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Tárgy: sportfejlesztési program jóváhagyására irányuló kérelem jóváhagyása  

A Magyar Labdarúgó Szövetség (a továbbiakban: MLSZ) az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (a továbbiakban: Ákr.) 80. §-ának (1)
bekezdése, a sportról szóló 2004. évi I. törvény (a továbbiakban: Stv.) 22. § (2) bekezdésének fa) pontja, a társasági adóról és az osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI.
törvény (a továbbiakban: Tao. tv.) 22/C. §-a, valamint a látvány-csapatsport támogatását biztosító támogatási igazolás kiállításáról, felhasználásáról, a támogatás
elszámolásának és ellenőrzésének, valamint visszafizetésének szabályairól szóló 107/2011 (VI.30.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Kormányrendelet) 4. §-ának (5)
bekezdése alapján meghozta a következő

H A T Á R O Z A T O T

Tájékoztatom, hogy a Kormányrendelet 4. §-ának (11) bekezdése alapján a jelen határozatommal jóváhagyott sportfejlesztési programját, annak költségtervét és
a jóváhagyott támogatás összegét a honlapján köteles közzétenni.

A támogatási igazolás kiállításának feltételét képező sportfejlesztési program jóváhagyására irányuló eljárással kapcsolatban az Stv. 22. §-ának (3) bekezdésében kapott
jogkörömben eljárva, a(z) DASE DIÁKSPORT EGYESÜLET kérelmező (székhelye: 4032 Debrecen Börszörményi út 138. , adószáma: 19129693-1-09, képviselője: Nagy
Norbert) (a továbbiakban: Kérelmező) sportfejlesztési programjának szakmai tartalmát, illetve annak költségvetését a Stv. 51. § (2) bekezdésének m) pontja, valamint a
Kormányrendelet 4. §-ának (5) bekezdése, illetve a sportfejlesztési programban rendelkezésre álló információk alapján jogcímenként az alábbi összegekben

jóváhagyom:

Támogatás jogcíme
Közvetlen

támogatás összege
Közreműködői díj

összege

Ellenőrző szervnek
fizetendő hatósági

díj

Támogatás
összesen

A program
megvalósításához
szükséges önrész

Elszámolandó
összeg

Személyi jellegű
ráfordítások

392 928 Ft 8 101 Ft 4 051 Ft 405 080 Ft 405 080 Ft 806 109 Ft

Tárgyi eszköz beruházás,
felújítás (előfinanszírozott
nem ingatlan)

308 636 Ft 6 364 Ft 3 182 Ft 318 182 Ft 136 364 Ft 451 364 Ft

Tárgyi eszköz beruházás,
felújítás (előfinanszírozott
ingatlan)

50 661 343 Ft 1 044 564 Ft 522 282 Ft 52 228 189 Ft 22 383 509 Ft 74 089 416 Ft

Utánpótlás-nevelés
feladatainak ellátása

19 204 774 Ft 395 974 Ft 197 987 Ft 19 798 735 Ft 2 199 859 Ft 21 800 607 Ft

Általános képzéssel
összefüggő feladatok

221 574 Ft 4 569 Ft 2 284 Ft 228 427 Ft 228 427 Ft 454 570 Ft

Összesen: 70 789 255 Ft 1 459 572 Ft 729 786 Ft 72 978 613 Ft 25 353 239 Ft 97 602 066 Ft

A tárgyi eszköz beruházás, felújítás jogcímhez kapcsolódó jóváhagyott tételek:
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Megnevezés Kategória Jóváhagyott
támogatási összeg

Megvalósítás módja

számítógép, laptop Informatikai beruházás 107 252 Ft
Előfinanszírozott (nem
ingatlan)

egészségügyi láda feltöltve Sportegészségügyi eszköz 17 875 Ft
Előfinanszírozott (nem
ingatlan)

hordágy Sportegészségügyi eszköz 57 201 Ft
Előfinanszírozott (nem
ingatlan)

nyomtató Informatikai beruházás 28 601 Ft
Előfinanszírozott (nem
ingatlan)

honlap készítés, fejlesztés Informatikai beruházás 107 252 Ft
Előfinanszírozott (nem
ingatlan)

műfüves nagypálya építés Pályaépítés 52 228 189 Ft Előfinanszírozott (ingatlan)

Összesen: 52 546 370 Ft

Határozatom ellen önálló fellebbezésnek az Stv. 22. §-ának (4) bekezdése, valamint az Ákr. 116. §-ának (1) bekezdése alapján nincs helye. A Kérelmező a közigazgatási
perrendtartásról szóló 2017. évi I. törvény (a továbbiakban: Kp.) 39. §-ának (1) bekezdése alapján kérheti határozatom bírósági felülvizsgálatát annak közlésétől számított
harminc napon belül a Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróságtól a fenti ügyiratszámra való hivatkozással, a Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróságnak
címzett, de az MLSZ-hez benyújtott keresetlevélben. Kérelmező a keresetlevelében a Kp. 77. § (2) bekezdése alapján tárgyalás tartását kérheti, ellenkező esetben
amennyiben a tárgyalás tartását a bíróság nem tartja szükségesnek az ügy érdemében tárgyaláson kívül határoz. Az illetékről szóló 1990. évi XCIII. törvény (a
továbbiakban: Itv.) 45/A. § (1) bekezdése alapján az elsőfokú közigazgatási bírósági eljárás illetéke 30.000,- Ft, ugyanezen törvény 62. § (1) bekezdésének h) pontja
alapján a Kérelmezőt illetékfeljegyzési jog illeti meg.

A Kérelmező 52 000 Ft igazgatási szolgáltatási díjat fizetett meg az MLSZ 10300002-10473718-49020341 számú fizetési számlájára. Az MLSZ-nek egyéb eljárási költség
megtérítéséről nem kellett döntenie, mert az eljárás során ilyen költség nem merült fel.

I N D O K O L Á S

A Kormányrendelet 4. §-ának (1) bekezdése értelmében a támogatási igazolás kiállításának előzetes feltétele, hogy a támogatás igénybevételére jogosult szervezet a
tervezett támogatással érintett sportfejlesztési programját – több évre szóló sportfejlesztési program esetén évekre lebontva –, annak tervezett megvalósítását megelőzően a
jóváhagyást végző szervezet részére jóváhagyás céljából benyújtsa.

A Kérelmező a programját a Kormányrendelet 4. §-ának (1) bekezdésében meghatározott határidőig - 2018.05.02. napján - benyújtotta. A közigazgatási hatósági eljárás
2018.05.03. napján indult meg. Mivel eljárásom során megállapítottam, hogy a benyújtott sportfejlesztési program megfelel a Kormányrendelet 4. §-ának (3) bekezdésben
meghatározott vizsgálati szempontoknak, ezért a Kérelmező sportfejlesztési programjának szakmai tartalmát– a 2018/19-os támogatási időszak tekintetében – az MLSZ
Elnöksége által elfogadott értékelési elvekben foglaltak figyelembevételével, a rendelkező részben foglaltak szerint hagytam jóvá.

A benyújtott sportfejlesztési program költségtervének tárgyi eszköz jogcímen jóváhagyott projektelemek támogatási összege a megyei igényeknek megfelelő és az MLSZ
stratégiai célkitűzéseinek megvalósítását ténylegesen elősegítő fejlesztések figyelembe vételével egyedi elbírálás alapján, szakmai véleményezés után került a rendelkező
részben feltüntetett összegben elfogadásra.

A Kérelmező által benyújtott sportfejlesztési program személyi jellegű ráfordítás jogcímmel kapcsolatban a következő megállapításokat teszem:

Az MLSZ sportágfejlesztési koncepciójának alapvető stratégiai célja a magyar labdarúgás tömegbázisának nagymértékű szélesítése. E stratégiai célt szem előtt tartva –
figyelembe véve az egyes utánpótlás-korosztályokban szerepeltetett csapatok és versenyengedéllyel rendelkező játékosok számát, valamint a Tao. tv. 22/C. § (4)
bekezdésének a) pontjában meghatározott 50%-os támogatási intenzitásra vonatkozó előírást – a Kérelmező személyi jellegű ráfordítás jogcím alatt megvalósítani kívánt
projektelemei 405 080 Ft összegben kerültek jóváhagyásra. A Kérelmező sportfejlesztési programjának személyi jellegű ráfordítás jogcím alatt jóváhagyott támogatás
összegét az egyes aljogcímek tekintetében arányosan kell felhasználnia, ezért – figyelemmel a Tao. tv. 22/C. § (4) bekezdésének c) pontjában meghatározott 50%-os
támogatási intenzitásra – Kérelmező sportfejlesztési programjának személyi jellegű ráfordítás jogcím alá betervezett költségét 80 199 Ft támogatási összeggel
csökkentettem.

A Kérelmező által benyújtott sportfejlesztési program előfinanszírozott ingatlan beruházás, felújítás jogcímmel kapcsolatban a következő megállapításokat teszem:

A(z) öltöző építése megnevezésű projektelem megvalósítását az MLSZ hatósági jogkörében eljárva nem támogatja;
A(z) vizesblokk épület építése megnevezésű projektelem megvalósítását az MLSZ hatósági jogkörében eljárva nem támogatja;

ezért figyelemmel a Tao. tv. 22/C. § (4) bekezdésének c) pontjában meghatározott 70%-os támogatási intenzitásra – a Kérelmező sportfejlesztési programjának
előfinanszírozott ingatlan beruházás, felújítás jogcím alá betervezett költségét 11 819 323 Ft támogatási összeggel 52 228 189 Ft összegre csökkentettem.
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Tájékoztatom, hogy a 2018-19. évi sportfejlesztési programok értékelésének alapelvei melléklete (Pályaárak_építésiköltség-benchmark_2018_2019) következőket
tartalmazza: „ÖLTÖZŐÉPÍTÉS (könnyűszerkezet építésű, konténer Ft/nettó m2) - nem támogatott” projektelemnek minősül. Kérelmező sportfejlesztési programjában az
öltöző beruházás indoklásánál kifejtette, hogy „Konténeröltöző telepítését kívánja megvalósítani műfüves labdarúgó pályához, valamint a vizesblokk beruházás
indoklásánál,hogy konténer vizesblokk - zuhanyzó és WC-konténer - telepítését kívánja megvalósítani műfüves labdarúgó pályához.”

A Kérelmező által benyújtott sportfejlesztési program utánpótlás-nevelési feladatok támogatása jogcímmel kapcsolatban a következő megállapításokat teszem:

Az MLSZ sportágfejlesztési koncepciójának alapvető stratégiai célja a magyar labdarúgás tömegbázisának nagymértékű szélesítése. E stratégiai célt szem előtt tartva –
figyelembe véve az egyes utánpótlás-korosztályokban szerepeltetett csapatok és versenyengedéllyel rendelkező játékosok számát, valamint a Tao. tv. 22/C. § (4)
bekezdésének a) pontjában meghatározott 90%-os támogatási intenzitásra vonatkozó előírást – a Kérelmező utánpótlás-nevelési feladatok támogatása jogcím alatt
megvalósítani kívánt projektelemei 19 798 735 Ft összegben kerültek jóváhagyásra. A Kérelmező sportfejlesztési programjának utánpótlás-nevelési feladatok támogatása
jogcím alatt jóváhagyott támogatás összegét az egyes aljogcímek tekintetében arányosan kell felhasználnia, ezért – figyelemmel a Tao. tv. 22/C. § (4) bekezdésének c)
pontjában meghatározott 90%-os támogatási intenzitásra – Kérelmező sportfejlesztési programjának utánpótlás-nevelési feladatok támogatása jogcím alá betervezett
költségét 3 920 085 Ft támogatási összeggel csökkentettem.

Tájékoztatom, hogy a Kérelmező sportfejlesztési programjának utánpótlás-nevelési feladatok támogatása jogcím alatt jóváhagyott támogatás összegét arra tekintettel
csökkentettem, hogy a Kérelmező által utológosan felvitt 4 U11 és 4 U13 futsal csapat nevezése nem nyert bizonyosságot.

Tájékoztatom, hogy a Kormányrendelet 10. §-ának (2) bekezdése alapján - vagy amennyiben a jóváhagyott támogatás költségelemek közötti arányos felhasználására
vonatkozó fenti előírás az eredetileg megvalósítani kívánt utánpótlás-nevelési feladatok megvalósítását veszélyeztetné vagy meghiúsítaná, akkor a Kormányrendelet 10. §-
ának (4) bekezdése alapján - a Kérelmező kérelmezheti a jóváhagyott sportfejlesztési programjának módosítását

Az eljárás során megállapítottam, hogy a Kérelmező által benyújtott sportfejlesztési program szakmai tartalma összhangban van az MLSZ labdarúgás stratégiai fejlesztési
koncepciójával és értékelési elveivel.

A sportfejlesztési program jóváhagyására irányuló kérelme elbírálásához kapcsolódóan a látvány-csapatsportok támogatásával összefüggő sportfejlesztési program
jóváhagyására és a támogatási igazolás kiadására irányuló hatósági eljárásban fizetendő igazgatási szolgáltatási díjról szóló 39/2011. (VI. 30.) NEFMI rendelet 1. § a)
pontja és a 2. § alapján a Kérelmezőnek 52 000 Ft igazgatási szolgáltatási díj fizetési kötelezettsége keletkezett, amelyet a rendelkező részben foglaltakkal összhangban
teljesített. Az MLSZ-nek egyéb eljárási költség megtérítéséről nem kellett döntenie, mert az eljárás során ilyen költség nem merült fel.

A fentieken túl felhívom a Kérelmező figyelmét arra, hogy a jelen határozatban jóváhagyott támogatási összeg felhasználásának a Kormányrendeletben foglaltak, az MLSZ
honlapján megtalálható, az MLSZ Elnöksége által elfogadott értékelési elveivel, valamint Elszámolási Szabályzatban foglaltakkal összhangban kell történnie.

Hatáskörömet és illetékességemet a Tao. tv. 22/C. §-ának (3e) bekezdése, az Stv. 22. §-ának (2) bekezdés f) pontja, valamint a Kormányrendelet 2. §-ának (1) bekezdés 2.
pontja határozza meg.

A felülvizsgálathoz való jogot az Stv. 22. § (4) bekezdéssel összhangban az Ákr. 116. § (1) bekezdése, és az Ákr. 114. § (1) bekezdése biztosítja, a felülvizsgálat iránti
kérelem előterjesztésének módját és határidejét a Kp. 39. § (1) bekezdés határozza meg.

A felülvizsgálat eljárási illetékének mértékét az Itv. 45/A. (1) bekezdése határozza meg, megfizetésének módját és idejét az Itv. 74. § (1) bekezdése szabályozza.

Döntésemet a hivatkozott jogszabályhelyek alapján hoztam meg. A döntés tartalmát az Ákr. 81. § határozza meg.

Budapest, 2018.10.26.

 
dr. Vági Márton

Főtitkár

A határozatot kapják:
1. DASE DIÁKSPORT EGYESÜLET
2. Irattár
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A kérelmező adatai

A kérelmező szervezet teljes neve  DASE DIÁKSPORT EGYESÜLET

A kérelmező szervezet rövidített neve  DASE

Gazdálkodási formakód  521

Nyilatkozat ÁFA visszaigénylésre a pályázatban igényelt költségek tekintetében jogcímenként:

Tárgyi eszköz nem ingatlan  Nincs visszaigénylés  Tárgyi ingatlan  Nincs visszaigénylés

Utánpótlás  Nincs visszaigénylés  Képzés  Nincs visszaigénylés

Tagsági azonosítószám  3320

A kérelmező jogállása  Amatőr  Alkalmaz hivatásos sportolót?  Nem

Férfi felnőtt nagypályás csapat
legmagasabb bajnoki osztálya

 Megyei I. osztály  Férfi felnőtt futsal csapat legmagasabb
bajnoki osztálya

 Nincs

Női felnőtt csapat legmagasabb bajnoki
osztálya

 Nincs  Női felnőtt futsal csapat legmagasabb
bajnoki osztálya

 Nincs

Utánpótlás típusa  Egyéb UP

Adószám  19129693-1-09

Bankszámlaszám  11600006-00000000-60179438

Önerő biztosítása személyi jogcímhez:

 Mindenfajta állami (önkormányzati) forrástól mentes saját erő

 Hitel

 Egyéb forrás saját erő

Önerő biztosítása tárgyi jogcímhez:

 Mindenfajta állami (önkormányzati) forrástól mentes saját erő

 Hitel

 Egyéb forrás saját erő

Önerő biztosítása képzés jogcímhez:

 Mindenfajta állami (önkormányzati) forrástól mentes saját erő

 Hitel

 Egyéb forrás saját erő

Nyilatkozat tárgyi eszköz beruházás, felújítás jogcím esetén a fejlesztéssel érintett ingatlan hasznosításáról:

Korlátozott mértékű gazdasági célú használat

A kérelmező szervezet székhelye

Irányítószám  4032  Város  Debrecen

Közterület neve  Börszörményi  Közterület jellege  út

Házszám  138  Épület  

Lépcsőház   Emelet  

Ajtó  

A kérelmező szervezet levelezési címe

A levelezési cím megegyezik a székhely
címével  

Irányítószám  4032  Város  Debrecen

Közterület neve  Dóczy József  Közterület jellege  utca

Házszám  9  Épület  

Lépcsőház   Emelet  

Ajtó  

Telefon  +36 30 533 80 00  Fax  -

Honlap  www.deac.hu  E-mail cím  deackft@unideb.hu

A képviselő adatai

A kérelmező hivatalos képviselőjének
neve  Nagy Norbert

A kérelmező hivatalos képviselőjének
beosztása  Ügyvezető Elnök

Mobiltelefonszám  +36 20 394 16 18  E-mail cím  dase@unideb.hu

A kérelmező részéről kijelölt kapcsolattartók adatai

Kapcsolattartó neve Mobiltelefonszám E-mail cím

Lóczi Lászlóné +36 30 533 80 00 deackft@unideb.hu

Kérelmező adatainak beemelése OPTEN-ből

be/SFPHP01-23239/2018/MLSZ
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2018/19 évad - A sportszervezet által használt ingatlanok (az azonos helyrajzi számon lévő pályákat több sorban kérjük felvinni)

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

Fejl. Megj.

Böszörményi úti sporttelep
füves pályája

Nagy f.p. 4032
Debrecen
Böszörményi u. 
138

19549 Bérelt 30 5 080 Ft 9 Nem

Dóczy J. u-i Sporttelep Nagy f.p. 4032
Debrecen
Dóczy J. u.
9-11.

22246/1 Bérelt 10 5 080 Ft 9 Nem

Dóczy J. u-i Sporttelep Nagy mf.p 4032
Debrecen
Dóczy J. u.
9-11.

22246/1 Egyéb 30 0 Ft 10 Nem

Böszörményi úti Sporttelep Nagy f.p. 4032
Debrecen
Böszörményi u.
138

19549 Egyéb 20 0 Ft 8 Nem

Böszörményi úti Sporttelep Kicsi mf.p. 4032
Debrecen
Böszörményi u.
138

19549 Egyéb 30 0 Ft 6 Igen

Kecskeméti János
Tornacsarnok

Egyéb 4032
Debrecen
Böszörményi u.
138

19549 Bérelt 20 6 350 Ft 3 Nem

DEAC Sporttelep
strandlabdarúgó pálya

Egyéb 4032
Debrecen
Dóczy J. u.
9-11.

22246/1 Egyéb 20 0 Ft 4 Nem
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Vagyoni helyzet, igényelt támogatás összevont bemutatása

A kérelmező 2016/17 évi gazdálkodásának és a 2018. év tervadatainak főbb mutatói: (Millió forint értékben)
Ha valamely érték üres, kérjük írjon be 0-át.

Bevétel 2016 2017 2018

Önkormányzati támogatás 0 MFt 0 MFt 0 MFt

Állami támogatás 0 MFt 0 MFt 0 MFt

Saját bevétel (pl.: tagdíj, jegybevétel) 2,55 MFt 2,45 MFt 2,6 MFt

Látvány-csapatsport támogatásból származó bevétel 25,01 MFt 57,81 MFt 85,79 MFt

Egyéb támogatás 2,5 MFt 15 MFt 25 MFt

Összesen 30,06 MFt 75,26 MFt 113,39 MFt

Kiadások alakulása az egyes évadokban

Kiadás 2016 2017 2018

Személyi (bér és bérjellegű + járulékai) 20,2 MFt 12,05 MFt 14,5 MFt

Működési költségek (rezsi) 0,6 MFt 1,5 MFt 2,5 MFt

Anyagköltség 0,97 MFt 5,57 MFt 6,5 MFt

Igénybe vett szolgáltatás 7,87 MFt 6,5 MFt 8,5 MFt

Egyéb, máshova nem sorolható kiadások 0,4 MFt 49,6 MFt 81 MFt

Összesen 30,04 MFt 75,22 MFt 113 MFt

be/SFPHP01-23239/2018/MLSZ

2018-10-26 13:13 3 / 29



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 485 279 Ft 9 706 Ft

Tárgyi eszköz beruházás, felújítás
Előfinanszírozott (nem ingatlan)

318 182 Ft 6 364 Ft

Tárgyi eszköz beruházás, felújítás
Előfinanszírozott (ingatlan)

52 228 189 Ft 1 044 564 Ft

Tárgyi eszköz beruházás, felújítás
Utófinanszírozott

0 Ft 0 Ft

Utánpótlás-nevelés feladatainak támogatás 23 718 820 Ft 474 376 Ft

Általános képzés 228 427 Ft 4 569 Ft

Szakképzés 0 Ft 0 Ft

Közreműködői díj  
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Ismertesse a kérelmező szervezet 2018/19 évad támogatási időszakára vonatkozó sportfejlesztési programját az alábbi bontásban:

Helyzetelemzés, létesítmény feltételek, valamint a sportszervezet jelenlegi helyzetének bemutatása

A DASE Diáksport Egyesület sporttevékenysége zömében az egyetemi hallgatók sportolása és versenyeztetésére irányul. Ezen célkitűzésein túlmenően vállalta a labdarúgó szakosztály
nevezését a megyei bajnokságokban, aminek köszönhetően jelentős utánpótlásbázist teremtett az egyetemi intézményrendszer keretein belül, támogatva ezzel a szakszövetség hosszútávú
stratégiáját a sportág fejlesztésére. Az egyetem tulajdonában lévő létesítményeket a klub nagyon kedvező feltételekkel használhatja, az egyetem jelentős támogatást nyújt az edzések és
versenyeztetések biztosítására. A szakosztály működéséhez a következő egyetemi létesítmények állnak rendelkezésre: -Egyetem téri Sporttelep műfüves pályája, Egyetem téri Campus füves
pályája, - Böszörményi úti Campus műfüves kispályái, Böszörményi útii Campus füves pályája, - Kecskeméti János Sport és Rendezvénycsarnok, - Debreceni Egyetem Sporttudományi
Oktatóközont Tornacsarnoka. Strandlabdarúgó pálya. A TAO pályázatok segítségével a tulajdonos, Debreceni Egyetem sportlétesítményeiben jelentős beruházások folytak, amik
nagymértékben hozzájárultak a sportolás feltételeinek javításában. A következő évtől a strandlabdarúgásban is kiemelt feladatokat kívánunk ellátni a régióban, így megvalósítva a négy
évszakos versenyeztetését a játékosainknak. 

Ingatlan beruházás esetén annak indokoltsága, célja és szakmai tartalma és megvalósulásának ütemezése

A DASE, mint a Debreceni Agrártudományi Egyetem sportegyesülete, rendelkezik egy ingatlannal Tiszalök területén. Az ingatlan alkalmas edzőtáborok megtartására, közművesített
lakóépületekkel. A területen egy 66*44 m-es műfüves labdarúgópályát ki lehet alakítani, egy felújításra szoruló homokos pálya is van a telepen, amely strandlabdarúgás céljaira használható. A
kialakított pálya márciustól októberig használható, a Debreceni Egyetem sportegyesületeinek labdarúgó csapatai folyamatosan igénybe tudnák venni. A nyári időszakban a felkészülési
időszakban is teljes mértékben biztosított lehet a kihasználása. A létesítményre nagy igény volt eddig is, a debreceni középiskolák is használták sporttáborok megrendezéséhez. A pályaépítést
2019 tavaszán tudnánk megkezdeni, és a pályázati ciklus végéig, 2019.06.30-ig a használatbavétel megtörténhet. Az üzemeltetést a Debreceni Egyetem támogatásával tervezzük. 

A projekt időtartama, ill. a projekt-tevékenységek ütemterve

A projekt ütemezése 2018 július 1-től 2019. június 30-ig tart. 

A sportfejlesztési program szakszövetségi stratégiához való viszonyának részletezése, valamint a korábban beadott sportfejlesztési program és a jelen
sportfejlesztési program közti kapcsolat bemutatása (amennyiben van)

Felnőtt csapatunknál ösztöndíjak odaítélésével próbáljuk megbecsülni azokat, akik az egyesületünk keretein belül kívánják képviselni intézményünket és egyesületünket. A regionális napilap
hétről-hétre, rendszeresen tudósít felnőtt csapataink eredményeiről, ezzel egy hosszan tartó sportolói életút programot alakítunk ki, vonzóvá téve egyetemünket és egyesületónket. Szeretnénk
elérni, hogy minden korosztály csapatai méltóképp képviseljék városunk felsőoktatási intézményét, és öregbítsék a több, mint száz éve alapított DASE Diáksport Egyesület hírnevét.
Utánpótlásunk az utóbbi sportfejlesztési programjaink során egyre nagyobb létszámmal indíthatóak, a nagypályás bajnokságban korosztályos csapataink elmúlt években is sikeresen
szerepelnek. Futsalban országos bajnokságban az elmúlt években több csapatunk is az országos döntőbe került. Ez is bizonyítja, hogy az edzések színvonala egyre magasabb, fiatal edzőink
egyre több tapasztalatot szereznek, ami az eredményekben is megmutatkozik. A szezonban nagy kihívást jelent az előző évben létrehozott kiemelt női utánpótlás képzési központ
megalakítása melyben 4 korosztályban fogunk labdarúgó nagypályás női UP csapatot versenyeztetni. A játékostoborzás folyamatosan zajlik, fontos feladatunk a régió képzési feltételeinek
javítása és a kislányok toborzása is. A következő évtől a strandlabdarúgásban is kiemelt feladatokat kívánunk ellátni a régióban, így megvalósítva a négy évszakos versenyeztetését a
játékosainknak. 

A sportfejlesztési program lehetséges társadalmi és gazdasági hatásai (különös tekintettel azok időbeni realizálódására), a várt előnyök és a figyelembe
veendő kockázatok megjelölése

A DASE nagymultú labdarúgó szakosztályát több évtizedes kihagyás után az elmúlt években sikerült újraéleszteni. A 2012/13-as szezonban csak futsal csapataink indultak, 2014 nyírától több
korosztályt is is neveztünk a nagypályás bajnokságokban. Célunk elsősorban az amatőr futsal, a DASE és az egyetemi labdarúgás népszerűsítése a városban és az egyetemen egyaránt. A
DASE szoros együttműködésben dolgozik az egyetem másik egyesületével, a DEAC-cal. A kitűzött célok és a város labdarúgásban elfoglalt hely hasonló az egyetem többi sportszervezetével.
Az előző szezonban a benevezett csapataink heti három edzéssel, megfelelő eszközökkel, körülményekkel és felkészült edzőkkel készültek a hétvégi bajnoki mérkőzésekre. Minden csapatnál
a játékosok folyamatos fejlődése megfigyelhető. A klub mögött a Debreceni Egyetem biztos gazdasági- és szakmai hátteret nyújt a folyamatos, egyre minőségibb sportszakmai munkához.
Köztudomású, hogy a DVSC és az Egyetem szoros kapcsolatot ápol, ennek is köszönhető, hogy egy szakmai megállapodás köttetett a DVSC, a Debreceni Sportiskola és a DEAC és DASE
labdarúgó szakosztályai között, amelynek keretén belül az egyesületek szakmai munkában is segítik egymást és lehetővé teszik a játékosok szabad áramlását a csapatok között. Nyilvánvaló
és természetes, hogy a város legtehetségesebb játékosai a DVSC utánpótlás csapataiban futballoznak, a mi feladatunk elsősorban egy tömegbázis biztosítása, amelyre nagy szüksége van a
városbak és a magyar labdarúgásnak is, valamint egy kiváló lehetőség azoknak a játékosoknak, akik a tanulást és a labdarúgást párhuzamosan szeretnék végezni. Célunkat, amely egy jól
működő amatőr labdarúgó szakosztály felépítése volt, az elmúlt években sikerült elérnünk, az u7-es korosztálytól az u19-es csapatokig minden korosztályban indítottunk csapatot, s jelenleg
felnőtt csapatunk a megyei I. osztályban szerepel, a csapatot jelenlegi vagy volt egyetemisták és az utánpótlásból felkerült fiatal játékosok alkotják. Természetesen a nálunk futballozó
játékosoknak szeretnénk a korosztályuknak megfelelő szakmai képzést biztosítani. Az edzéseink két helyszínen folynak az Egyetem sportlétesítményeiben és a fiatalabb korosztályoknak a téli
időszakban tornaterem és sportcsarnok is rendelkezésükre áll, ahol futsal edzők irányítják a felkészülést. A jövőben a négy évszakos versenyeztetés jegyében strandlabdarúgó pályán is zajlani
fognak az edzések és indítunk csapatokat a regionális és országos strandfoci bajnokságokban is.
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Személyi jellegű ráfordítások

2018/19 évad - Személyi jellegű ráfordítások

Támogatott munkakör(ök)
megnevezése

Kategória Képesíté
s

Adózás
módja

Havi
munka-

óra

Kif.
hó

Bruttó juttatás
(Ft/hó)

Munkáltatói járulékok
(Ft/hó)

Évadra jutó ráfordítás
összesen (Ft)

Megyei I. edző Edző UEFA B EKHO 80 10 80 000 Ft 15 600 Ft 956 000 Ft

80 10 80 000 Ft 15 600 Ft 956 000 Ft

2018/19 évad - Kérjük adja meg az edzőkhöz tartozó oklevél azonosítókat!

Pozíció megnevezése Oklevél azonosítója Beszerzés folyamatban

Megyei I. edző Beszerzés folyamatban...

2018/19 évad - Tervezett összes személyi költség alakulása

Közvetlen támogatás Ell. szerv. fiz. díj Közreműködői díj Teljes támogatás (Ft) Önrész (Ft) Elszámolandó összeg Teljes ráfordítás (Ft)

470 721 Ft 4 853 Ft 9 706 Ft 485 279 Ft 485 279 Ft 965 706 Ft 970 559 Ft
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Tárgyi eszköz beruházások/felújítások

2018/19 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

Benchmark Mennyiségi egysé
g

Mennyisé
g

Egységá
r

Tervezett beruházási, felújítási érték
(Ft)

Informatikai beruházás számítógép, laptop 300 000 Ft db 1 150 000
Ft

150 000 Ft

Sportegészségügyi
eszköz

egészségügyi láda feltöltve 30 000 Ft db 1 25 000 Ft 25 000 Ft

Sportegészségügyi
eszköz

hordágy 100 000 Ft db 1 80 000 Ft 80 000 Ft

Informatikai beruházás nyomtató 150 000 Ft db 1 40 000 Ft 40 000 Ft

Informatikai beruházás honlap készítés, fejlesztés 150 000 Ft db 1 150 000
Ft

150 000 Ft

445 000 Ft

2018/19 évad - Tárgyi beruházások szöveges indoklása

Tárgyi eszköz megnevezése Indoklás

számítógép, laptop A mérkőzések rendezéséhez szükséges az MLSZ előírásai alapján.

egészségügyi láda feltöltve A mérkőzések rendezéséhez szükséges az MLSZ előírásai alapján.

hordágy A mérkőzések rendezéséhez szükséges az MLSZ előírásai alapján.

nyomtató A mérkőzések rendezéséhez szükséges az MLSZ előírásai alapján.

honlap készítés, fejlesztés A kommunikációs és nyilvánossági előírások teljesítéséhez szükséges tétel.

Beszerezni kívánt egészségügyi és teljesítmény mérési és fejlesztési eszközök részletes indoklása

Kategória/Megnevezés Típus Felhasználási
terület

Eszköz elhelyezése, telepítés
helyszíne

Kezeléséhez
szakértelem

rendelkezésre
áll-e?

Az eszköz
alkalmazásánál

érintett
csapatok

száma

Játékosok
összlétszáma

2018/19 évad - Tervezett összes tárgyi költség alakulása

Közvetlen támogatás Ell. szerv. fiz. díj Közreműködői díj Teljes támogatás (Ft) Önrész (Ft) Elszámolandó összeg Teljes ráfordítás (Ft)

308 636 Ft 3 182 Ft 6 364 Ft 318 182 Ft 136 364 Ft 451 364 Ft 454 546 Ft

Az alábbiakban, a meglévő eszközparknál, az egészségügyi gép-műszerek tekintetében a nettó 250 e Ft, teljesítmény-mérés, fejlesztés tekintetében a nettó 50 e Ft feletti
egyedi értékű korábban beszerzett eszközöket kell figyelembe venni!

Kategória Megnevezés Típus Felhasználási terület Beszerzés éve
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Tárgyi eszköz beruházások/felújítások

2018/19 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)

Pályaépítés műfüves nagypálya építés 2019-03-18 2019-06-18 2019-06-30 73 044 852 Ft

73 044 852 Ft

2018/19 évad - Ingatlan beruházások részletes indoklása

Tárgyi eszköz megnevezése Érintett ingatlan Indoklás

műfüves nagypálya építés Új DASE Agrártudományi Egyetem sportegyesületének tulajdonában lévő tiszalöki ingatlanon 66*44 m-es méretű
műfüves labdarúgópálya kialakítása.

2018/19 évad - Ingatlan beruházások részletezése

Kategória Beruházás
megnevezése

Beruházás
típusa

Beruházás
címe

Beruházás helyszíne, helyrajzi
száma

Naturália Beruházás leíró
mennyiség

Használat
jogcíme

Megj.

Pályaépítés műfüves nagypálya
építés

Kicsi mf.p. 4450
Tiszalök
Tisza sétány
23

0531/4 Pályaméret 66x44 Saját

Ingatlan beruházásokhoz kapcsolódó megjegyzések

Ingatlan megnevezése Indoklás

2018/19 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

U14 műfüves egész pálya 30 16

U16 műfüves egész pálya 30 16

U19 műfüves egész pálya 30 16

U12 műfüves (strandlabdarúgó) egész pálya 30 12

U12 műfüves (strandlabdarúgó) egész pálya 30 12

U14 műfüves (strandlabdarúgó) egész pálya 30 12

U14 műfüves (strandlabdarúgó) egész pálya 30 12

U16 műfüves (strandlabdarúgó) egész pálya 30 14

U19 műfüves (strandlabdarúgó) egész pálya 30 14

Az egyes beruházási projektek valamelyikének értéke a 10 millió Ft-ot meghaladja?

Igen

2018/19 évad - Tervezett összes tárgyi eszköz beruházások, felújítások (ingatlan) költség alakulása

Jogcím Közvetlen támogatás Ell. szerv. fiz. díj Közreműködői díj Teljes támogatás (Ft) Önrész (Ft) Elszámolandó összeg Teljes ráfordítás (Ft)

Előf. 50 661 343 Ft 522 282 Ft 1 044 564 Ft 52 228 189 Ft 22 383 509 Ft 74 089 416 Ft 74 611 698 Ft

Utóf. 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft
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Utánpótlás-nevelésben igazolt csapatok

2017/18 évadra nevezett bozsik utánpótlás csapatok

Korosztály Csapat neve Létszám Megjegyzés Státusz

U7 u7_csapat_1 16 Aktív

U9 u9_csapat_1 16 Aktív

U11 u11_csapat_1 16 Aktív

U13 u13_csapat_1 16 Aktív

2018/19 évadban vállalt új bozsik utánpótlás csapatok

Korosztály Csapat neve Létszám Megjegyzés Státusz

U7 DASE 16 Aktív

U9 DASE 16 Aktív

U11 DASE 16 Aktív

U13 DASE 16 Aktív

Események/egyéb támogatások (Az ebben a táblázatban feltüntetett sorok csak a pályázható elvi támogatás összegét emelik, melyet a rendszer a 14. oldal - Értékelési
elvek alapján meghatározott teljes támogatás oldalon jelenít meg, a konkrét tételeket a 15. - Utánpótlás-nevelés ráfordításai jogcímenként oldalon kell az egyes
táblázatokban feltüntetni!)

Esemény/Megnevezés Mennyiség

Szünidei tábor szervezésre (100 ezer Ft/tábor) 5
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Utánpótlás-nevelésben igazolt csapatok

2017/18 évadra nevezett férfi utánpótlás csapatok

Korosztály Csapat neve Létszám Csapat szintje 17/18 Csapat szintje 18/19 Megjegyzés Státusz

U19 DASE DIÁKSPORT EGYESÜLET U19 16 Egyéb bajnokság Egyéb bajnokság Aktív

U16 DASE DIÁKSPORT EGYESÜLET U16 16 Egyéb bajnokság Egyéb bajnokság Aktív

U14 DASE DIÁKSPORT EGYESÜLET U14 16 Egyéb bajnokság Egyéb bajnokság Aktív

2018/19 évadban vállalt új férfi utánpótlás csapatok

Korosztály Csapat neve Létszám Csapat szintje 18/19 Megjegyzés Státusz

2017/18. évi SFP-ben nem vállalt, a 2017/18-as szezonban azonban versenyeztetett csapat

Korosztály Csapat neve Létszám Csapat szintje 18/19 Megjegyzés Státusz
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Utánpótlás-nevelésben igazolt csapatok

2017/18 évadra nevezett női utánpótlás csapatok

Korosztály Csapat neve Létszám Csapat szintje 17/18 Csapat szintje 18/19 Megjegyzés Státusz

2018/19 évadban vállalt új női utánpótlás csapatok

Korosztály Csapat neve Létszám Csapat szintje 18/19 Megjegyzés Státusz

2017/18. évi SFP-ben nem vállalt, a 2017/18-as szezonban azonban versenyeztetett csapat

Korosztály Csapat neve Létszám Csapat szintje 18/19 Megjegyzés Státusz
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Utánpótlás-nevelésben igazolt csapatok

2017/18 évadra nevezett férfi futsal utánpótlás csapatok

Korosztály Csapat neve Létszám Csapat szintje 17/18 Csapat szintje 18/19 Megjegyzés Státusz

U11 DASE DIÁKSPORT EGYESÜLET A csapat U11 12 Futsal up torna Megyei bajnokság Aktív

U11 DASE DIÁKSPORT EGYESÜLET B csapat U11 12 Futsal up torna Megyei bajnokság Aktív

U13 DASE DIÁKSPORT EGYESÜLET U13 12 Futsal up torna Megyei bajnokság Aktív

U13 DASE DIÁKSPORT EGYESÜLET B csapat U13 12 Futsal up torna Megyei bajnokság Inaktív

U15 DASE DIÁKSPORT EGYESÜLET U15 12 Futsal up torna Megyei bajnokság Inaktív

U17 DASE DIÁKSPORT EGYESÜLET U17 12 Futsal up torna Megyei bajnokság Inaktív

U19 DASE DIÁKSPORT EGYESÜLET U19 12 Futsal up torna Megyei bajnokság Inaktív

U9 DASE DIÁKSPORT EGYESÜLET A csapat U9 12 Futsal up torna Megyei bajnokság Aktív

U9 DASE DIÁKSPORT EGYESÜLET B csapat U9 12 Futsal up torna Megyei bajnokság Aktív

2018/19-es évadban vállalt új férfi futsal utánpótlás csapatok

Korosztály Csapat neve Létszám Csapat szintje 18/19 Megjegyzés Státusz

U19 DASE u19 12 Megyei bajnokság Aktív

U17 DASE u17 12 Megyei bajnokság Aktív

U15 DASE u15 12 Megyei bajnokság Aktív

U15 DASE u14 12 Megyei bajnokság Aktív

2017/18. évi SFP-ben nem vállalt, a 2017/18-as szezonban azonban versenyeztetett csapat

Korosztály Csapat neve Létszám Csapat szintje 18/19 Megjegyzés Státusz

U19 DASE 12 Megyei bajnokság Kompenzáció a Hajdú-Bihar megyei versenyek felértékelődése miatt.” Aktív

U17 DASE 12 Megyei bajnokság Kompenzáció a Hajdú-Bihar megyei versenyek felértékelődése miatt.” Aktív

U15 DASE 12 Megyei bajnokság Kompenzáció a Hajdú-Bihar megyei versenyek felértékelődése miatt.” Aktív

U11 DASE 12 Futsal up torna Kompenzáció a Hajdú-Bihar megyei versenyek felértékelődése miatt.” Aktív

U11 DASE 12 Futsal up torna Kompenzáció a Hajdú-Bihar megyei versenyek felértékelődése miatt.” Aktív

U11 DASE 12 Futsal up torna Kompenzáció a Hajdú-Bihar megyei versenyek felértékelődése miatt.” Aktív

U11 DASE 12 Futsal up torna Kompenzáció a Hajdú-Bihar megyei versenyek felértékelődése miatt.” Aktív

U11 DASE 12 Futsal up torna Kompenzáció a Hajdú-Bihar megyei versenyek felértékelődése miatt.” Aktív

U11 DASE 12 Futsal up torna Kompenzáció a Hajdú-Bihar megyei versenyek felértékelődése miatt.” Aktív

U13 DASE 12 Futsal up torna Kompenzáció a Hajdú-Bihar megyei versenyek felértékelődése miatt.” Aktív

U13 DASE 12 Futsal up torna Kompenzáció a Hajdú-Bihar megyei versenyek felértékelődése miatt.” Aktív

U13 DASE 12 Futsal up torna Kompenzáció a Hajdú-Bihar megyei versenyek felértékelődése miatt.” Aktív

U13 DASE 12 Futsal up torna Kompenzáció a Hajdú-Bihar megyei versenyek felértékelődése miatt.” Aktív

U13 DASE 12 Futsal up torna Kompenzáció a Hajdú-Bihar megyei versenyek felértékelődése miatt.” Aktív

U13 DASE 12 Futsal up torna Kompenzáció a Hajdú-Bihar megyei versenyek felértékelődése miatt.” Aktív
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Utánpótlás-nevelésben igazolt csapatok

2017/18 évadra nevezett női futsal utánpótlás csapatok

Korosztály Csapat neve Létszám Csapat szintje 17/18 Csapat szintje 18/19 Megjegyzés Státusz

2018/19 évadban vállalt új női futsal utánpótlás csapatok

Korosztály Csapat neve Létszám Csapat szintje 18/19 Megjegyzés Státusz

2017/18. évi SFP-ben nem vállalt, a 2017/18-as szezonban azonban versenyeztetett csapat

Korosztály Csapat neve Létszám Csapat szintje 18/19 Megjegyzés Státusz
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Utánpótlás-nevelésben igazolt csapatok

2017/18 évadra nevezett strandlabdarúgás utánpótlás csapatok

Korosztály Csapat neve Létszám Csapat szintje 2018. nyár Csapat szintje 2019. nyár Megjegyzés Státusz

U12 DASE DIÁKSPORT EGYESÜLET U12 10 Egyéb strandfoci Egyéb strandfoci Aktív

U14 DASE DIÁKSPORT EGYESÜLET U14 10 Egyéb strandfoci Egyéb strandfoci Aktív

U16 DASE DIÁKSPORT EGYESÜLET U16 10 Egyéb strandfoci Egyéb strandfoci Aktív

U19 DASE DIÁKSPORT EGYESÜLET U19 10 Egyéb strandfoci Egyéb strandfoci Aktív

2018/19 évadra vállalt új strandlabdarúgás utánpótlás csapatok

Korosztály Csapat neve Létszám Csapat szintje 2019. nyár Megjegyzés Státusz

U12 DASE Diáksport Egyesület 10 Egyéb strandfoci Aktív

U14 DASE Diáksport Egyesület 10 Egyéb strandfoci Aktív

2017/18. évi SFP-ben nem vállalt, a 2017/18-as szezonban azonban versenyeztetett csapat

Korosztály Csapat neve Létszám Csapat szintje 2019. nyár Megjegyzés Státusz
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Utánpótlás-nevelés ráfordításai

2018/19 évad - Sporteszköz, sportfelszerelés beszerzése – részletező táblázat

Kategória Megnevezés Benchmark Mennyiségi egység Mennyiség Egységár Tervezett beruházási, felújítási érték (Ft)

Sporteszköz (UP) kapuháló 5x2 méter 28 000 Ft db 4 25 000 Ft 100 000 Ft

Sporteszköz (UP) kapu 2x1 méter 25 000 Ft db 4 25 000 Ft 100 000 Ft

Sporteszköz (UP) kapuháló 2x1 méter 25 000 Ft db 8 10 000 Ft 80 000 Ft

Sporteszköz (UP) taktikai tábla (kicsi) 7 400 Ft db 5 6 000 Ft 30 000 Ft

Sporteszköz (UP) gumiszalag nincs db 30 3 000 Ft 90 000 Ft

Sporteszköz (UP) koordinációs létra 10 000 Ft db 4 8 000 Ft 32 000 Ft

Sportfelszerelés (UP) sportszár 4 000 Ft db 40 2 000 Ft 80 000 Ft

Sportfelszerelés (UP) utazómelegítő 17 000 Ft db 30 17 000 Ft 510 000 Ft

Sportfelszerelés (UP) jelölőmez 3 000 Ft db 40 2 000 Ft 80 000 Ft

Sportfelszerelés (UP) mérkőzésgarnitúra nincs db 40 9 500 Ft 380 000 Ft

Sportfelszerelés (UP) edző póló 9 000 Ft db 94 3 000 Ft 282 000 Ft

Sporteszköz (UP) labda 10 000 Ft db 55 9 000 Ft 495 000 Ft

2018/19 évad - Gyógyszerek, diagnosztikai eszközök beszerzése – részletező táblázat

Kategória Megnevezés Benchmark Mennyiségi egység Mennyiség Egységár Tervezett beruházási, felújítási érték (Ft)

2018/19 évad - Sportlétesítmény, sportpálya bérleti díja – részletező táblázat

Ingatlan megnevezés Kategória Létesítmény
székhelye

Bérleti díj / óra
(Ft)

Igénybevett órák száma / h
ó

Hónapok
száma

Bérleti díj összesen
(Ft)

Böszörményi úti füves pálya Nagypálya Megyei jogú város 5 080 Ft 30 9 1 371 600 Ft

DEAC műfüves pálya Nagypálya
világítással

Megyei jogú város 5 080 Ft 30 9 1 371 600 Ft

Kecskeméti János
Sportcsarnok

Terem Megyei jogú város 8 000 Ft 30 5 1 200 000 Ft

2018/19 évad - Bérleti díjak indoklása

Ingatlan megnevezése Indoklás

Böszörményi úti füves pálya Labdarúgó utánpótlás csapatok edzései, mérkőzései.

DEAC műfüves pálya Labdarúgó utánpótlás csapatok edzései, mérkőzései.

Kecskeméti János Sportcsarnok Labdarúgó utánpótlás csapatok edzései, mérkőzései.

2018/19 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 TANC1529-01074 EKHO 80 11 90 000 Ft 17 550 Ft 1 183 050 Ft

Edző u9 (Móré Bendegúz) EKHO 80 11 80 000 Ft 15 600 Ft 1 051 600 Ft

Edző TANC1306-00327 EKHO 80 11 80 000 Ft 15 600 Ft 1 051 600 Ft

Edző 300003606 EKHO 80 11 90 000 Ft 17 550 Ft 1 183 050 Ft

Edző TANC1601-02252 EKHO 80 11 80 000 Ft 15 600 Ft 1 051 600 Ft

Edző TANC1529-02077 EKHO 80 11 80 000 Ft 15 600 Ft 1 051 600 Ft

Egyéb Szertáros EKHO 100 11 80 000 Ft 15 600 Ft 1 051 600 Ft

Egyéb Kapusedző EKHO 80 10 50 000 Ft 9 750 Ft 597 500 Ft

Egyéb Gazdasági munkatárs EKHO 160 12 150 000 Ft 29 250 Ft 2 151 000 Ft

Egyéb Technikai Vezető EKHO 100 12 90 000 Ft 17 550 Ft 1 290 600 Ft

Edző TANC1601-02256 EKHO 100 10 80 000 Ft 15 600 Ft 956 000 Ft

Edző 300003608 EKHO 160 10 150 000 Ft 29 250 Ft 1 792 500 Ft
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2018/19 évad - Sportszakemberek Egyéb kategória választása esetén a pozíció indoklása

Pozíció megnevezése Indoklás

Szertáros Feladata a szertár kezelése és gondozása, a szertárban és a sportcsarnokban lévő leltári tárgyak vagyonvédelme. A rábízott eszközök kiadása és
visszavétele az edzőktől. Mezek, sportszárak, megkülönböztetők, edzéseszközök tisztán tartása. Csapatok mezeinek előkészítése mind a hazai mind
az idegenbeli mérkőzésekhez. A mennyiségi nyilvántartás (leltár) vezetése a szertárban tárolt valamennyi eszközről, felszerelésről. A hiány, rongálás,
amortizáció esetén haladéktalanul jelez a szakosztály vezetősége felé.

Kapusedző A férfi labdarúgó szakosztályhoz tartozó utánpótlás kapusok felkészítése, ami minden hétköznap két edzésen történik. Ezen felül a mérkőzéseken a
kapusok felkészítése, bemelegítése és szakmai értékelése.

Gazdasági munkatárs Az egyesület megbízásából kapcsolattartás a szakosztályvezetőkkel, edzőkkel; pénztár vezetése, egyesületi tagdíjak beszedése, könyvelése,
kezelése, dokumentálása; szakmai és adminisztratív levelezés bonyolítása; kapcsolattartás a sportszövetségekkel; sportolói nyilvántartások vezetése;
kapcsolattartás a könyveléssel; versenyek előkészítése, szervezésének segítése; számviteli bizonylatok előkészítése; eljárás az egyesület
képviseletében; szakosztályok ügyeinek intézése; adóigazolások kikérése, átvétele; adóügyek intézése; bírósági dokumentumok kezelése, kikérése;
számlák átvétele, teljesítési igazolások elkészítése; munka- és megbízási, egyéb szerződések megírása; pályázatok elbírálásához dokumentumok,
költségterv elkészítése, benyújtása; pályázati dokumentumok kezelése; pályázatok összeállítása, elszámolása; banki ügyintézés napi szinten;
alkalmazotti bérek egyeztetése bérszámfejtővel

Technikai Vezető Az egyesület megbízásából a labdarúgó szakosztály férfii csapataival kapcsolatos technikai teendők ellátása, kapcsolattartás a Labdarúgó
Szövetséggel, a nevezési folyamatok intézése, igazolások és játékengedélyek kezelése, mérkőzéslekötésekkel, módosításokkal és lebonyolítással
kapcsolatos feladatokat teljes körűen ellátja.

2018/19 évad - Edzőként foglalkoztatott sportszakemberek munkakörének leírása

Oklevél azonosító szám Oklevél beszerzés alatt Képesítés Foglalkoztatott korosztály Edzésidő (óra/hét) Foglalkoztatott gyerekek száma

TANC1529-01074 MLSZ Grassroots C U7 6 10

u9 (Móré Bendegúz) MLSZ Grassroots C U9 6 11

TANC1306-00327 MLSZ Grassroots C U11 6 12

300003606 UEFA B U16 6 16

TANC1601-02252 MLSZ Grassroots C U13 6 18

TANC1529-02077 UEFA B U19 6 18

TANC1601-02256 MLSZ Grassroots C U10 6 18

300003608 UEFA B U12 9 18

2018/19 évad - Utánpótlás-nevelés ráfordítás jogcím aljogcímei

Jogcím Összesen (Ft)

Sporteszköz, sportfelszerelés beszerzése 2 259 000 Ft

Gyógyszerek, diagnosztikai eszközök 0 Ft

Személyszállítási költségek 2 914 257 Ft

Nevezési költségek 100 000 Ft

Rendezési, felkészítési, képzési költségek 500 000 Ft

Verseny- és játékengedélyek kiállításának költségei 0 Ft

Sportlétesítmény, sportpálya bérleti díja 3 943 200 Ft

Felkészítéssel, edzőtáboroztatással és versenyeztetéssel közvetlenül összefüggő szállás és étkezés költsége 1 514 523 Ft

A programban résztvevő sportszakemberek személyi jellegű ráfordításai 14 411 700 Ft

Logisztikai költségek (csak bérlet) – kivéve személygépkocsi és motorkerékpár 0 Ft

Összesen 25 642 680 Ft

2018/19 évad - Tervezett összes utánpótlás-nevelés költség alakulása

Közvetlen támogatás Ell. szerv. fiz. díj Közreműködői díj Teljes támogatás (Ft) Önrész (Ft) Elszámolandó összeg Teljes ráfordítás (Ft)

23 007 256 Ft 237 188 Ft 474 376 Ft 23 718 820 Ft 2 635 424 Ft 26 117 056 Ft 26 354 244 Ft
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Általános Képzés

2018/19 évad - Kérelmező által szervezett általános típusú képzések költségei

Általános képzés megnevezése Képzésben résztvevők száma (fő) Oktatás várható költségei (Ft)

Általános képzés az Értékelési elvek 2. számú melléklete szerint 3 450 000 Ft

450 000 Ft

2018/19 évad - Tervezett összes általános képzés költség alakulása a 2018/19-os időszakban.

Közvetlen támogatás Ell. szerv. fiz. díj Közreműködői díj Teljes támogatás (Ft) Önrész (Ft) Elszámolandó összeg Teljes ráfordítás (Ft)

221 573 Ft 2 284 Ft 4 569 Ft 228 427 Ft 228 427 Ft 454 569 Ft 456 853 Ft
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Szakképzés

2018/19 évad - Kérelmező által szervezett szakképzés típusú képzések költségei

Szakképzés megnevezése Képzésben résztvevők száma (fő) Oktatás várható költségei (Ft)

0 Ft

2018/19 évad - Tervezett összes szakképzés költség alakulása a 2018/19-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
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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) Maximum közrem. díj Ellenőrző szervnek fizetendő díj Összesen

Személyi jellegű 9 706 Ft 9 706 Ft 4 853 Ft 14 559 Ft

Tárgyi előfinanszírozott
(nem ingatlan)

6 364 Ft 6 364 Ft 3 182 Ft 9 546 Ft

Tárgyi előfinanszírozott (ingatlan) 1 044 564 Ft 1 044 564 Ft 522 282 Ft 1 566 846 Ft

Utánpótlás-nevelés 474 376 Ft 474 376 Ft 237 188 Ft 711 564 Ft

Általános képzés 4 569 Ft 4 569 Ft 2 284 Ft 6 853 Ft

Összesen 1 539 579 Ft  2 309 368 Ft

Közreműködő által végzett feladatok leírása

Kapcsolódó jogcím Feladat leírása

Személyi jellegű Pályázati elszámolások előkészítése, ellenőrzése.

Tárgyi előfinanszírozott
(nem ingatlan)

Könyvelői és könyvvizsgálói díj

Tárgyi előfinanszírozott (ingatlan) Könyvelői és könyvvizsgálói díj

Utánpótlás-nevelés Pályázati elszámolások előkészítése, ellenőrzése.

Általános képzés Könyvelői és könyvvizsgálói díj
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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, 2018. 10. 26.

be/SFPHP01-23239/2018/MLSZ

2018-10-26 13:13 20 / 29



Nyilatkozat 2

Alulírott Nagy Norbert (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 2018/19 bajnoki évadban versenyeztetni fogja. Tudomásul veszem, hogy amennyiben a már meglévő, illetve az önként vállalt utánpótlás korosztályú
csapatok az MLSZ versenyrendszerében a 2018/19 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, 2018. 10. 26.

be/SFPHP01-23239/2018/MLSZ

2018-10-26 13:13 21 / 29



NYILATKOZAT
a társasági adóról és az osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény (Tao. tv.) 22/C. § szerinti

látvány-csapatsportok támogatásának adókedvezménye és 24/A. § szerinti kedvezményezett célra (látvány-csapatsport támogatásra) tett adó-felajánlás (a
továbbiakban: látvány-csapatsport támogatási rendszer) alapján megvalósuló támogatás esetén

1. Nyilatkozat a kedvezményezettstátuszáról

Alulírott Nagy Norbert (hivatalos képviselő neve), mint a látvány-csapatsport támogatási rendszerben pályázó DASE DIÁKSPORT EGYESÜLET (kedvezményezett neve) aláírásra jogosult

képviselője büntetőjogi felelősségem tudatában ezúton nyilatkozom, hogy a DASE DIÁKSPORT EGYESÜLET (kedvezményezett neve)

☐ a Tao. tv. 4. § 41. pontja szerinti látvány-csapatsportágban működő országos sportági szakszövetségnek minősül.

☑ a Tao. tv. 4. § 42. pontja szerinti látvány-csapatsportban működő amatőr sportszervezetnek minősül, amely

☐ hivatásos sportolót1 alkalmaz
☑ hivatásos sportolót nem alkalmaz

[Azaz olyan, a sportról szóló törvényben meghatározott szabályok szerint működő sportszervezet, amelyik nem minősül a Tao. tv. 4.§ 43. pont szerinti hivatásos
sportszervezetnek.]

☐ a Tao. tv. 4. § 43. pontja szerinti látvány-csapatsportban működő hivatásos sportszervezetnek minősül.

[Azaz a látvány-csapatsportágak országos sportági szakszövetsége által kiírt versenyrendszer: a) legmagasabb felnőtt bajnoki osztályában - a veterán korosztályokra kiírt
versenyrendszer kivételével - részt vevő (indulási jogot elnyert) sportszervezet, vagy b) alsóbb bajnoki osztályaiban részt vevő (indulási jogot elnyert) sportszervezet abban az
esetben, ha az ilyen sportszervezet hivatásos sportolót alkalmaz.]

☐ a Tao. tv. 4. § 43/a. pontja szerinti látvány-csapatsport fejlesztése érdekében létrejött alapítványnak minősül, amely:

☐ hivatásos sportolót alkalmaz
☐ hivatásos sportolót nem alkalmaz

[Azaz a sportról szóló törvényben meghatározott szabályok szerint működő, utánpótlás-nevelés fejlesztését végző alapítvány, melynek alapító okiratában meghatározott tartós
közérdekű cél szerinti tevékenysége – elsősorban utánpótláskorú versenyzőkkel kapcsolatos – sporttevékenység elősegítése, feltételeinek biztosítása, felkészítő (edzéssel
összefüggő) és versenyeztetési feladatok szervezése.]

2. Nyilatkozat a támogatás önerejének biztosításáról2

jogcím önerő önerő típusa

tárgyi eszköz beruházás, felújítás ☑ 30 %
☐ 50 %
☐ 70 %

☐mindenfajta állami (önkormányzati) forrástól mentes saját erő,
☐hitel,
☑egyéb forrás: saját erő

képzéssel összefüggő feladatok ☐ 30 %
☑ 50 %
☐ 70 %

☐mindenfajta állami (önkormányzati) forrástól mentes saját erő,
☐hitel,
☑egyéb forrás: saját erő

személyi jellegű ráfordítások ☑ 50 % ☐mindenfajta állami (önkormányzati) forrástól mentes saját erő,
☐hitel,
☑egyéb forrás: saját erő

Nyilatkozatom a 2. pont szerinti fenti kategóriák tekintetében kiterjed arra is, hogy az általam képviselt, hivatásos sporttevékenységet végző szervezet (ideértve a hivatásos
sportszervezetet, valamint az olyan sportszervezetet, amelynél hivatásos sportoló alkalmazására kerül sor, vagy a támogatással érintett tárgyi eszköz beruházás, felújítás tekintetében nem
teljesülnek a korlátozott mértékű gazdasági célú létesítmény feltételei) esetében a Tao tv. 22/C. § (4) bekezdés c)-e) pontja szerinti mértékeket a fenti jogcímekre nyújtott
támogatáshoz kapcsolódó, a támogatott hivatásos sportszervezet vagy a 30/I. § szerinti szervezet részére megfizetett látvány-csapatsport támogatási rendszer szerinti kiegészítő
sportfejlesztési támogatással – a szponzori szerződés keretében juttatott kiegészítő sportfejlesztési támogatás kivételével – összevont értékére kell alkalmazni.

3. Nyilatkozat tárgyi eszköz beruházás, felújítás jogcím esetén a fejlesztéssel érintett ingatlan hasznosításáról3

☐jelen sportfejlesztési program keretében nem pályázok ingatlan fejlesztésre.

☐gazdasági tevékenységnek nem minősülő használat.

[Az infrastruktúra igazolt módon pl. kizárólag a kedvezményezett saját tevékenységeként végzett utánpótlás-, amatőr (szabadidős)- és diák sporttevékenység céljára
szolgál, ezért a támogatás európai uniós versenyjogi értelemben nem minősül gazdasági tevékenységnek.]

☑korlátozott mértékű gazdasági célú használat.

[Ez esetben a gazdasági tevékenységnek minősülő használat kizárólagosan járulékos jellegű, azaz az infrastruktúra gazdasági célú tevékenységre vonatkozó
használata nem haladja meg az infrastruktúra tényleges teljes éves kapacitásának 20 százalékát. E tekintetben gazdasági tevékenységnek minősül a bérbeadás
útján,ellenérték fejében történő utánpótlás-, amatőr (szabadidős)-, és diáksport célú használat is]

☐gazdasági tevékenységnek minősülő használat.

[Az infrastruktúra pl. hivatásossporttevékenység, illetve egyéb gazdasági tevékenység céljára szolgál, ezért a támogatás európai uniós versenyjogi értelemben
gazdasági tevékenységnek minősül. Gazdasági tevékenységnek minősül a bérbeadás útján, ellenérték fejében történő utánpótlás-, amatőr (szabadidős)-, és diáksport
célú használat is]

Kijelentem, hogy amennyiben a Sportszervezet díjazás ellenében sportolót foglalkoztat, a kérelemhez rendszeresített nyilatkozatot a sportolótól kapott adatok alapján és a Tao tv. 4. § 40a.
pontja figyelembevételével tettem meg.

Ha a támogatott szervezet az Európai Bizottság SA.31722 (2011/N), SA.46615 (2016/N) és SA.48265 (2017/N) számú határozatainak hatálya alá tartozik, a Tao. tv. 30/I. §-a szerinti jogcímek
vonatkozásában a támogatási szerződés keretében megkötött kiegészítő támogatás összegével 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 köteles elszámolni.

Tudomásul veszem, hogy a látvány-csapatsport támogatását biztosító támogatási igazolás kiállításáról, felhasználásáról, a támogatás elszámolásának és ellenőrzésének, valamint
visszafizetésének szabályairól szóló 107/2011. (VI.30.) Korm. rendelet 2. § (1) bekezdés 1. és 2. pontok szerinti szervek jogosultak a fenti nyilatkozat valóságtartalmának vizsgálatára, és
amennyiben annak eredménye nem támasztja alá a fenti nyilatkozatot, a támogatás visszafizettetésre kerül.

Kelt: Debrecen, 2018. 10. 26.

..........................................................
aláírás
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1Hivatásos sportoló: a sportról szóló 2004. évi I. törvény 1. § (4) bekezdésében meghatározott, a látvány-csapatsportnak minősülő sportágban foglalkoztatott sportoló azzal, hogy az általa
jövedelemszerző foglalkoztatásban és díjazás ellenében nyújtott szolgáltatásként folytatott sporttevékenység hivatásos sporttevékenységnek minősül, amennyiben a részére
sporttevékenységével összefüggésben az érintett támogatási időszakban nyújtott pénzbeli juttatás - a sportrendezvényen való részvételhez kapcsolódó utazási költségek és szállásköltségek
kivételével - meghaladja a részvételi költséget és a sportoló jövedelmének legalább 50 százalékát teszi ki, függetlenülattól, hogy a sportoló és az érintett sportszervezet kötött-e egymással
munkaszerződést (Tao. tv. 4. § 40a. pont).

2Abban az esetben szükséges kitölteni, ha a kedvezményezett az1. pont alapján hivatásos sportszervezetnek, hivatásos sportolót alkalmazó amatőr sportszervezetnek, vagyalapítványnak
minősül, vagy országos szakszövetség esetében a tárgyi eszköz beruházás (felújítás) hivatásos sporttevékenységet folytató szervezet infrastruktúra fejlesztésére irányul.

3Valamennyi kedvezményezett esetében kitöltendő!
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Nyilatkozat a DE MINIMIS támogatások igénybevételéről

A sportfejlesztési program kapcsán tett nyilatkozata alapján az Ön sportszervezetének nem kell De minimis nyilatkozatot kitöltenie.
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Mellékletek

Tisztelt Sportszervezet!
Kérjük, hogy a pályázat mellékleteként feltöltött dokumentumok elnevezése minden esetben egyezzen, illetve utaljon a dokumentum tartalmára. Köszönettel: Pályázati Iroda

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

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)

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

(52 000 Ft) A 39/2011. (VI. 30.) NEFMI rendelet alapján fizetendő Igazgatási szolgáltatási díj befizetését igazoló bizonylat

EMMI nyilatkozat

Aláírandó nyilatkozat letöltése

Egyéb dokumentumok

Bérelt vagy más jogcímen használt, nem a látvány-csapatsportban működő hivatásos sportszervezet tulajdonában álló ingatlan
esetén a sportcélú ingatlant piaci áron béreli vagy más jogcímen használja, önkormányzati ingatlan esetében együttműködési
megállapodás alapján használja

Az ingatlan helyrajzi száma, 3 hónapnál nem régebbi tulajdoni lap (eredeti/másolat)

Az elvi építési engedély az ingatlan tulajdonosának hitelesített hozzájáruló nyilatkozatával vagy a jogerős építési engedély vagy a
hatáskörrel és illetékességgel rendelkező hatóság igazolását arról, hogy a bejelentésben megjelölt beruházási tevékenység nem
építésiengedély-köteles

Az egyéb engedélyköteles tevékenységek esetén a jogerős hatósági engedélyek, igazolások

A beruházás finanszírozási terve és forrása (egyúttal kérjük, hogy jelölje meg a részelszámolások ellenőrző szervezethez történő
benyújtásának tervezett időpontjait is)

Az elkészült létesítmény hasznosítási módja és várható kihasználtsága

Megvalósítani kívánt beruházás, felújítás tekintetében a részletezett költségtervet, amely alapján az anyagok és munkadíjak
mennyiségei, mennyiségi egységei és egységárai megállapíthatók, a fajlagos négyzetméterárak meghatározhatók

A megvalósítani kívánt projektelemek műszaki tartalmának részletes kifejtése

500.000 Ft egyedi bekerülési értéket meghaladó projektelemekhez kapcsolódó hivatalos belföldi márkakereskedői ajánlat és
részletes műszaki leírás.

Köztartozásmentességet igazoló PDF beemelése a mellékletekhez
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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 Mértékegység Megjegyzés Kiindulási érték (jelenlegi) Célérték (támogatási időszak vége) Változás a bázisév %-ában

Output indikátorok

Teljes szakember állomány fő -100%

Licence-szel rendelkező edzők száma fő -100%

Edzőtáborok száma db -100%

Épített/felújított sportcélú ingatlanok száma db -100%

Épített/felújított kiszolgáló létesítmény m2 -100%

Egyéb indikátorok:

-100%

-100%

-100%

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

Indikátor megnevezése Mértékegység Megjegyzés Kiindulási érték (jelenlegi) Célérték (támogatási időszak vége) Változás a bázisév %-ában

Eredmény indikátorok

Korosztályos sportolók száma:

U19 fő -100%

U18 fő -100%

U17 fő -100%

U16 fő -100%

U15 fő -100%

Egyéb indikátorok

-100%

-100%

-100%
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A projekt költségvetése

Projekt költségvetése összesen

Jogcímek Közvetlen támogatás Ellenőrző
szervnek
fizetendő

díj

Közre-
működői

díj

Teljes támogatás Önerő Elszámolandó
összeg

Teljes ráfordítás

Személyi jellegű 470 721 Ft 4 853 Ft 9 706 Ft 485 279 Ft 485 279 Ft 965 706 Ft 970 559 Ft

Tárgyi eszköz beruházás 50 969 979 Ft 525 464 Ft 1 050 928 Ft 52 546 371 Ft 22 519 873 Ft 74 540 780 Ft 75 066 244 Ft

- ebből előfinanszírozott
(nem ingatlan)

308 636 Ft 3 182 Ft 6 364 Ft 318 182 Ft 136 364 Ft 451 364 Ft 454 546 Ft

- ebből előfinanszírozott
(ingatlan)

50 661 343 Ft 522 282 Ft 1 044 564 Ft 52 228 189 Ft 22 383 509 Ft 74 089 416 Ft 74 611 698 Ft

- ebből utófinanszírozott 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft

Utánpótlás-nevelés
feladatainak támogatás

23 007 256 Ft 237 188 Ft 474 376 Ft 23 718 820 Ft 2 635 424 Ft 26 117 056 Ft 26 354 244 Ft

Képzés 221 573 Ft 2 284 Ft 4 569 Ft 228 427 Ft 228 427 Ft 454 569 Ft 456 853 Ft

- ebből általános képzés 221 573 Ft 2 284 Ft 4 569 Ft 228 427 Ft 228 427 Ft 454 569 Ft 456 853 Ft

- ebből szakképzés 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft

Összesen 74 669 528 Ft 769 789 Ft 1 539 579 Ft 76 978 897 Ft 25 869 004 Ft 102 078 111
Ft

102 847 900 Ft

Igazgatási szolgáltatási díj (Fizetendő az MLSZ 10300002-10473718-49020341 számú bankszámlájára)

Személyi Tárgyi Utánpótlás Képzés Összesen

10 000 Ft 25 000 Ft 10 000 Ft 7 000 Ft 52 000 Ft
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A kérelemhez tartozó mellékletek (21 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)

dasealairasicimpeldanynagynorbe_1525271162.pdf (Szerkesztés alatt, 356 Kb, 2018-05-02 16:26:02) fa0f2cb0ba6621e4233479ec5e79d1ae54b4ca1e31700a3ab903f298a1017290

A beruházás finanszírozási terve és forrása (egyúttal kérjük, hogy jelölje meg a részelszámolások ellenőrző szervezethez történő benyújtásának tervezett időpontjait is)

daseberuhazasfinanszirozasiterve_1525282308.pdf (Szerkesztés alatt, 264 Kb, 2018-05-02 19:31:48) 66759ad230a3eecdd3d2fa8759fab73b73fc2a50ebfdfa2096b9670c2c944cf8

Az elkészült létesítmény hasznosítási módja és várható kihasználtsága

dasemufuvespalyahasznositasa_1525282796.pdf (Szerkesztés alatt, 250 Kb, 2018-05-02 19:39:56) cf99453180fcc1a355a38589821ae8784fcacd0cd93c5ba3d7ba1f4c7b7d1dbc

Egyéb dokumentumok

dasehozzajarulasjelzalogbejegyze_1539686105.pdf (Hiánypótlás melléklet, 399 Kb, 2018-10-16 12:35:05) d88d8a1fefb65a60e459f35570de73b4454cb7b03c47831ae03fc9ba4b68260b

EMMI nyilatkozat

Aláírandó nyilatkozat letöltése

dasemlszemminyilatkozat2018-201_1525282333.pdf (Szerkesztés alatt, 616 Kb, 2018-05-02 19:32:13) fdec2a3068bef354772c6677f757922c9e13b34ee3e4e589e0691643fffabc38

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

dase-20180926_1540550613.pdf (Hiánypótlás, 246 Kb, 2018-10-26 12:43:33) f2d772676140b1592e85975c245b5978b8725d6f448ca2ee9ef495fd1074a303

torvenyszekikivonatdase2018.04.1_1525271135.pdf (Szerkesztés alatt, 1 Mb, 2018-05-02 16:25:35) 40d32e51f037b326406077ab94f3e2986f8edaecf4e48da76aea3b6b392d53aa

(52 000 Ft) A 39/2011. (VI. 30.) NEFMI rendelet alapján fizetendő Igazgatási szolgáltatási díj befizetését igazoló bizonylat

erstenetbankig.dij2.reszlet_1539685606.pdf (Hiánypótlás melléklet, 114 Kb, 2018-10-16 12:26:46) 99d0019c312b3ea52b3cd6cda538c98340a2a753bde85e3e3d21b3981d2b2777

dasemlszig.dij2018-2019_1525270200.pdf (Szerkesztés alatt, 252 Kb, 2018-05-02 16:10:00) 8b33975902ad6890c666e0b3436f2e6a0ba4b6723ab030af943b0e9372156e5c

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

dase_diaksport_egyesulet_19129693_4_1540550636.pdf (Hiánypótlás, 372 Kb, 2018-10-26 12:43:56) 64d8671c589cbb638ddb6a2791785d438f3711425a7e589f5b33868590ae1a07

adoigazolasdase2018.04.04_1525271178.pdf (Szerkesztés alatt, 372 Kb, 2018-05-02 16:26:18) b988e6f263e5ce4e00411e427dba4ca44c59fb1b059b4423a92b83c24a279c9b

500.000 Ft egyedi bekerülési értéket meghaladó projektelemekhez kapcsolódó hivatalos belföldi márkakereskedői ajánlat és részletes műszaki leírás.

courtinvest_tiszalok_mufuajanlat_1525279510.pdf (Szerkesztés alatt, 234 Kb, 2018-05-02 18:45:10) 3285e0a53abf78fdbdc13f93600b6534fe5c0232830dae71e7c8a73077a6b3bf

dasearajanlatkonterner_1525272958.pdf (Szerkesztés alatt, 618 Kb, 2018-05-02 16:55:58) 9f4760d936c1785eb65663a3f1c56f5585b38b73746439bc79f6e0d716408ad8

Az egyéb engedélyköteles tevékenységek esetén a jogerős hatósági engedélyek, igazolások

nemrelevans_1525273027.pdf (Szerkesztés alatt, 68 Kb, 2018-05-02 16:57:07) 4e63e26ab9d99269d429ae840916d00bc44a3c0b3ab121a77f793893cf662b22

Az elvi építési engedély az ingatlan tulajdonosának hitelesített hozzájáruló nyilatkozatával vagy a jogerős építési engedély vagy a hatáskörrel és illetékességgel rendelkező
hatóság igazolását arról, hogy a bejelentésben megjelölt beruházási tevékenység nem építésiengedély-köteles

nemrelevans_1525273008.pdf (Szerkesztés alatt, 68 Kb, 2018-05-02 16:56:48) 4e63e26ab9d99269d429ae840916d00bc44a3c0b3ab121a77f793893cf662b22

Bérelt vagy más jogcímen használt, nem a látvány-csapatsportban működő hivatásos sportszervezet tulajdonában álló ingatlan esetén a sportcélú ingatlant piaci áron béreli
vagy más jogcímen használja, önkormányzati ingatlan esetében együttműködési megállapodás alapján használja

nemrelevans_1525282390.pdf (Szerkesztés alatt, 68 Kb, 2018-05-02 19:33:10) 4e63e26ab9d99269d429ae840916d00bc44a3c0b3ab121a77f793893cf662b22

Az ingatlan helyrajzi száma, 3 hónapnál nem régebbi tulajdoni lap (eredeti/másolat)

hitelestulajdonilapdasetiszalok_1525271393.pdf (Szerkesztés alatt, 236 Kb, 2018-05-02 16:29:53) 54073ba0ad4df0dd0a9fcf630eecfcb0068f69f5cc4058738ed04c81a933917e

Megvalósítani kívánt beruházás, felújítás tekintetében a részletezett költségtervet, amely alapján az anyagok és munkadíjak mennyiségei, mennyiségi egységei és
egységárai megállapíthatók, a fajlagos négyzetméterárak meghatározhatók

oltozokontenervizesblokktelepite_1525272585.xlsx (Szerkesztés alatt, 17 Kb, 2018-05-02 16:49:45) 441f94bd0a506d61ef051ef5dace1b45bf09967702f7b5e0dab864696a2fadcc

courtinvest_tiszalok_mufureszletes_1525279479.xlsx (Szerkesztés alatt, 57 Kb, 2018-05-02 18:44:39) d56613113fb0ed2429815d188277d3b92ab9b9f7ff25f27984fecf766d7defb6

A megvalósítani kívánt projektelemek műszaki tartalmának részletes kifejtése

courtinvest_tiszalok_mufuajanlat_1525279504.pdf (Szerkesztés alatt, 234 Kb, 2018-05-02 18:45:04) 3285e0a53abf78fdbdc13f93600b6534fe5c0232830dae71e7c8a73077a6b3bf

dasearajanlatkonterner_1525272935.pdf (Szerkesztés alatt, 618 Kb, 2018-05-02 16:55:35) 9f4760d936c1785eb65663a3f1c56f5585b38b73746439bc79f6e0d716408ad8
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