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A kérelmező adatai
A kérelmező szervezet teljes neve

Loki Focisuli Debrecen KSE

A kérelmező szervezet rövidített neve

Loki Focisuli Debrecen KSE

Gazdálkodási formakód

521

Tagsági azonosítószám

2690

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

Bozsik program

Adószám

18566660-1-09

Bankszámlaszám

10403428-34233494-00000000

A kérelmező szervezet székhelye
Irányítószám

4032

Helység

Debrecen

Út / utca

Oláh Gábor utca

Házszám

5

Irányítószám

4032

Helység

Debrecen

Út / utca

Oláh Gábor utca

Házszám

5

Telefon

+36 52 535 408

Fax

+36 52 535 408

Honlap

www.lokifocisuli.hu

E-mail cím

dvscup@dvsc.hu

E-mail cím

dvscup@dvsc.hu

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

A képviselő adatai
A kérelmező hivatalos képviselőjének neve

Vadicska Zsolt

A kérelmező hivatalos képviselőjének beosztása

elnök

Mobiltelefonszám

+36 30 937 46 25

A kérelmező részéről kijelölt kapcsolattartók adatai
Kapcsolattartó neve

Mobiltelefonszám

Bányár Enikő

+36 52 535 408

E-mail cím
dvscup@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 2013/14 évi gazdálkodásának és a 2015. év tervadatainak főbb mutatói: (Millió forint értékben)
Ha valamely érték üres, kérjük írjon be 0-át.
Bevétel

2013

2014

2015

Önkormányzati támogatás

0 MFt

0 MFt

0 MFt

Állami támogatás

0,9 MFt

0,7 MFt

0 MFt

Saját bevétel (pl.: tagdíj, jegybevétel)

5,4 MFt

5,4 MFt

6 MFt

Látvány-csapatsport támogatásból származó bevétel

0 MFt

19 MFt

25 MFt

Egyéb támogatás

0 MFt

0 MFt

0 MFt

Összesen

6,3 MFt

25,1 MFt

31 MFt

Kiadások alakulása az egyes évadokban
Kiadás

2013

2014

2015

Személyi (bér és bérjellegű + járulékai)

19,3 MFt

20,8 MFt

22 MFt

Működési költségek (rezsi)

0 MFt

0 MFt

0 MFt

Anyagköltség

1,1 MFt

1 MFt

1,5 MFt

Igénybe vett szolgáltatás

4,8 MFt

9 MFt

10 MFt

Egyéb, máshova nem sorolható kiadások

0,3 MFt

0,3 MFt

0,5 MFt

Összesen

25,5 MFt

31,1 MFt

34 MFt

Egyéb tájékoztató jellegű adatok
Kiadás

2013

2014

2015

Utánpótlásra fordított összeg

25,5 MFt

31,1 MFt

34 MFt

Működési költségek (rezsi)

0 MFt

0 MFt

0 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

13 300 394 Ft

266 007 Ft

Általános képzés

0 Ft

0 Ft

Szakképzés

0 Ft

0 Ft

Közreműködői díj
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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
Loki Focisuli Debrecen Közhasznú Sportegyesület (továbbiakban: Loki Focisuli) a DLA Utánpótlás Nevelő Nonprofit Kft. kiemelt akadémiai partnere és legnagyobb
utánpótlás nevelő egyesülete (ld. csatolt stratégiai együttműködési megállapodás). A Loki Focisuli minden évben egy korosztálynyi játékost (20 fő) ad fel a kiemelt
akadémiai minősítéssel rendelkező DLA-ba. Az előző években a támogatásoknál ezt sajnos nem vették figyelembe, így nem kaptuk meg azt az összeget, amit egy
kiemelt akadémiai minősítéssel rendelkező szervezetnek kellett volna, ezért az egyesületnek nehézségekkel kellett szembe néznie. A Loki Focisulinak a TAO
támogatáson kívül a tagdíjakon valamint az SZJA 1% felajánlásán kívül más bevétele nincs. A következő bajnoki évadban is, korosztályonként több csapatot indítunk,
ahogy ez már működött az előző években is. A Loki Focisuli csapatai az elmúlt években a következő bajnokságokban vettek részt: A nagyobb korosztályok a megyei
bajnokságban, a kisebb korosztályok az Interliga bajnokságban szerepeltek, ahol 9 magyar és hét román csapat versenyzett, illetve kölyökligában is részt vettünk.
Csapataink különböző hazai és nemzetközi tornákon vettek és vesznek részt folyamatosan, ami elég sok költséggel jár. Az U-7, U-9, U-11 és az U-13-as korosztályok
részt vesznek a Bozsik programban is. Az utánpótlás nevelést sportszervezetünkben az 5 és 17 éves kor közötti gyerekek számára biztosítjuk. A
sportszervezetünkben kezdte labdarúgó pályafutását több válogatottságig és NB I-es bajnokságban szereplő labdarúgó (Dzsudzsák Balázs, Varga József, Bódi
Ádám, Ferenczi János, Máté Péter). A Loki Focisuliban "A" licence-es, "B" licence-es valamint "C" licence-es edzők is dolgoznak. Minden edző két csapatnál látja el
feladatát, mivel mindenki segít másik korosztályban is. A Loki Focisuli önálló edzési létesítménnyel nem rendelkezik. A téli időszakban a gyerekek tornatermekben
edzenek, míg a kinti edzéseket a Pallagi Labdarúgó Akadémián vagy kinti füves pályán oldjuk meg. Az egyesület célja, hogy minél több gyereket vonjon be a
labdarúgásba, és hogy megszerettesse ezt a sportágat a gyerekekkel. Ebben a korban a külső motiváció nagyon sokat jelent, ami nagy feladatot ró az edzőkre. A
jutalmazás és a pozitív élmények mind segítenek abban, hogy a gyerekek minden edzésen részt vegyenek. Jól tudjuk, hogy nem minden gyerekből lesz labdarúgó,
de már azt is sikerként éljük meg, ha több éven keresztül az egyesület kötelékében tudjuk a gyerekeket.

Ingatlan beruházás esetén annak indokoltsága, célja és szakmai tartalma és megvalósulásának ütemezése
Sportegyesületünk ingatlanberuházást nem tervez a következő évadban.

A projekt időtartama, ill. a projekt-tevékenységek ütemterve
2014.07.01.- 2015.06.30. A Loki Focisuli szeretné folytatni az elkezdett munkát. Célunk, hogy az egyesület utánpótlás vezető szerepe megmaradjon a régióban az 513 éves korosztálynál. Kollégáimmal a szakmai továbbképzéseket és edzésbemutatókat folytatjuk a partner egyesületeknél. Továbbra is együttműködési
megállapodás keretében látogatjuk a helyi óvodákat és alapfokú oktatási intézményeket. Csapataink a jövőben is indulnak a megyei bajnokságban, a Bozsik
programban, az Interligában valamint a kölyökligában is. A létesítmény helyzetünket a pályák és termek bérlésével oldjuk meg a jövőben is. A TAO támogatásból
szeretnénk a gyerekek részére felszerelést (mez, nadrág, sportszár, labda) valamint az edzők munkájához szükséges felszereléseket (bóják,pionok) biztosítani. A
nyári edzőtáborozás is nagy élmény volt a gyerekek részére és az edzők is szakmailag hasznos tartották az együtt töltött egy hetet. Amennyiben lehetőségünk lesz
rá, akkor ezt is kihasználnánk a TAO támogatás terhére. A következő évben szeretnénk a nagyobb korosztályokat (U10-től) évente minimum 1 külföldi tornára
benevezni és kiutaztatni. Szeretnénk a munkánkhoz szükséges stabil anyagi hátteret biztosítani az egyesület edzői és a gyerekek részére a TAO támogatás
segítségével.

A sportfejlesztési program szakszövetségi stratégiához való viszonyának részletezése, valamint a korábban beadott sportfejlesztési
program és a jelen sportfejlesztési program közti kapcsolat bemutatása (amennyiben van)
Loki Focisuli a 2014/2015 évben a következő célokat valósította meg: 1.Debrecenben és vonzáskörzetében biztosítottuk a labdarúgás népszerűségének növelését.
Egyesületünkbe nagyon sokan vidékről járnak be, ami szintén azt erősíti,hogy megéri nálunk sportoltatni a gyerekeket. Néhány vidéki település a sok közül
Vámospércs, Létavértes, Sárrétudvari, Hajdúnánás, Nyírlugos, Téglás, Kisvárda,Csenger. Azok a szülők, akik hetente többször is megteszik ezt az utat nem kis
áldozat árán (nem csak anyagi) minden elismerést megérdemelnek. 2.A sportszervezetünk tömegbázisának megteremtése, megerősítése elérte célját. Szoros
együttműködési és munkakapcsolatot alakítottunk ki a helyi alapfokú oktatási intézményekkel. 3.Az óvodákkal való együttműködés már évek óta sikeresen működik.
Szakembereink foglalkozásokat tartanak több óvodában is. 4.Az utánpótlás nevelés területén az MLSZ Bozsik programjában a körzeti vezető szerepet megtartottuk
és az alközponti feladatokat is teljesítettük. A környező településeken az utánpótlás képzés beindítása is célunk volt és azokhoz a klubokhoz, akikkel együttműködési
megállapodásunk van, rendszeresen eljártunk és eljárunk edzésbemutatókra és edzésvezetéseket is végzünk. 5.A sportolók részére biztosítani tudtuk a
felkészüléshez a megfelelő létesítményeket. A téli felkészüléseket tornatermekben, a kinti edzéseket pedig a Pallagi Labdarúgó Akadémián oldottuk meg. A bérleti
díjakat az egyesület finanszírozta a TAO támogatásból. 6.Az Utánpótlás-nevelési feladatok ellátásának támogatására a TAO-s pénzeket használtuk fel. A
támogatásból finanszíroztuk a sportszakemberek (edzők) személyi jellegű ráfordításainak bizonyos részét. 7.Utánpótlás tornát szerveztünk azoknak a csapatoknak,
akikkel együttműködési megállapodása van a klubnak. 8.Négy korosztálynak lehetősége volt nyári edzőtáborban részt vennie, ami nagyban segítette a
felkészülésüket, természetesen ezt sem a támogatásból finanszíroztuk a csapatok részére.

A sportfejlesztési program lehetséges társadalmi és gazdasági hatásai (különös tekintettel azok időbeni realizálódására), a várt
előnyök és a figyelembe veendő kockázatok megjelölése
Loki Focisuli a 2014/2015-ös évben a következő célokat nem tudta megvalósítani: 1.Ebben az évben semmit nem tudtunk vásárolni a gyerekeknek (labda, melegítő,
mez, cipő edzéseszközök, stb.) 2.A tornatermek bérleti díjait csak részben tudtuk TAO-s pénzből megoldani. 3.A tornákra való útiköltséget sem tudtuk kigazdálkodni.
4.Az edzőtábori költségeket is a szülők fizették ki. 5.Az edzői bérek költségeit sem tudtuk finanszírozni a támogatásból, annak ellenére, hogy nem nevezhető magas
bérezésnek. A 2014/2015-ös idényben nagyon nagy terheket róttunk a szülőkre (szerelések, utazások, nevezések, étkezések költségei), mivel a TAO támogatás nem
tudta teljes mértékben fedezni a kiadásokat. Sajnos ebben az évben bebizonyosodott, hogy stabil anyagi háttér nélkül nehéz színvonalas és gördülékeny munkát
végezni.
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Személyi jellegű ráfordítások
2015/16 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

2015/16 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
2015/16 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

2015/16 évad - Tárgyi beruházások részletes indoklása
Tárgyi eszköz
megnevezése

Indoklás

2015/16 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
2015/16 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

2015/16 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

2015/16 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

2015/16 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
2014/15 évadra nevezett csapatok
Korosztály

Csapat neve

Létszám

Csapat szintje 14/15

Csapat szintje 15/16

U13

Bozsik egyesületi U13

11

Bozsik egyesületi

Bozsik egyesületi

U13

Bozsik egyesületi U13

0

Bozsik egyesületi

Bozsik egyesületi

U11

Bozsik egyesületi U11

8

Bozsik egyesületi

Bozsik egyesületi

U11

Bozsik egyesületi U11

8

Bozsik egyesületi

Bozsik egyesületi

U11

Bozsik egyesületi U11

0

Bozsik egyesületi

Bozsik egyesületi

U9

Bozsik egyesületi U9

8

Bozsik egyesületi

Bozsik egyesületi

U9

Bozsik egyesületi U9

8

Bozsik egyesületi

Bozsik egyesületi

U7

Bozsik egyesületi U7

8

Bozsik egyesületi

Bozsik egyesületi

U7

Bozsik egyesületi U7

8

Bozsik egyesületi

Bozsik egyesületi

U15

LOKI FOCISULI DEBRECEN KSE U15

16

egyéb ffi UP

egyéb ffi UP

U15

LOKI FOCISULI DEBRECEN KSE U15

0

egyéb ffi UP

egyéb ffi UP

Megjegyzés

megye bajn.

2015/16-os évadban vállalt új csapatok
Korosztály
U17

Csapat neve
Loki Focisuli

Létszám
16

Csapat szintje 15/16
egyéb ffi UP

Megjegyzés
megye bajnokság

Tehetségbónusz táblázat
Versenyengedély szám

Versenyző neve

Átvevő sportszervezet

Átigazolás időpontja

Tehetségbónusz

382972

CZAPP SEBESTYÉN

DLA UTÁNPÓTLÁS NEVELŐ NONPROFIT KFT.

2014.08.15

15%

343557

CSIGE ZSOLT

DLA UTÁNPÓTLÁS NEVELŐ NONPROFIT KFT.

2014.07.30

15%

410070

CSÖRGŐ RAUL

DLA UTÁNPÓTLÁS NEVELŐ NONPROFIT KFT.

2014.07.30

15%

377933

FEKETE ISTVÁN

DLA UTÁNPÓTLÁS NEVELŐ NONPROFIT KFT.

2014.08.12

15%

381544

JUHÁSZ ANDRÁS ZSOMBOR

DLA UTÁNPÓTLÁS NEVELŐ NONPROFIT KFT.

2014.08.27

15%

434261

JUSTYÁK MÁRK ZSOLT

DLA UTÁNPÓTLÁS NEVELŐ NONPROFIT KFT.

2014.07.30

15%

400641

KOVÁCS BENCE

DLA UTÁNPÓTLÁS NEVELŐ NONPROFIT KFT.

2014.08.15

15%

370013

KOVÁCS MIHÁLY

DLA UTÁNPÓTLÁS NEVELŐ NONPROFIT KFT.

2014.09.09

15%

351459

MEZŐ PÉTER

DLA UTÁNPÓTLÁS NEVELŐ NONPROFIT KFT.

2014.07.30

15%

351287

MOLNÁR SZABOLCS OLIVÉR

DLA UTÁNPÓTLÁS NEVELŐ NONPROFIT KFT.

2014.08.15

15%

481257

NAGY NÁNDOR JÁNOS

DLA UTÁNPÓTLÁS NEVELŐ NONPROFIT KFT.

2014.08.15

15%

417069

NAGY ZSOLT

DLA UTÁNPÓTLÁS NEVELŐ NONPROFIT KFT.

2014.08.15

15%

434263

SZIRBUCZ MILÁN

DLA UTÁNPÓTLÁS NEVELŐ NONPROFIT KFT.

2014.07.30

15%

457351

VIRÁGOS TIBOR

DLA UTÁNPÓTLÁS NEVELŐ NONPROFIT KFT.

2014.08.12

15%
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be/SFP-09207/2015/MLSZ
Utánpótlás-nevelésben igazolt csapatok
2014/15 évadra nevezett csapatok
Korosztály

Csapat neve

Létszám

Csapat szintje 14/15

Csapat szintje 15/16

Megjegyzés

2015/16-os évadban vállalt új csapatok
Korosztály

Csapat neve

Létszám

Csapat szintje 15/16

Megjegyzés

Tehetségbónusz táblázat
Versenyengedély szám

2015-12-14 16:48

Versenyző neve

Átvevő sportszervezet

Átigazolás időpontja

Tehetségbónusz
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be/SFP-09207/2015/MLSZ
Utánpótlás-nevelésben igazolt csapatok
2014/15 évadra nevezett csapatok
Korosztály

Csapat neve

Létszám

Csapat szintje 14/15

Csapat szintje 15/16

Megjegyzés

U15

LOKI FOCISULI DEBRECEN KSE U15

0

egyéb futsal UP

egyéb futsal UP

U13

LOKI FOCISULI DEBRECEN KSE U13

11

egyéb futsal UP

egyéb futsal UP

megye

U11

LOKI FOCISULI DEBRECEN KSE U11

11

egyéb futsal UP

egyéb futsal UP

megye

U11

LOKI FOCISULI DEBRECEN KSE U11

11

egyéb futsal UP

egyéb futsal UP

megye

U11

LOKI FOCISULI DEBRECEN KSE U11

0

egyéb futsal UP

egyéb futsal UP

2015/16-os évadban vállalt új csapatok
Korosztály

Csapat neve

Létszám

Csapat szintje 15/16

Megjegyzés

Tehetségbónusz táblázat
Versenyengedély szám

2015-12-14 16:48

Versenyző neve

Átvevő sportszervezet

Átigazolás időpontja

Tehetségbónusz
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Utánpótlás-nevelésben igazolt csapatok
2014/15 évadra nevezett csapatok
Korosztály

Csapat neve

Létszám

Csapat szintje 14/15

Csapat szintje 15/16

Megjegyzés

2015/16-os évadban vállalt új csapatok
Korosztály

Csapat neve

Létszám

Csapat szintje 15/16

Megjegyzés

Tehetségbónusz táblázat
Versenyengedély szám

2015-12-14 16:48

Versenyző neve

Átvevő sportszervezet

Átigazolás időpontja

Tehetségbónusz
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be/SFP-09207/2015/MLSZ
Utánpótlás-nevelésben igazolt csapatok
2014/15 évadra nevezett csapatok
Korosztály

Csapat neve

Létszám

Csapat szintje 14/15

Csapat szintje 15/16

Megjegyzés

2015/16-os évadban vállalt új csapatok
Korosztály

2015-12-14 16:48

Csapat neve

Létszám

Csapat szintje 15/16

Megjegyzés
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be/SFP-09207/2015/MLSZ
Utánpótlás-nevelés ráfordításai
2015/16 évad - Sporteszköz, sportfelszerelés beszerzése – részletező táblázat
Kategória

Megnevezés

Mennyiségi egység

Mennyiség

Egységár

Tervezett beruházási, felújítási érték (Ft)

Sporteszköz

5-ös labda

db

50

4 814 Ft

240 700 Ft

Sporteszköz

4-es labda

db

60

3 370 Ft

202 200 Ft

Sporteszköz

1-es labda

db

50

1 444 Ft

72 200 Ft

Sportfelszerelés

Melegítő alsó-felső

db

120

4 814 Ft

577 680 Ft

Sportfelszerelés

Mez piros

db

120

2 407 Ft

288 840 Ft

Sportfelszerelés

Mez fehér

db

120

2 407 Ft

288 840 Ft

Sportfelszerelés

Rövid nadrág piros

db

120

1 203 Ft

144 360 Ft

Sportfelszerelés

Rövid nadrág fehér

db

120

1 203 Ft

144 360 Ft

Sportfelszerelés

Futball cipő

pár

120

7 220 Ft

866 400 Ft

Sportfelszerelés

Sportszár fehér

pár

120

963 Ft

115 560 Ft

Sportfelszerelés

Sportszár piros

pár

120

963 Ft

115 560 Ft

Sportfelszerelés

Sporttáska

db

91

3 851 Ft

350 441 Ft

Sportfelszerelés

Anorák

db

91

2 166 Ft

197 106 Ft

Sportfelszerelés

Megkül.mez

db

120

481 Ft

57 720 Ft

Sporteszköz

Egyensúlyozó korong

db

30

4 814 Ft

144 420 Ft

Sportfelszerelés

Teremcipő

db

40

7 220 Ft

288 800 Ft

Sporteszköz

Egészségügyi táska

db

10

4 814 Ft

48 140 Ft

2015/16 évad - Gyógyszerek, diagnosztikai eszközök beszerzése – részletező táblázat
Kategória
Vitamin

Megnevezés
Jou italpor

Mennyiségi egység
db

Mennyiség
1000

Egységár
674 Ft

Tervezett beruházási, felújítási érték (Ft)
674 000 Ft

2015/16 évad - Sportlétesítmény, sportpálya bérleti díja – részletező táblázat
Ingatlan megnevezés

Kategória

Bérleti díj / óra (Ft)

Igénybevett órák száma / hó

Hónapok száma

Bérleti díj összesen (Ft)

Huszár Gál Gimnázium

Sportcsarnok

3 129 Ft

28

5

438 060 Ft

Mechwart András Iskola

Sportcsarnok

3 105 Ft

12

5

186 300 Ft

Vörösmarty Mihály Ált. Iskola

Sportcsarnok

3 105 Ft

6

5

93 150 Ft

Bolyai János Ált. Iskola

Sportcsarnok

3 105 Ft

6

5

93 150 Ft

Könnyűipari Szakközépiskola

Sportcsarnok

2 623 Ft

16

5

209 840 Ft

Monostorpályi úti Kézilabda Csarnok

Sportcsarnok

4 814 Ft

6

5

144 420 Ft

Erdőspuszta

Műfüves pálya

2 888 Ft

12

5

173 280 Ft
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be/SFP-09207/2015/MLSZ
Általános Képzés
2015/16 évad - Kérelmező által szervezett általános típusú képzések költségei
Általános képzés megnevezése

Képzésben résztvevők száma (fő)

Oktatás várható költségei (Ft)
0 Ft

2015/16 évad - Tervezett összes általános képzés költség alakulása a 2015/16-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

2015-12-14 16:48
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be/SFP-09207/2015/MLSZ
Szakképzés
2015/16 évad - Kérelmező által szervezett szakképzés típusú képzések költségei
Szakképzés megnevezése

Képzésben résztvevők száma (fő)

Oktatás várható költségei (Ft)
0 Ft

2015/16 évad - Tervezett összes szakképzés költség alakulása a 2015/16-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

2015-12-14 16:48
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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

266 007 Ft

Összesen

266 007 Ft

Maximum közrem. díj
266 008 Ft

Ellenőrző szervnek fizetendő díj
133 004 Ft

Összesen
399 011 Ft
399 011 Ft

Közreműködő által végzett feladatok leírása
Kapcsolódó
jogcím
Utánpótlás-nevelé
s

Feladat leírása

A társasági adó támogatás rendszerének megismerése, elsajátítása. Az elszámolásokkal kapcsolatos teendők elvégzése. Mindenkori
szabályok betartása.

2015-12-14 16:48
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be/SFP-09207/2015/MLSZ
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, 2015. 12. 14.
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Nyilatkozat 2
Alulírott Vadicska Zsolt (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 2015/16-os bajnoki évadban versenyeztetni fogja. Tudomásul veszem, hogy amennyiben a már meglévő, illetve az önként
vállalt utánpótlás korosztályú csapatok az MLSZ versenyrendszerében a 2015/16-os 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, 2015. 12. 14.
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Nyilatkozat a DE MINIMIS támogatások igénybevételéről
Az adószám alapján az Ön sportszervezetének nem kell De Minimis nyilatkozatot kitöltenie!
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Mellékletek
Fájlok száma: 1
Utolsó feltöltés:
2015-04-30 18:47:12

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:
2015-04-30 18:47:21

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:
2015-04-30 18:39:39

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:
2015-04-30 18:47:46

(10 000 Ft) A 39/2011. (VI. 30.) NEFMI rendelet alapján fizetendő Igazgatási szolgáltatási díj befizetését igazoló bizonylat

Fájlok száma: 0

Egyéb dokumentumok

Kelt: Debrecen, 2015. 12. 14.
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be/SFP-09207/2015/MLSZ
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%
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be/SFP-09207/2015/MLSZ
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

12 901 383 Ft

133 004 Ft

266 007 Ft

13 300 394 Ft

1 477 822 Ft

14 645 211 Ft

14 778 215 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

12 901 383 Ft

133 004 Ft

266 007 Ft

13 300 394 Ft

1 477 822 Ft

14 645 211 Ft

14 778 215 Ft

Igazgatási szolgáltatási díj
Személyi
0 Ft

2015-12-14 16:48

Tárgyi
0 Ft

Utánpótlás
10 000 Ft

Képzés
0 Ft

Összesen
10 000 Ft

22 / 23

be/SFP-09207/2015/MLSZ
A kérelemhez tartozó mellékletek (4 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)
alairasminta-lokifs.pd_1430412441.pdf Szerkesztés alatt, 55 Kb, 2015-04-30 18:47:21) db40d9fcc68ccdcf14c48ef4add617fa470bddf7f0faaa2f6fca9c2f54350ad2
Nyilvántartó hatóság igazolása (a kérelmező szervezetet nyilvántartó szervezet (bíróság, vagy közigazgatási szerv) 30 napnál nem régebbi igazolása
a szervezet nyilvántartásban szereplő adatairól)
kivonatlokifs.pd_1430412432.pdf Szerkesztés alatt, 201 Kb, 2015-04-30 18:47:12) 67f497bc6b8a45361593fde940785332f70ac8d578d3c1ba557ec7237a186098
A 39/2011. (VI. 30.) NEFMI rendelet alapján fizetendő Igazgatási szolgáltatási díj befizetését igazoló bizonylat
lokifs-igazgatasidij.pd_1430412466.pdf Szerkesztés alatt, 40 Kb, 2015-04-30 18:47:46)
4db4707de67d1ec4fb6cd10834a89d1af7b03bf6a7092ff81d170f942327437a
Igazolás arról, hogy a pályázó köztartozásmentes adózónak minősül (30 napnál nem régebbi közokirattal igazolja vagy szerepel a köztartozásmentes
adózói adatbázisban)
lokifocisuliadoigazolas_1430411979.pdf Szerkesztés alatt, 89 Kb, 2015-04-30 18:39:39)
8eeeec6118e6b3eda3e74128f811b8e815c743871d9966302cf373b511af29b2
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