szakmai vezetővel való konzultáció tapasztalatait, igényeit figyelembe véve végzi.
Az aktuális helyzetnek megfelelően tanít szorongásoldó technikákat, dolgozik a koncentráció fejlesztésével és az önismeret
növelésével. Elősegíti a téthelyzetben történő megfelelő döntéshozatalt. A csapatokon belül facilitálja a csapattársak közötti
egyenes, pozitív kommunikációt, a csapatösszhang fejlesztése érdekében. Ezen kompetenciák elsajátíttatásához,
fejlesztéséhez mindig a sportolók felkészültségének, igényeinek, személyiségének megfelelően választ módszert.

videóelemző

Munkakör célja: Az utánpótlás labdarúgó csapatok és labdarúgók edzéseinek és mérkőzéseinek rögzítése. Feladatköre: A
szakmai vezető által kijelölt labdarúgó edzések és mérkőzések rögzítése videó kamerával. A szakmai vezető által kijelölt
labdarúgók rögzítése edzéseken és mérkőzéseken videó kamerával. A szakmai vezető és az edzők által kért videó anyagok
összeállítása. Jelenlét a szakmai vezető által meghatározott edzéseke és mérkőzéseken. Kapcsolattartás a szakmai vezetővel
és a korosztályos edzőkkel.

gyógytornász

A gyógytornász feladatai: meghatározza a rövid és hosszú távú kezeléseket, kidolgozza és megvalósítja a terápiás tervet
egyéni és csoportos mozgásterápiás módszereket alkalmaz kezelőhelyiségben, tornateremben végzi a mozgásterápiát
bemutatja és gyakoroltatja a különböző mozdulatokat, mozdulatsorokat a tornagyakorlatokhoz különböző eszközöket
használhat, pl. labda, bordás-fal, buzogány megtanítja a gyógyászati segédeszközök, használatát elektroterápiás és
ultrahangos kezelésnél beállítja a gépeket különböző gyógymasszázst alkalmaz feljegyzést és nyilvántartást vezet a
kezelésekről, a gyógyulási folyamatokról gondoskodik a kezeléshez használt eszközök tisztántartásáról és karbantartásáról

toborzásvezető

Munkakör célja: Az akadémia scouting részlegének irányítása. Feladatköre: Az akadémia scouting részlegében dolgozók
irányítása, felügyelete és munkájuk koordinálása. Megfogalmazza a scouting filozófiáját és célkitűzéseit. A jelenlegi utánpótlás
labdarúgók értékelése. Hiányposztok felismerése, felmérése.

oktatási vezető

Munkakör célja: Az oktatási vezető az utánpótlás labdarúgók tanulmányi eredményeit és előmenetelét felügyeli, segíti.
5Feladatköre: - Tervezi, szervezi, és ellenőrzi a hatáskörébe tartozó labdarúgók tanulmányi előmenetelét. - Kapcsolatot tart az
oktatási intézményékkel, szülőkkel, korosztályos edzőkkel, labdarúgókkal, a szociális vezetővel. - 4-6 hetes rendszerességgel
tájékoztatást ad a tanulmányi eredményekről a szülőknek és akadémia vezetőjének. - Segíti a tanulmányi eredményben
lemaradt, vagy gyengén teljesítő labdarúgók felzárkózását, akár külső segítő (korrepetáló tanár) bevonásával. - Javaslatot tehet
jutalmazásra és megrovás kérdésében.

utánpótlás szakágvezető

Munkakör célja: Az utánpótlás szakágvezető feladata a magas szintű szakmai munka a Debreceni Labdarúgó Akadémiánál.
Feladatköre: Feladata a Debreceni Labdarúgó Akadémia Nonprofit Kft. utánpótlás rendszer felépítésének, stratégiájának
kidolgozása, a DVSC FUTBALL Zrt. igazgatótanácsa elé terjesztése, elfogadás utáni megvalósítása. Feladata komplex és
korszerű szakmai program elkészítése korosztályos képzési rendszer kialakítása, annak megvalósítása. MLSZ utánpótlásra
vonatkozó szakmai program végrehajtása. A társaság és az iskolák között szoros kapcsolat kialakítása és annak ápolása.
Irányítja és felügyeli az egységes koncepció alapján dolgozó utánpótlás edzők munkáját, egyeztetés után elkészítteti velük az
edzésterveket. Az utánpótlásedzőket korszerű módszerekkel, szakmai programokkal látja el. Javaslatot tesz átigazolásokra.
Rendszeres kapcsolatot tart a felnőtt csapat vezetőedzőjével és pályaedzőivel, javaslatot tesz az utánpótlásból az első csapat
keretébe kerülő sportolók személyére. Folyamatos és állandó kapcsolatot tart a felnőtt csapat vezetőedzőjével és pályaedzőivel,
javaslatot tesz az utánpótlásból az első csapat keretébe kerülő sportolók személyére. Folyamatos és állandó kapcsolatot tart az
MLSZ Utánpótlás Bizottsággal. Rendszeresen továbbképzi magát és tapasztalatait megosztja a beosztott edzőkkel. Javaslatot
tesz az utánpótlásban dolgozó edzők személyére. Folyamatosan, naprakészen nyilvántartja a DVSC FUTBALL Zrt.-ben
szereplő utánpótláskorú sportolók adatait, fejlődésük útját a korosztályokon keresztül. Meghatározott időszakonként szakmai
szempontok alapján felméri az utánpótlás csapatokban szereplő sportolók felkészültségét, edzettségi állapotát. Irányítja az
utánpótlás kiválasztását. Felelős az edzők szakmai képzéséért. Felelős a sportág népszerűsítéséért, a korszerű szakmai
módszerek elterjesztéséért. A munkavállaló kizárólag a jelen okiratban rögzített munkavállalói tevékenységével összefüggésben
tehet nyilatkozatot.

logisztikai vezető

Munkakör célja: A technikai vezető a munkáltató által működtetett utánpótlás labdarúgó csapatainak a labdarúgó
versenyrendszerekben való eredményes szerepléséhez a feltételek megteremtése, biztosítása és ellenőrzése. Feladatköre: Kapcsolattartás az utánpótlás csapatok edzővel, pályaedzőivel és kapusedzőivel - Kapcsolattartás a bajnokságban szereplő
csapatok technikai vezetőivel - Időpontok, helyszínek egyeztetése bajnoki- és edzőmérkőzésekre - A játékosok
versenyengedélyeinek és sportorvosi engedélyeinek érvényességének nyilvántartása - A játékvezetők kikérése az
edzőmérkőzésekre, valamint bajnoki mérkőzéseken kapcsolattartás

szociális vezető

Munkakör célja: A szociális vezető a szakma etikai normáit követve a folyamatban részt vevő utánpótláskorú labdarúgók
értékeinek és emberi méltóságának megőrzését, helyreállítását és kiteljesítését szolgálja. Feladatköre: Felelőssége, hogy saját
kompetenciáin belül – a tevékenység szolgáltató vagy hatósági jellegének megfelelően – szakmai szolgáltatást nyújtson.
Felelősséget vállal az utánpótláskorú labdarúgók érdekeinek érvényesítésében. Minden esetben hátrányos megkülönböztetés
nélkül végzi munkáját. Az általános adatvédelmi szabályokon túl is köteles biztosítani a titoktartást és az információk felelős
kezelését. A szociális munkában összeférhetetlen a szociális munkás és a kliens közötti rokoni, baráti, közvetlen munkatársi,
szerelmi, üzleti kapcsolat. Fontos és alapvető a tárgyilagos munkavégzés. Törekszik arra, hogy a szociális területen
tevékenykedő intézmények, szervezetek szakemberek együttműködjenek, tiszteletben tartva a kompetenciahatárokat.
Együttműködik az akadémia dolgozóival. Folyamatosan nyomon követi a fiatalok életét.

egyéni képz.felelős edző

Munkakör célja: Az egyéni képzésért felelős edző a csapatedző és saját felmérései alapján kialakított fejlesztési célok szerint, a
munkáltató által működtetett Debreceni Labdarúgó Akadémia Nonprofit Kft. labdarúgóinak egyéni vagy kis csoportokban történő
specializált felkészítéséért felel. Feladatköre: - az egész szezonra szóló multilaterális egyéni felkészítési terv elkészítése; személyesen vesz rész valamennyi kijelölt edzésen; - kapcsolattartás a vezetőedzővel, fitnesz- és rehabilitációs edzővel és a
gyógytornásszal a személyre szabott tervezés elősegítése végett - igény szerint vagy a munkáltató kérésére szakmai elemzést
vagy beszámolót készít a játékosok munkájáról; - írásban meghatározza az egyes játékosok által elvégzendő heti/napi
edzésprogramot; - a játékosoknak külön személyre szabott edzéstervet készít, amely alapján a fizikai és/vagy technikai képzést
maga hajtja végre, vagy azt felügyeli; - rendszeresen felméri és értékeli az egyes labdarúgók technikai szintjét, és beszámol a
fejlesztésre szoruló képességekről, - részt vesz és a munkáltatót méltó módon képviseli a meghatározott eseményeken;
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fejlesztésre szoruló képességekről, - részt vesz és a munkáltatót méltó módon képviseli a meghatározott eseményeken;
orvos

A sportorvos feladatai: szervezi, felügyeli az egészségügyi tevékenységet az egyesületnél, felelős a játékosok jó testi állapotáért,
felméri a játékosok testi, lelki alkalmasságát, a lehetséges veszélyforrásokat (melyek sérülést, betegséget okozhatnának)
igyekszik kiküszöbölni, biztosítja a játékosok számára sérülés esetén a szakszerű elsősegélyt, súlyosabb sérülés esetén a
további teendőket, az edzőkkel folyamatosan figyeli a játékosok állapotát, szükség szerint az edzési programba tanácsot ad a
játékosok terhelhetőségére vonatkozóan, a játékosoknak étrendi tanácsot adhat, a játékosok gyógyszerelését követi, figyeli és
anti-dopping tevékenységet folytat, a játékosokról készült adatok nyilvántartása, raktározása az adatvédelmi rendelkezések
betartása mellett, a külső szakmai kapcsolatok kiépítése, ápolása, szolgáltatások, kiegészítő lehetőségek, akikhez a játékosok
fordulhatnak (traumatológia, képalkotó eljárások, labor vizsgálatok, fogászat, szemészet, bőrgyógyászat), évenként kétszeri
alkalmassági vizsgálatok, új játékosok állapot felmérése, rehabilitáció, rehabilitációs terv kidolgozása, ellenőrzése, hetente 5
alkalommal az edzés idején rendelési időt biztosít a sportolók számára, labdarúgó mérkőzés közben ügyeletet lát el.

pszichológus

A sportpszichológus feladatai: Egyéni pszichológiai konzultáció játékosokkal: Értelmi szinten: tudatosság, pozitív gondolkodás,
győztes mentalitás, önbizalom, figyelem, koncentráció, összeszedettség, mentáltréning; • Érzelmi szinten: feszültség- és stresszkezelés, bátorság, problémák, krízisek; • Testi szinten: lazaság; • Társas szinten: konfliktusok kezelésének képessége,
csapatcélokhoz hozzájárulás, magánéleti kapcsolatok melyek hatással vannak a teljesítményére (család, párkapcsolat stb.).
Csapat pszichológiai tréning: • Összetartás, csapatkohézió, • Tudatosság, • Mentális felkészülés, • Stressz-kezelés, • Aktuális
témák, konfliktusok, problémák, krízisek megoldása. Konzultáció az edzőkkel; Konzultáció az ügyvezetővel; Konzultáció a
csapatkapitányokkal; Különös figyelmet fordít a kiemelt tehetségekre; Mozgásos koncentráció és tudatosság fejlesztő foglakozás
jóga elemekkel.

masszőr

A masszőr feladatai: A DLA Utánpótlás Akadémia Nonprofit Kft. által működtetett utánpótlás labdarúgócsapatoknál a
sportmasszőri feladatok ellátása. Részt vesz a labdarúgócsapatok edzésein, edzőtáborozásain, versenyein, barátságos, bajnoki
és kupa mérkőzésein. Feladata a sportolók alkalomszerű és alapos sportmasszőri tevékenységgel történő ellátása. Részt vesz
és tevékenyen közreműködik a szakosztályok edzéséin, mérkőzésein, edzőtáborozásain az edzők és a sportorvos útmutatása és
megbízása alapján. Rendszeres kapcsolatot tart a szakosztály sportorvosával. Végzi a sportolók rendszeres masszázsát,
vitaminokkal és egyéb nem doppinglistás szerekkel történő ellátásukat, ezeknek a szereknek a beszerzését és erről
nyilvántartást vezet. Az edzésen és mérkőzések közben megsérült játékosok szakmailag megfelelő ellátása, adott esetben
elsősegélynyújtás. Köteles az edzők, a sportorvos, az ügyvezető által megjelölt helyen és időben sportmasszőri tevékenységre
képes állapotban megjelenni. Együttműködik az alkalmi esetekre megbízott sportmasszőrrel.

csontkovács

A csontkovács feladatai: Az utánpótlás labdarúgók állapotfelmérése. Az utánpótlás labdarúgóknál masszázs és energetikai
kezelés alkalmazása a diagnózis megerősítésére. Az izmok kilazítása, elő - és felkészítés a csontrakásra, csontkovácsolásra.
Az utánpótlás labdarúgók csontrakása, csontkovácsolása igény szerint. Manuálterápia alkalmazása

erőnléti edző

A fitnesz- és rehabilitációs edző feladatai: Az utánpótlás labdarúgó csapatok részére fitness és erőnléti edzések megtartása.
Az utánpótláskorú labdarúgók részére rehabilitációs edzések megtartása. Az utánpótlás labdarúgó csapatoknál fizikai
felmérések elvégzése. A sérülésből felépült, valamint a sérült labdarúgók edzésprogramjának megtervezése és felügyelete. Az
akadémia sporttudományi részlegének irányítása, koordinálása. Kapcsolattartás az utánpótlás csapatok edzőivel. Jelentési
kötelezettség a sérült labdarúgók állapotáról. A sérült labdarúgók mielőbbi felépülésének támogatása, tanácsokkal való ellátása.
Az akadémia sporttudományi részlegének felügyelete.

1641-kapusedző

Munkakör célja: A DLA Utánpótlás Nevelő Kft. labdarúgó csapatainak a labdarúgó versenyrendszerekben való eredményes
szereplését biztosítani, az eredményes részvételre a kapusok felkészítése és vezetése. Feladatköre: - az utánpótlás labdarúgó
csapatok felkészítését segítő feladatok ellátása, kiemelten a kapusok tevékenysége; - közreműködik a csapat felkészülésével és
játékával kapcsolatos stratégia és taktika kialakításában; - az egész éves bajnokságra vonatkozó felkészülési tervek elkészítése
a kapusok részére; - az utánpótlás csapatokban szereplő kapusok munkájának és sportteljesítményének fokozása; kapcsolattartás az edzőkkel, s az orvosi stábbal - igény szerint vagy a munkáltató kérésére szakmai elemzést vagy beszámolót
készít a kapusokról - szükség esetén a kapusokra külön személyre szabott edzéstervet készít, amely alapján a fizikai és/vagy
technikai képzést maga hajtja végre vagy azt felügyeli - rendszeresen felméri és értékeli a kapusok erőnléti szintjét, és
terhelhetőségét, amelyről háromhavonta a munkáltatónak összegző jelentést készít

technikai vezető

Munkakör célja: A technikai vezető a munkáltató által működtetett utánpótlás labdarúgó csapatainak a labdarúgó
versenyrendszerekben való eredményes szerepléséhez a feltételek megteremtése, biztosítása és ellenőrzése. Feladatköre: Kapcsolattartás az utánpótlás csapatok edzővel, pályaedzőivel és kapusedzőivel - Kapcsolattartás a bajnokságban szereplő
csapatok technikai vezetőivel - Időpontok, helyszínek egyeztetése bajnoki- és edzőmérkőzésekre - A játékosok
versenyengedélyeinek és sportorvosi engedélyeinek érvényességének nyilvántartása - A játékvezetők kikérése az
edzőmérkőzésekre, valamint bajnoki mérkőzéseken kapcsolattartás

új edző

A 13-16 éves korosztály részére szakmai programot készít, annak végrehajtását felügyeli és koordinálja. Kapcsolatot tart az
akadémia szakmai vezetésével valamint az általános iskolákkal, középiskolákkal, kollégiumokkal.Irányítja és felügyeli az
egységes koncepció alapján dolgozó utánpótlás edzők munkáját, egyeztetés után elkészítteti velük az edzésterveket.

Fitness és rehab.részleg vez.

A Fitness és rehabilitációs részleg vezető irányítja a gyógytornászok, masszőrök, a csontkovács és a fitnesz és rehabilitációs
edző munkáját.

Játékosmegfigyelő-DL

A játékosmegfigyelő a toborzásvezető által kijelölt területeken az utánpótláskorú labdarúgók megfigyelését látja el, javaslatot tesz
az utánpótláskorú labdarúgók leigazolására, jelentéseket készít az általa megfigyelt labdarúgókról. Rendszeresen kapcsolatot
tart a toborzásvezetővel, a toborzáskoordinátorral, az edzőkkel és a szakmai vezetővel. Támogatja a toborzásvezető munkáját.

Játékosmegfigyelő-MI

A játékosmegfigyelő a toborzásvezető által kijelölt területeken az utánpótláskorú labdarúgók megfigyelését látja el, javaslatot tesz
az utánpótláskorú labdarúgók leigazolására, jelentéseket készít az általa megfigyelt labdarúgókról. Rendszeresen kapcsolatot
tart a toborzásvezetővel, a toborzáskoordinátorral, az edzőkkel és a szakmai vezetővel. Támogatja a toborzásvezető munkáját.

Játékosmegfigyelő

A játékosmegfigyelő a toborzásvezető által kijelölt területeken az utánpótláskorú labdarúgók megfigyelését látja el, javaslatot tesz
az utánpótláskorú labdarúgók leigazolására, jelentéseket készít az általa megfigyelt labdarúgókról. Rendszeresen kapcsolatot
tart a toborzásvezetővel, a toborzáskoordinátorral, az edzőkkel és a szakmai vezetővel. Támogatja a toborzásvezető munkáját.
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2016/17 évad - Edzőként foglalkoztatott sportszakemberek munkakörének leírása
Oklevél azonosító szá
m

Oklevél beszerzés
alatt

Képesítés

Foglalkoztatott
korosztály

Edzésidő
(óra/hét)

Foglalkoztatott gyerekek
száma

2905

UEFA B

U9

5

14

3684

UEFA B

U13

10

22

TANC1428-01226

MLSZ Grassroots
C

U7

5

24

TANC1306-00319

MLSZ Grassroots
C

U11

6

16

1640

UEFA B

U11

5

16

Válasszon

UEFA A

U15

10

22

471

UEFA A

U14

10

22

1684

UEFA A

U9

5

16

273

UEFA A

U19

10

22

245

UEFA A

U16

10

22

0685

UEFA A

U13

10

22

1675

UEFA A

U17

10

22

1649

UEFA A

U7

10

22

3678

UEFA B

U9

5

14

2016/17 évad - Utánpótlás-nevelés ráfordítás jogcím aljogcímei
Jogcím

Összesen (Ft)

Sporteszköz, sportfelszerelés beszerzése

16 861 336 Ft

Gyógyszerek, diagnosztikai eszközök

9 986 510 Ft

Személyszállítási költségek

22 000 000 Ft

Nevezési költségek

500 000 Ft

Rendezési, felkészítési, képzési költségek

1 500 000 Ft

Verseny- és játékengedélyek kiállításának költségei

0 Ft

Sportlétesítmény, sportpálya bérleti díja

20 493 000 Ft

Felkészítéssel, edzőtáboroztatással és versenyeztetéssel közvetlenül összefüggő szállás és étkezés költsége

21 000 000 Ft

A programban résztvevő sportszakemberek személyi jellegű ráfordításai

133 920 000 Ft

Logisztikai költségek (csak bérlet) – kivéve személygépkocsi és motorkerékpár

0 Ft

Összesen

226 260 846 Ft

2016-12-06 15:42

20 / 30

be/SFPHP01-13238/2016/MLSZ
2016/17 évad - Tervezett összes utánpótlás-nevelés költség alakulása
Közvetlen támogatás

Ell. szerv. fiz. díj

Közreműködői díj

Teljes támogatás (Ft)

203 166 904 Ft

2 078 455 Ft

2 600 116 Ft

207 845 475 Ft

2016-12-06 15:42

Önrész (Ft)
23 093 942 Ft

Elszámolandó összeg

Teljes ráfordítás (Ft)

228 860 962 Ft

230 939 417 Ft
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Általános Képzés
2016/17 évad - Kérelmező által szervezett általános típusú képzések költségei
Általános képzés megnevezése

Képzésben résztvevők száma (fő)

Oktatás várható költségei (Ft)
0 Ft

2016/17 évad - Tervezett összes általános képzés költség alakulása a 2016/17-os időszakban.
Közvetlen támogatás

Ell. szerv. fiz. díj

Közreműködői díj

Teljes támogatás (Ft)

Önrész (Ft)

Elszámolandó összeg

Teljes ráfordítás (Ft)

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

2016-12-06 15:42
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Szakképzés
2016/17 évad - Kérelmező által szervezett szakképzés típusú képzések költségei
Szakképzés megnevezése

Képzésben résztvevők száma (fő)

Oktatás várható költségei (Ft)
0 Ft

2016/17 évad - Tervezett összes szakképzés költség alakulása a 2016/17-os időszakban.
Közvetlen támogatás

Ell. szerv. fiz. díj

Közreműködői díj

Teljes támogatás (Ft)

Önrész (Ft)

Elszámolandó összeg

Teljes ráfordítás (Ft)

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

2016-12-06 15:42
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Mely jogcímekre számol közreműködői költséget?
Személyi jellegű ráfordítás
Tárgyi eszköz (nem ingatlan) előfinanszírozott beruházás
Tárgyi eszköz (ingatlan) előfinanszírozott beruházás
Tárgyi eszköz utófinanszírozott beruházás
Utánpótlás-nevelés fejlesztése
Általános képzés fejlesztése
Szakképzés fejlesztése

Közreműködői költségek
Kapcsolódó jogcím

Közreműködő díjazása (Ft)

Utánpótlás-nevelés

2 600 116 Ft

Összesen

2 600 116 Ft

Maximum közrem. díj
4 185 709 Ft

Ellenőrző szervnek fizetendő díj
2 078 455 Ft

Összesen
4 678 571 Ft
4 678 571 Ft

Közreműködő által végzett feladatok leírása
Kapcsolódó
jogcím
Utánpótlásnevelés

Feladat leírása

A program elkészítésével, megvalósításával valamint a felhasználással kapcsolatos adatszolgáltatással, jelentéstételi kötelezettséggel, a
támogatás elszámolásával kapcsolatos feladatok ellátása.

2016-12-06 15:42
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Nyilatkozat 1
Tisztelt Jóváhagyást Végző Szervezet!

A társasági adóról és az osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény, illetve a látvány-csapatsport támogatását biztosító támogatási igazolás kiállításáról,
felhasználásáról, a támogatás elszámolásának és ellenőrzésének, valamint visszafizetésének szabályairól szóló 107/2011. (VI. 30) Korm. rendelet 4. § (1)
bekezdése, 16. § (2) bekezdése, továbbá a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. tv. 29.§ (1) bekezdése
alapján kérem, hogy a fenti sportfejlesztési programot jóváhagyni szíveskedjenek.

Kelt: Debrecen, 2016. 12. 06.

2016-12-06 15:42
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Nyilatkozat 2
Alulírott Herczeg András (hivatalos képviselő neve), mint a Kérelmező képviselője,
1. kijelentem, hogy a kérelemben foglalt adatok, információk és dokumentumok teljes körűek, valósak és hitelesek;
2. tudomásul veszem, hogy a jóváhagyást végző szervezet a sportfejlesztési program jóváhagyása érdekében a Kérelmezőtől további adatokat kérhet;
3. kijelentem, hogy a Kérelmezőnek az államháztartás bármely alrendszerével szemben esedékessé vált, és meg nem fizetett köztartozása nincs, vagy arra
az illetékes hatóság fizetési könnyítést (részletfizetés, fizetési halasztás) engedélyezett;
4. kijelentem, hogy a Kérelmező az államháztartás alrendszereiből juttatott és már lezárt támogatásokkal megfelelő módon elszámolt, a támogatásokra
vonatkozó szerződésekben vállalt kötelezettségeit teljesítette;
5. kijelentem, hogy a Kérelmező végelszámolási eljárás alatt nem áll, ellene csőd-, felszámolási-, illetve egyéb, a megszűntetésére irányuló, jogszabályban
meghatározott eljárás nincs folyamatban, és vállalom, hogy haladéktalanul bejelentem, amennyiben a támogatás időtartama alatt ilyen eljárás indul;
6. hozzájárulok ahhoz, hogy a Kérelmező adószámát a jóváhagyást végző szervezet és a Magyar Államkincstár felhasználja a lejárt köztartozások
teljesítése, illetőleg az adósság bekövetkezése tényének és összegének megismeréséhez;
7. hozzájárulok ahhoz, hogy a Magyar Államkincstár által működtetett monitoring rendszerben nyilvántartott igénylői adataimhoz a jogszabályban
meghatározott jogosultak, valamint az Állami Számvevőszék, a Kormányzati Ellenőrzési Hivatal, a Nemzetgazdasági Minisztérium és a csekély összegű
támogatások nyilvántartásában érintett szervek hozzáférjenek;
8. kijelentem, hogy a Kérelmező megfelel a rendezett munkaügyi kapcsolatoknak az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvényben megfogalmazott
követelményeinek, és a szervezet - ennek igazolása céljából szükséges - adatait rendelkezésre bocsátom;
9. tudomásul veszem, hogy a kérelem adatai nyilvánosságra hozhatók (a Kérelmező neve, a támogatás típusa, célja, valamint a támogatás összege a
EMMI, a jóváhagyást végző szervezet, és az ellenőrző szervezet honlapján közzétételre kerül);
10. hozzájárulok a Kérelmező adatainak a jóváhagyó szervezet, továbbá az ellenőrző szervezet általi kezeléséhez, valamint vállalom, hogy a személyes
adataik kezelésére szóló engedélyt a beadványaimban szereplő természetes személyektől is beszerzem;
11. kötelezettséget vállalok arra, hogy a jelen kérelemben közölt bármilyen adatban, tényben, illetve a támogatást befolyásoló körülményben beálló
változásról haladéktalanul, de legkésőbb a jogszabályban foglalt határidőn belül írásban értesítem a jóváhagyó-, illetve az ellenőrző szervezetet;
12. amennyiben az építési engedélyhez kötött tárgyi eszköz beruházás, felújítás sportcélú ingatlanra irányul, úgy vállalom, hogy
a. a beruházás üzembe helyezését követő legalább a jogszabályban meghatározott időszakban az adókedvezmény alapjául szolgáló beruházás
révén üzembe helyezett ingatlan sportcélú, elsődlegesen piaci alapon történő hasznosítását (jogszabályban meghatározott kivétellel) fenntartom,
valamint benyújtom a sportcélú ingatlan tulajdonosának előzetes írásbeli hozzájárulását arról, hogy erre az időtartamra a Magyar Állam javára az
ingatlan-nyilvántartásba az igénybe vett adókedvezmény mértékéig jelzálogjog kerül bejegyzésre, mely bejegyzés költségének ellenértékét
megfizetem,
b. az adott tárgyi eszköz beruházásra vonatkozó, első támogatási igazolás kiállítását követő 4. év végéig a tárgyi eszköz beruházást üzembe
helyezem, ellenkező esetben a támogatás és annak jegybanki alapkamattal növelt összegét Magyar Állam részére megfizetem,
c. a beruházás üzembe helyezését követő legalább 15 évben az adókedvezmény alapjául szolgáló beruházás révén üzembe helyezett sportcélú
ingatlant iskolai és diáksport események, szabadidősport események és más, közösségi célú (különösen: kulturális, turisztikai) események
lebonyolítása céljából az adatlapon feltüntetett mértékben ingyenesen vagy kedvezményes áron biztosítom.
d. bérelt vagy más jogcímen használt, nem a látvány-csapatsportban működő hivatásos sportszervezet tulajdonában álló ingatlan esetén a sportcélú
ingatlant piaci áron bérelem vagy más jogcímen használom,
e. a jelenértékén legalább 5 millió forint értékű tárgyi eszköz felújítás esetén a támogatásból megvalósuló felújítást legalább 5 évig az eredeti
rendeltetésének megfelelően hasznosítom, valamint benyújtom a sportcélú ingatlan tulajdonosának előzetes írásbeli hozzájárulását arról, hogy erre
az időtartamra a Magyar Állam javára az ingatlan-nyilvántartásba az igénybe vett adókedvezmény mértékéig jelzálogjog kerül bejegyzésre,
f. jelenértékén legalább 10 millió forint értékű tárgyi eszköz beruházás, felújítás esetén a sportcélú ingatlanfejlesztésre nyílt pályázatot írok ki és a
pályázati eljárás eredménye alapján nyertes személlyel kötök szerződést a tárgyi eszköz beruházás, felújítás megvalósítására.
13. vállalom, hogy a támogatás felhasználásáról olyan analitikus nyilvántartást vezetek, amely biztosítja a támogatások teljes elkülönítését, és hozzájárul a
támogatás rendeltetésszerű felhasználásának jogszabályban meghatározott szervek általi ellenőrzéséhez;
14. tudomásul veszem, hogy a támogatás elszámolása során csak bizonylattal dokumentált kiadások számolhatóak el, a támogatás felhasználása során
keletkezett bizonylatokkal a látvány-csapatsport támogatását biztosító támogatási igazolás kiállításáról, felhasználásáról, a támogatás elszámolásának és
ellenőrzésének, valamint visszafizetésének szabályairól szóló 107/2011. (VI. 30.) Korm. rendeletben foglaltak szerint elszámolok, és megőrzöm a
jogszabályok által előírt határidő végéig.
15. kijelentem, hogy a sportfejlesztési program pályázati adatlapján feltüntetésre került meglevő, és vállalt utánpótlás korosztályú csapatokat a Kérelmező az
MLSZ versenyrendszerében a 2016/17-es bajnoki évadban versenyeztetni fogja. Tudomásul veszem, hogy amennyiben a már meglévő, illetve az önként
vállalt utánpótlás korosztályú csapatok az MLSZ versenyrendszerében a 2016/17-es bajnoki évadban mégsem indulnak el, vagy azt nem fejezik be,
abban az esetben a jóváhagyó szerv a tárgyévre jóváhagyott működési támogatást arányosan csökkenti;
16. tudomásul veszem, hogy az elektronikus edzésnaplót a sportfejlesztési program elbírálásáról meghozott döntés időpontjáig a valós adatokkal kitöltöm,
valamint az időközben bekövetkező változásokat az elektronikus edzésnaplóban átvezetem, az elektronikus edzésnapló valóságnak megfelelő adatokkal
történő aktualizálását az aktuális támogatási évad végéig elvégzem, és folyamatosan fenntartom. A jóváhagyó-, illetve ellenőrző szerv az edzésnaplóban
feltüntetett adatokat eljárása folyamán bármikor ellenőrizheti, azokat számon kérheti. Az elektronikus edzésnapló a sportfejlesztési program része.
17. tudomásul veszem, hogy nem MLSZ nevelésű felnőtt játékos szerepeltetése esetén legfeljebb az MLSZ értékelési elveiben meghatározott támogatási
minimumra vagyok jogosult a működési típusú támogatások tekintetében.
Kelt: Debrecen, 2016. 12. 06.
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Mellékletek
Feltöltés / Megtekintés

Nyilvántartó hatóság igazolása (a kérelmező szervezetet nyilvántartó szervezet (bíróság, vagy közigazgatási szerv) 30 napnál
nem régebbi igazolása a szervezet nyilvántartásban szereplő adatairól)

Fájlok száma: 1
Utolsó feltöltés:
2016-04-27 17:01:15
Feltöltés / Megtekintés

Közjegyzői aláírás-hitelesítéssel ellátott aláírási címpéldány vagy ügyvéd által ellenjegyzett aláírás minta, a támogatott szervezet
vezetőjétől (meghatalmazás esetén a támogatási kérelem aláírására és ellenjegyzésére jogosult személyektől is)

Fájlok száma: 1
Utolsó feltöltés:
2016-04-21 13:19:42
Feltöltés / Megtekintés

Igazolás arról, hogy a pályázó köztartozásmentes adózónak minősül (30 napnál nem régebbi közokirattal igazolja vagy szerepel
a köztartozásmentes adózói adatbázisban)

Fájlok száma: 1
Utolsó feltöltés:
2016-04-21 09:30:58
Feltöltés / Megtekintés

(15 000 Ft) A 39/2011. (VI. 30.) NEFMI rendelet alapján fizetendő Igazgatási szolgáltatási díj befizetését igazoló bizonylat

Fájlok száma: 1
Utolsó feltöltés:
2016-05-02 16:34:29
Feltöltés / Megtekintés

Egyéb dokumentumok

Fájlok száma: 10
Utolsó feltöltés:
2016-11-16 15:22:19

Kelt: Debrecen, 2016. 12. 06.
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Indikátorok a projekt teljes időtartamára vonatkoztatva
Javasolt indikátorok a sportfejlesztési program teljes időtartamára vonatkoztatva
(Ha valamely indikátor nem értelmezett, kérem töltse fel 0-val az adott mezőket)
Indikátor megnevezése

Mértékegysé
g

Megjegyzé
s

Kiindulási érték
(jelenlegi)

Célérték (támogatási időszak
vége)

Változás a bázisév %ában

Output indikátorok
Teljes szakember állomány

fő

0%

Licence-szel rendelkező edzők
száma

fő

0%

Edzőtáborok száma

db

0%

Épített/felújított sportcélú ingatlanok
száma

db

0%

Épített/felújított kiszolgáló létesítmény

m2

0%

Egyéb indikátorok:
0%
0%
0%

Javasolt indikátorok a sportfejlesztési program teljes időtartamára vonatkoztatva
(Ha valamely indikátor nem értelmezett, kérem töltse fel 0-val az adott mezőket)
Indikátor
megnevezése

Mértékegysé
g

Megjegyzé
s

Kiindulási érték
(jelenlegi)

Célérték (támogatási időszak
vége)

Változás a bázisév %ában

Eredmény indikátorok
Korosztályos sportolók száma:
U19

fő

0%

U18

fő

0%

U17

fő

0%

U16

fő

0%

U15

fő

0%

Egyéb indikátorok
0%
0%
0%

2016-12-06 15:42
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A projekt költségvetése
Projekt költségvetése összesen
Jogcímek

Közvetlen
támogatás

Ellenőrző
szervnek
fizetendő
díj

Közreműködői
díj

Teljes
támogatás

Önerő

Elszámolandó
összeg

Teljes
ráfordítás

Személyi jellegű

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

Tárgyi eszköz beruházás

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

- ebből előfinanszírozott
(nem ingatlan)

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

- ebből előfinanszírozott
(ingatlan)

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

- ebből utófinanszírozott

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

Utánpótlás-nevelés
feladatainak támogatás

203 166 904 Ft

2 078 455 Ft

2 600 116 Ft

207 845 475 Ft

23 093 942 Ft

228 860 962
Ft

230 939 417 Ft

Képzés

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

- ebből általános képzés

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

- ebből szakképzés

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

Összesen

203 166 904 Ft

2 078 455 Ft

2 600 116 Ft

207 845 475 Ft

23 093 942 Ft

228 860 962
Ft

230 939 417 Ft

Igazgatási szolgáltatási díj
Személyi
0 Ft

2016-12-06 15:42

Tárgyi
0 Ft

Utánpótlás
15 000 Ft

Képzés
0 Ft

Összesen
15 000 Ft
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A kérelemhez tartozó mellékletek (14 darab)
Közjegyzői aláírás-hitelesítéssel ellátott aláírási címpéldány vagy ügyvéd által ellenjegyzett aláírás minta, a támogatott szervezet vezetőjétől
(meghatalmazás esetén a támogatási kérelem aláírására és ellenjegyzésére jogosult személyektől is)
dlaup-alairasicimp.ti_1461237582.tif (Szerkesztés alatt, 1 Mb, 2016-04-21 13:19:42) 96ffc90fff92b58cd5ccc560ed23a7f96dc7b8ddea85b93cfd5206523a40c012
Egyéb dokumentumok
szocialisvezeto_1479306101.pdf (Hiánypótlás melléklet, 229 Kb, 2016-11-16 15:21:41)
da86bbde5d87289e1c45edd046a2da7689df981fb027afe384bdb14c37a13c55
csontkovacs_1479306107.pdf (Hiánypótlás melléklet, 152 Kb, 2016-11-16 15:21:47)
de321b3a10c2c5b832959b759107e1ff0a21e2ac730cb09f8ed83bc75abb0a40
fitneszesrehabilitaciosedzo_1479306111.pdf (Hiánypótlás melléklet, 195 Kb, 2016-11-16 15:21:51)
1f657b991a671640116bdd1c4dee80eeda61e1f0b679bdfa32e8832a9347f992
fitneszesrehabilitaciosreszlegv_1479306117.pdf (Hiánypótlás melléklet, 184 Kb, 2016-11-16 15:21:57)
f5b3cc2132b0fc00b876b27515e6951f9372ecb3cd33ace92e26652355320bc7
jatekosmegfigyelo_1479306121.pdf (Hiánypótlás melléklet, 139 Kb, 2016-11-16 15:22:01)
cc7f117043d5969c356ba9f84887b8c2847dc7f28afd0ab487690b7600002e57
mentaltrener_1479306129.pdf (Hiánypótlás melléklet, 180 Kb, 2016-11-16 15:22:09)
f9392120fc197d29877337a3b6fa50027789d639019118355b19fad2c861565b
videoelemzo_1479306134.pdf (Hiánypótlás melléklet, 157 Kb, 2016-11-16 15:22:14) cc556d24911493ac4f728f2429c489f9974f1c937f2c086851279e40dffe88f7
egyenikepzesertfelelosedzomunka_1479306139.pdf (Hiánypótlás melléklet, 332 Kb, 2016-11-16 15:22:19)
9e5a7ed78675ae079a05c2af498a485120dfe9dd0302a922f9004904042e9cad
teljesitmenydiagnosztika_1479296073.pdf (Hiánypótlás melléklet, 255 Kb, 2016-11-16 12:34:33)
3f787feaba67cb133d93dc8d686847a035add87e3a8a174bebab8e331adfb6dc
mentaltrenervideoelemzostb._1479296079.pdf (Hiánypótlás melléklet, 731 Kb, 2016-11-16 12:34:39)
0d0ec0db84234b6b1deb1407f4ce2bc6616d84f128852a294877d880cc5fbb4c
Nyilvántartó hatóság igazolása (a kérelmező szervezetet nyilvántartó szervezet (bíróság, vagy közigazgatási szerv) 30 napnál nem régebbi igazolása
a szervezet nyilvántartásban szereplő adatairól)
dlaupcegkivonat30napnalnemre_1461769275.pdf (Szerkesztés alatt, 291 Kb, 2016-04-27 17:01:15)
e343b0c3c0353a504fb2b54ef37f2b0ab38a2963fb6cffb43f0a881c1f93729d
(15 000 Ft) A 39/2011. (VI. 30.) NEFMI rendelet alapján fizetendő Igazgatási szolgáltatási díj befizetését igazoló bizonylat
szamlatortenetdlautanp.nevelon._1462199669.pdf (Szerkesztés alatt, 27 Kb, 2016-05-02 16:34:29)
db7250fcf5484379ab23f3d6a8a654a4cb29117020168fb85cf3dd53f1a9278b
Igazolás arról, hogy a pályázó köztartozásmentes adózónak minősül (30 napnál nem régebbi közokirattal igazolja vagy szerepel a köztartozásmentes
adózói adatbázisban)
1_dla_utanpotlas_nevelo_nonprofit_k_1461223858.pdf (Szerkesztés alatt, 372 Kb, 2016-04-21 09:30:58)
c3bdfd6e23958df50babce6414819cfc012c2c490edb3282797cc6c7238499fb
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