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Érkezett : ________________
1. A KÉRELMEZŐ ADATAI

A kérelmező szervezet teljes neve:

DVSC Kézilabda Korlátolt Felelősségű Társaság

A kérelmező szervezet rövidített neve:
2

Gazdálkodási formakód:

DVSC Kézilabda KFT
Bajnoki osztály:

113

Áfa levonásra a pályázatban
igényelt költségek tekintetében

NBI

Jogosult

Adószám:
A kérelmező szervezet székhelye: (irányítószám)
(út, utca)

4

0

2

1

(helység)

8

8

1

3

0

4

0 - 2 - 0

9

Debrecen

(házszám)

Kassai út

1

32-34

A levelezési cím eltér a székhely címétől
A kérelmező szervezet levelezési címe: (irányítószám)
(út, utca)

4

0

2

(helység)

8

Debrecen

(házszám)

Kassai út

Telefon: 00-36-52-473-000

32-34

Fax: 00-36-52-473-000

Hivatalos honlap: www.dvsckezilabda.hu

E-mail: info@dvsckezi.hu

A kérelmező hivatalos képviselőjének neve:

Makray Balázs

A kérelmező hivatalos képviselőjének beosztása:

ügyvezető

Mobiltelefonszám: 06-70-933-9900

E-mail cím: balazs.makray@dbsportcentrum.hu

A kérelmező részéről kijelölt kapcsolattartó neve:

Makray Balázs

Mobiltelefonszám: 06-70-933-9900

E-mail cím: balazs.makray@dbsportcentrum.hu

Szervezet által rendszeresen használt sportlétesítmények adatai:
Létesítmény neve

Létesítmény tulajdonosa

Hódos Imre Rendezvénycsarnok

Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata
Debreceni Sportcentrum Nonprofit Kft.

8

felkészülés és versenyeztetés

Monostorpályi úti csarnok

House 4 Sale Kft.

17

felkészülés és versenyeztetés

A kérelmező szervezet megalakulásának időpontja:
tevékenységének megkezdésének időpontja:

Létesítmény üzemeltetője

Átlagos heti használat (óra) Használat célja

House 4 Sale Kft.
1998-12-11

1999-02-12

A jogelőd szervezet neve (amennyiben releváns):
Megalakulásának időpontja (amennyiben releváns):
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

Székhely

Kapcsolat/együttműködés célja, formája

Debreceni Sportcentrum Nonprofit Kft.

4032 Debrecen Oláh G. utca 5.

utánpótlás nevelés

Kisvárdai Kézilabda Klub Sportegyesület

4600 Kisvárda Temesvári u. 22.

utánpótlás nevelés

1. A jóváhagyást végző szervezet tölti ki!
2. Kft esetén: 113, Rt. esetén: 114, sportegyesület esetén: 521, köztestület esetén: 549, alapítvány esetén: 569, Sportiskola esetén: 000, DSE 001
3. Amennyiben a kérelmező diák sportegyesület feladatait ellátó sportszervezet és nem vesz részt vagy szerzett indulási jogot a kérelemmel érintett szakszövetség által kiírt versenyrendszer valamelyik bajnoki osztályában valamely felnőtt vagy
utánpótlás korosztályban, akkor a kérelemhez csatolni szükséges a Magyar Diáksport Szövetség (MDSZ) nyilatkozatát arról, hogy a diák sportegyesület az MDSZ vagy a Magyar Egyetemi-Főiskolai Sportszövetség (MEFS) által szervezett
versenyeken részt vesz, vagy arra indulási jogot szerzett. Amennyiben a kérelmező felsőoktatási sportban működő sportszervezet, és nem vesz részt vagy szerzett indulási jogot a kérelemmel érintett szakszövetség által kiírt versenyrendszer
valamelyik bajnoki osztályában valamely felnőtt vagy utánpótlás korosztályban, akkor a kérelemhez csatolni szükséges a Magyar Egyetemi-Főiskolai Sportszövetség nyilatkozatát arról, hogy a kérelmező sportszervezet részt vesz a főiskolai-egyetemi
versenyrendszerben, vagy arra indulási jogot szerzett.

Ügyiratszám : be/SFPHP01-0274/2013
2 VAGYONI HELYZET, IGÉNYELT TÁMOGATÁS ÖSSZEVONT BEMUTATÁSA

2.1 A kérelmező 2011. / 2012. évi gazdálkodásának és 2013 év tervadatainak főbb mutatói: (Millió forint értékben)
Ha valamely érték üres, kérjük írjon be 0-át.
Bevétel

2011

2012

2013

Önkormányzati támogatás

40 MFt

28 MFt

50 MFt

Állami támogatás

0 MFt

0 MFt

0 MFt

Saját bevétel (pl.: tagdíj, jegybevétel)

36 MFt

27 MFt

28 MFt

Látvány-csapatsport támogatásból származó bevétel

0 MFt

93 MFt

210 MFt

Egyéb támogatás

16 MFt

10 MFt

0 MFt

Összegzés:
92 MFt

összesen:

158 MFt

288 MFt

Kiadások alakulása az egyes éveadokban
Kiadás

2011

2012

2013

Személyi (bér és bérjellegű + járulékai)

40 MFt

84 MFt

120 MFt

Működési költségek (rezsi)

0 MFt

0 MFt

0 MFt

Anyagköltség

6 MFt

6 MFt

6 MFt

Igénybe vett szolgáltatás

61 MFt

57 MFt

57 MFt

Egyéb, máshova nem sorolható kiadások

1 MFt

1 MFt

1 MFt

Összegzés:
108 MFt

összesen:

148 MFt

184 MFt

Egyéb tájékoztató jellegű adatok

2011

2012

2013

Utánpótlásra fordított összeg

23 MFt

11 MFt

70 MFt

Működési költségek (rezsi)

0 MFt

0 MFt

0 MFt
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Sportfejlesztési program – kérelemben benyújtott - időszaka(i)
2013/14-es bajnoki évad

2014/15-es bajnoki évad

Mely jogcímekre adja be a kérelmet?
Személyi jellegű ráfordítás

Tárgyi eszköz beruházás

Utánpótlás-nevelés fejlesztése

Képzés fejlesztése

Közreműködői költségek

Ismertesse a kérelmező szervezet kérelemmel érintett támogatási időszakra vonatkozó sportfejlesztési programját (abban az esetben, ha a kérelmet hosszabb, de legfeljebb 3,
egymást követő támogatási időszakra nyújtják be, a sportfejlesztési programot támogatási időszakokra lebontva kell ismertetni!). A sportfejlesztési program tartalmazza a
107/2011. (VI. 30.) Korm. rendelet 4. § (2) bekezdése c) pontjában meghatározott tervet is (az egyes támogatási jogcímekre külön kell kitölteni).
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A sportszervezet sportfejlesztési programja a 2013 -es évadra vonatkozóan

Helyzetelemzés, létesítmény feltételek, valamint a sportszervezet jelenlegi helyzetének bemutatása
Összefoglaló – részéletesen lásd: DVSC Kézilabda Kft Sportfejlesztési program 2011/2012 – 2015/2016 Megvalósítási terv 2013/2014 (Program)
DVSC gazdasági társaság formájában működik, mint sportszolgáltató vállalat. 2012 elején a Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata 97%-os tulajdonrészt szerzett a kft-ben, 1,5-1,5 %-kal
két kisebb tulajdonos osztozik még a tulajdoni részeken. A tulajdonos váltás után új ügyvezető, Makray Balázs felelős a gazdasági struktúráért és ügyvitelért.
Középtávú lehetőségként merül fel a Debreceni Sportiskolával egy gazdasági egységgé összeolvadni. Szeretnénk – elsősorban a lányokra építve –, itt Debrecenben is egy kézilabda akadémiát
létrehozni. (A férfiakban egyelőre nem gondolkodunk, mivel a férfi kézilabda tavaly megszűnt, amikor a DKSE NBI b kiesett a bajnokságból.)
A tulajdonosváltással céljainkat is át kellett gondolnunk. Korábban, 2011-ben a DVSC Kézilabda Kft költségvetése 200 millió forint volt, az új tulajdonos belépésével ez közel felére csökkent.
2012 júliusától új szakmai modell kerül bevezetésre, melynek élén a szakmai igazgató áll, akinek többek között a képzés egységesítése a feladata a DVSC minden korosztályánál. Az
edzéstervek, az edzésterhelések egységesítése, a bemutató edzések alkalmazása, a jobb, a minőségi utánpótlás nevelést fogják eredményezni. Köstner Vilmost neveztük ki a szakmai igazgató
pozícióba, ő felel a klub szakmai életéért, a felnőtt csapattól az ifi B csapatig, azok foglakoztatásáig, irányításáért, az edzők munkájáért.
Az új vezetők kinevezésével szorosabb és integráltabb együttműködés valósul meg a Debreceni Sportiskolával. Egyfajta munkamegosztás alakult ki köztünk. A sportiskola szélesíti a bázist,
igyekszik minél több gyereket bevonni abba a minőségi képzésbe, amit mi meghatározunk, mi a pedig a jelenlegi helyzetben nem a mennyiségre, hanem inkább a minőségre koncentrálunk.
Kidolgoztuk azt a szakmai irányvonalat, ami alapján a DVSC játéka megkülönböztethető másoktól, egy dinamikus, helycserés támadásra épülő játékszisztéma. Meghatároztuk azokat a technikai
és taktikai elemeket, amit az egyes korcsoportoknak el kell sajátítania.
Az edzésszerkezetben az egyéni képzések kapták a legnagyobb hangsúlyt, egyéni kvalitásokban sokat fejlődtek a játékosaink. A modern kézilabda meghatározó mozgásformáit, (egykezes
labdaátvételeket, gyors közbelövéseket, labda nélküli és a labdás támadó tevékenységek differenciált oktatását) kiemelten kezeltük.
Nagy hangsúlyt fektettünk a sérülések megelőzésére, mind egyensúlyozó párnák rendszeres használatával, mind törzserősítő gyakorlatokkal, mind TRX gyakorlatokkal, speciális mélyizomtorna
edzésekkel igyekeztünk megerősíteni a játékosok vázizomzatának releváns szegmenseit.
A folyamatosan javuló feltételrendszer, illetve az egyes keretekben bekövetkezett változások hozzájárultak, hogy több játékossal is bővült az utánpótláscsapataink létszáma, elsősorban ifjúsági
korú játékosok által. Ez a tendencia reméljük nem áll meg, a következő szezon kezdetekor a Debreceni Sportiskola 1996-os születésű játékosain kívül több település utánpótlás kézilabdázója
választja a DVSC csapatát.
Az edzéseink egy részét a Hódos Imre Sportcsarnokban tartjuk, ahol a felnőtt, NBI-es junior és ifi, a kiegészítő bajnokságban (NBI/B és NBII) szereplő csapatok pedig a DVSC utánpótlás
csarnokában, a Monostorpályi út 9/b alatt készülnek.
Összefoglaló – részéletesen lásd: DVSC Kézilabda Kft Sportfejlesztési program 2011/2012 – 2015/2016 Megvalósítási terv 2013/2014 (Program)
DVSC gazdasági társaság formájában működik, mint sportszolgáltató vállalat. 2012 elején a Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata 97%-os tulajdonrészt szerzett a kft-ben, 1,5-1,5 %-kal
két kisebb tulajdonos osztozik még a tulajdoni részeken. A tulajdonos váltás után új ügyvezető, Makray Balázs felelős a gazdasági struktúráért és ügyvitelért.
Középtávú lehetőségként merül fel a Debreceni Sportiskolával egy gazdasági egységgé összeolvadni. Szeretnénk – elsősorban a lányokra építve –, itt Debrecenben is egy kézilabda akadémiát
létrehozni. (A férfiakban egyelőre nem gondolkodunk, mivel a férfi kézilabda tavaly megszűnt, amikor a DKSE NBI b kiesett a bajnokságból.)
A tulajdonosváltással céljainkat is át kellett gondolnunk. Korábban, 2011-ben a DVSC Kézilabda Kft költségvetése 200 millió forint volt, az új tulajdonos belépésével ez közel felére csökkent.
2012 júliusától új szakmai modell kerül bevezetésre, melynek élén a szakmai igazgató áll, akinek többek között a képzés egységesítése a feladata a DVSC minden korosztályánál. Az
edzéstervek, az edzésterhelések egységesítése, a bemutató edzések alkalmazása, a jobb, a minőségi utánpótlás nevelést fogják eredményezni. Köstner Vilmost neveztük ki a szakmai igazgató
pozícióba, ő felel a klub szakmai életéért, a felnőtt csapattól az ifi B csapatig, azok foglakoztatásáig, irányításáért, az edzők munkájáért.
Az új vezetők kinevezésével szorosabb és integráltabb együttműködés valósul meg a Debreceni Sportiskolával. Egyfajta munkamegosztás alakult ki köztünk. A sportiskola szélesíti a bázist,
igyekszik minél több gyereket bevonni abba a minőségi képzésbe, amit mi meghatározunk, mi a pedig a jelenlegi helyzetben nem a mennyiségre, hanem inkább a minőségre koncentrálunk.
Kidolgoztuk azt a szakmai irányvonalat, ami alapján a DVSC játéka megkülönböztethető másoktól, egy dinamikus, helycserés támadásra épülő játékszisztéma. Meghatároztuk azokat a technikai
és taktikai elemeket, amit az egyes korcsoportoknak el kell sajátítania.
Az edzésszerkezetben az egyéni képzések kapták a legnagyobb hangsúlyt, egyéni kvalitásokban sokat fejlődtek a játékosaink. A modern kézilabda meghatározó mozgásformáit, (egykezes
labdaátvételeket, gyors közbelövéseket, labda nélküli és a labdás támadó tevékenységek differenciált oktatását) kiemelten kezeltük.
Nagy hangsúlyt fektettünk a sérülések megelőzésére, mind egyensúlyozó párnák rendszeres használatával, mind törzserősítő gyakorlatokkal, mind TRX gyakorlatokkal, speciális mélyizomtorna
edzésekkel igyekeztünk megerősíteni a játékosok vázizomzatának releváns szegmenseit.
A folyamatosan javuló feltételrendszer, illetve az egyes keretekben bekövetkezett változások hozzájárultak, hogy több játékossal is bővült az utánpótláscsapataink létszáma, elsősorban ifjúsági
korú játékosok által. Ez a tendencia reméljük nem áll meg, a következő szezon kezdetekor a Debreceni Sportiskola 1996-os születésű játékosain kívül több település utánpótlás kézilabdázója
választja a DVSC csapatát.
Az edzéseink egy részét a Hódos Imre Sportcsarnokban tartjuk, ahol a felnőtt, NBI-es junior és ifi, a kiegészítő bajnokságban (NBI/B és NBII) szereplő csapatok pedig a DVSC utánpótlás
csarnokában, a Monostorpályi út 9/b alatt készülnek.
Ingatlan beruházás esetén annak indokoltsága, célja és szakmai tartalma és megvalósulásának ütemezése
Korábban évi 500 óra használatot kapunk a Hódos Imre Sportcsarnokban, ezt majdnem kimerítették a felnőttek. Az utánpótlás három csapatának, az ő edzéslehetőségük folyamatos problémát
jelentett. Különböző iskolai tornatermekbe jártunk, de olyan is volt, hogy egyszerűen semmilyen edzéslehetőség nem maradt számukra, az erdei futást leszámítva.
A klub eredetileg új csarnokot épített volna, de a szabályozók okán jobb megoldás volt egy már készen lévő, de üres ipari csarnokokat keresni, ahová befér egy szabályos kézilabda pálya. Ez
racionális megoldás volt, költségben és időben. 2010 őszén kezdődött az átalakítási munka és 2011 elejére már birtokba vehettük a csarnokot.
A 2011 márciusában átadott csarnok Debrecenben a Monostorpályi-Leiningen utcák között található. Busszal megközelíthető, de 125 parkoló is rendelkezésre áll. 12 000 légköbméteres, 1500
m2 az alapterület. A létesítmény állapota megfelel a nemzetközi követelményeknek, szabvány és hitelesített pályával rendelkezik. csarnokban 100 fős lelátó van, ahol a szülők és kísérők helyet
foglalhatnak, álló helyekre további 200 fő fér el. A csarnokban továbbá gépekkel felszerelt, köredzésre alkalmas erősítő terem található, ami kifejezetten a kézilabdát segítő és kézilabdát
támogató izmok fejlesztésére szolgál. A wellness részen két jakuzzi,hideg és meleg vízzel, szauna pihenőrészleggel található. A csarnok a 4 öltöző miatt dupla mérkőzések lejátszására is
alkalmas. Az edzőszoba számítógépes hálózattal felszerelt, dvd visszanézésekre, videó elemzésekre alkalmas helység. A csarnokban továbbá játékvezetői öltözők, kiszolgáló helyiségek is
találhatók.
Az önkormányzat idén, TAO-s támogatással szeretné megvenni ezt a csarnokot (a jelenlegi tulajdonos anyagi problémák miatt nem tudja tovább üzemeltetni.
A csarnok eleddig kihasználatlan volt, mi ezt az utánpótlás csarnokot délelőttönként iskolákkal szeretnénk megtölteni, nekik bérbe adni, így a tehetségkutatásban, kiválasztásban
eredményesebben tudnánk működni, gyorsabban tudnánk lépni. Több környékbeli általános iskola kerülhetne be ide testnevelés órákat tartani, így több gyerek kerülne a látószögünkbe,
közvetlenül tudnánk a tehetségeseket kiválasztani. Megfelelő együttműködéssel, olcsóbban tudnánk délelőttönként megtölteni, ez az egyik haszna a sportcsarnok tulajdonjogának. Azokban a
holtidőkben, amikor nem edzenek itt a gyerekek, akkor ki tudnánk adni más csapatoknak, vagy esetleg más sportági célokra, ami bevétel növekedést is fog eredményezni.
Ha a DVSC Kézilabda kft-t fenntartó tulajdonába kerül a csarnok is, mi tudjuk sokkal hatékonyabban beosztani az edzésidőnket, a gyerekek képzésének idejét. A gyerekek még iskolába járnak,
az iskolai elfoglaltságok miatt nem értek ide pontosan az edzésekre. Most lehetőség nyílik arra, hogy a fejlődésben lemaradt gyerekeknek egyéni, kiegészítő képzést is tudjunk tartani, illetve
felzárkóztató csoportban utolérheti a többit, a csapataink hatékonysága jobb lesz.
Korábban évi 500 óra használatot kapunk a Hódos Imre Sportcsarnokban, ezt majdnem kimerítették a felnőttek. Az utánpótlás három csapatának, az ő edzéslehetőségük folyamatos problémát
jelentett. Különböző iskolai tornatermekbe jártunk, de olyan is volt, hogy egyszerűen semmilyen edzéslehetőség nem maradt számukra, az erdei futást leszámítva.
A klub eredetileg új csarnokot épített volna, de a szabályozók okán jobb megoldás volt egy már készen lévő, de üres ipari csarnokokat keresni, ahová befér egy szabályos kézilabda pálya. Ez
racionális megoldás volt, költségben és időben. 2010 őszén kezdődött az átalakítási munka és 2011 elejére már birtokba vehettük a csarnokot.
A 2011 márciusában átadott csarnok Debrecenben a Monostorpályi-Leiningen utcák között található. Busszal megközelíthető, de 125 parkoló is rendelkezésre áll. 12 000 légköbméteres, 1500
m2 az alapterület. A létesítmény állapota megfelel a nemzetközi követelményeknek, szabvány és hitelesített pályával rendelkezik. csarnokban 100 fős lelátó van, ahol a szülők és kísérők helyet
foglalhatnak, álló helyekre további 200 fő fér el. A csarnokban továbbá gépekkel felszerelt, köredzésre alkalmas erősítő terem található, ami kifejezetten a kézilabdát segítő és kézilabdát
támogató izmok fejlesztésére szolgál. A wellness részen két jakuzzi,hideg és meleg vízzel, szauna pihenőrészleggel található. A csarnok a 4 öltöző miatt dupla mérkőzések lejátszására is
alkalmas. Az edzőszoba számítógépes hálózattal felszerelt, dvd visszanézésekre, videó elemzésekre alkalmas helység. A csarnokban továbbá játékvezetői öltözők, kiszolgáló helyiségek is
találhatók.
Az önkormányzat idén, TAO-s támogatással szeretné megvenni ezt a csarnokot (a jelenlegi tulajdonos anyagi problémák miatt nem tudja tovább üzemeltetni.
A csarnok eleddig kihasználatlan volt, mi ezt az utánpótlás csarnokot délelőttönként iskolákkal szeretnénk megtölteni, nekik bérbe adni, így a tehetségkutatásban, kiválasztásban
eredményesebben tudnánk működni, gyorsabban tudnánk lépni. Több környékbeli általános iskola kerülhetne be ide testnevelés órákat tartani, így több gyerek kerülne a látószögünkbe,
közvetlenül tudnánk a tehetségeseket kiválasztani. Megfelelő együttműködéssel, olcsóbban tudnánk délelőttönként megtölteni, ez az egyik haszna a sportcsarnok tulajdonjogának. Azokban a
holtidőkben, amikor nem edzenek itt a gyerekek, akkor ki tudnánk adni más csapatoknak, vagy esetleg más sportági célokra, ami bevétel növekedést is fog eredményezni.
Ha a DVSC Kézilabda kft-t fenntartó tulajdonába kerül a csarnok is, mi tudjuk sokkal hatékonyabban beosztani az edzésidőnket, a gyerekek képzésének idejét. A gyerekek még iskolába járnak,

az iskolai elfoglaltságok miatt nem értek ide pontosan az edzésekre. Most lehetőség nyílik arra, hogy a fejlődésben lemaradt gyerekeknek egyéni, kiegészítő képzést is tudjunk tartani, illetve
felzárkóztató csoportban utolérheti a többit, a csapataink hatékonysága jobb lesz.
Projekt időtartalma és tevékenységének ütemterve
Összefoglaló – részéletesen lásd: Program
A 2012/2013-as kereteket fel tudtuk tölteni, az erőforrás felhasználás időarányos, tervek szerinti.
Az TAO források idei legnagyobb tétele a 200 millió forint értékű edzőcsarnok megvásárlása. Ez teszi ki a Program 2013/2014 megvalósítás költségeinek kétharmadát, több mint egynegyed jut
az utánpótlás-nevelésre.
2012/2014-re 10%-os létszám bővítést tervezünk, elsősorban az U16-os korosztályban. Feltöltjük a az U18-as korosztályunkat, de nem változik az U19-es száma.
A TAO támogatások segítségével a következő két évben a legfőbb stratégiai cél a tehetségkutatás, a tehetségképzés és a tehetséggondozás. Olyan utánpótlás program által kinevelt gyerekek
képességeinek a továbbfejlesztése a cél, akik az NBI-es kézilabda csapat minőségi utánpótlását képezik. Ez az a program, ami meghatározza a DVSC életét és egyben az együttműködő
társszervezet, a sportiskola életét is.
Az időszak stratégiai terve szervesen illeszkedik a Magyar Kézilabda Szövetség stratégiai tervéhez, különösen a most életbe lépő tehetséggondozási modellhez. A képzés során a képesség és
személyiségfejlesztés, mint hosszú távú cél szerepel az eszközrendszerünkben. A munkavégzés során a tehetségkutatás, a tehetségképzés és a tehetséggondozás a fő célterület, amely a
magyar és nemzetközi elitkézilabdára is felkészíti a DVSC utánpótlás programjában dolgozó, versenyző, sportoló kézilabdázókat, szakembereket.
Csapataink versenyeztetését nem csak a saját korosztályukban, az NB I-s junior és ifjúsági bajnokságban valósítjuk meg sikerrel, hanem új, a tehetségük kibontakozását jobban segítő NB I/B-s,
és NB II- s felnőtt bajnokságokban is lehetővé tesszük indulásukat. Ez évben a különböző bajnokságokban szereplő sportolóink mérkőzés száma az ideális, a nemzetközi trendben is elfogadott
50-60 darab között mozog. Figyelünk azonban arra, hogy 1-1 játékos, a verseny időszakban, hetente 2 mérkőzésnél többet ne játsszon. Örömünkre utánpótlás csapataink évek óta stabil
szereplői e bajnokságok legjobbjainak.
Tervezzük a szakmai stáb szélesítését az egyéni képzések hatékonyságának növelése érdekében, ezért 2013 februárjától, az utánpótlás csapatoknál masszőrt foglalkoztatunk, 2013 nyarától,
kapusedző beléptetését is tervezzük. A DVSC utánpótlásprogramjában kiemelkedő szerepet szánunk az egyén emocionális és kognitív fejlődésének, melyben az edzés fő szempontja az egyéni
képzések hatékonyságának növelése, a sportolók kreativitásának fejlesztése. Tervezzük 2 havonta továbbképzések, bemutató edzések, iskolalátogatások alkalmazását, melyben az edzők, a
testnevelők ismeretanyagot kapnak a képzési folyamat részeredményeiről, legújabb módszereiről.
Összefoglaló – részéletesen lásd: Program
A 2012/2013-as kereteket fel tudtuk tölteni, az erőforrás felhasználás időarányos, tervek szerinti.
Az TAO források idei legnagyobb tétele a 200 millió forint értékű edzőcsarnok megvásárlása. Ez teszi ki a Program 2013/2014 megvalósítás költségeinek kétharmadát, több mint egynegyed jut
az utánpótlás-nevelésre.
2012/2014-re 10%-os létszám bővítést tervezünk, elsősorban az U16-os korosztályban. Feltöltjük a az U18-as korosztályunkat, de nem változik az U19-es száma.
A TAO támogatások segítségével a következő két évben a legfőbb stratégiai cél a tehetségkutatás, a tehetségképzés és a tehetséggondozás. Olyan utánpótlás program által kinevelt gyerekek
képességeinek a továbbfejlesztése a cél, akik az NBI-es kézilabda csapat minőségi utánpótlását képezik. Ez az a program, ami meghatározza a DVSC életét és egyben az együttműködő
társszervezet, a sportiskola életét is.
Az időszak stratégiai terve szervesen illeszkedik a Magyar Kézilabda Szövetség stratégiai tervéhez, különösen a most életbe lépő tehetséggondozási modellhez. A képzés során a képesség és
személyiségfejlesztés, mint hosszú távú cél szerepel az eszközrendszerünkben. A munkavégzés során a tehetségkutatás, a tehetségképzés és a tehetséggondozás a fő célterület, amely a
magyar és nemzetközi elitkézilabdára is felkészíti a DVSC utánpótlás programjában dolgozó, versenyző, sportoló kézilabdázókat, szakembereket.
Csapataink versenyeztetését nem csak a saját korosztályukban, az NB I-s junior és ifjúsági bajnokságban valósítjuk meg sikerrel, hanem új, a tehetségük kibontakozását jobban segítő NB I/B-s,
és NB II- s felnőtt bajnokságokban is lehetővé tesszük indulásukat. Ez évben a különböző bajnokságokban szereplő sportolóink mérkőzés száma az ideális, a nemzetközi trendben is elfogadott
50-60 darab között mozog. Figyelünk azonban arra, hogy 1-1 játékos, a verseny időszakban, hetente 2 mérkőzésnél többet ne játsszon. Örömünkre utánpótlás csapataink évek óta stabil
szereplői e bajnokságok legjobbjainak.
Tervezzük a szakmai stáb szélesítését az egyéni képzések hatékonyságának növelése érdekében, ezért 2013 februárjától, az utánpótlás csapatoknál masszőrt foglalkoztatunk, 2013 nyarától,
kapusedző beléptetését is tervezzük. A DVSC utánpótlásprogramjában kiemelkedő szerepet szánunk az egyén emocionális és kognitív fejlődésének, melyben az edzés fő szempontja az egyéni
képzések hatékonyságának növelése, a sportolók kreativitásának fejlesztése. Tervezzük 2 havonta továbbképzések, bemutató edzések, iskolalátogatások alkalmazását, melyben az edzők, a
testnevelők ismeretanyagot kapnak a képzési folyamat részeredményeiről, legújabb módszereiről.
A sportfejlesztési program szakszövetségi stratégiához való viszonyának részletezése, valamint a korábban beadott sportfejlesztési program és a jelen sportfejlesztési program
közti kapcsolat bemutatása (amennyiben van)
Összefoglaló – részéletesen lásd: Program
Az időszak stratégiai terve szervesen illeszkedik a Magyar Kézilabda Szövetség stratégiai tervéhez, különösen az életbe lépő tehetséggondozási modellhez. (A képzés és a
személyiségfejlesztés, mint hosszú távú cél és eszközrendszer.) A munkavégzés során a tehetségkutatás, a tehetségképzés és a tehetséggondozás a fő célterület, amely a magyar és
nemzetközi elitkézilabdára is felkészíti a DVSC-ben sportoló kézilabdázókat.
A klub céljai a versenysportban
• a hazai és a nemzetközi eredményesség,
• a dobogó és a nemzetközi szereplés elérése,
• a nemzetközi porondon a DVSC hagyományaihoz méltó szereplés.
Az utánpótlás-nevelés területén részt veszünk a Debreceni Sportiskola kiválasztó versenyein, sportágválasztóin, utánpótlásunk egymásra épül a sportiskolai képzéssel. Köstner Vilmos a
utánpótlás szakág vezető jó együttműködést biztosít a sportiskolai képzés terén, bemutató edzéseket vezet a sportiskolás kézilabdázók és edzők részére. Koncepciónk szerint szeretnénk
képzésüket jobban összekapcsolni a Debreceni Sportcentrum Kft. kézilabda szakosztályával, ahol a kisebb korosztályok képzése folyik.
A tömegbázisunk szélesedett: a szivacskézilabdázóktól a junior korosztállyal bezárólag több mint 400 gyerek tagja DSI-DVSC utánpótlás rendszernek.
Célunk régióközponttá válni, így a régió tehetségeinek koncentrálásában, majd az anyaegyesületbe történő visszaáramoltatással a régió kézilabda életének fellendítésében is szerepet vállal a
DVSC, mint elitklub.
Tervünk egy átfogó, egységes módszertani anyag kidolgozása, melyben szerepel a fejlesztési potenciál, a motorikus képességek diagnosztizálása, antropometrikus felmérések, tesztrendszerek,
a teljesítmény alakulás és a fejlődés követése.
A munkában jobban szeretnénk támaszkodni a sportorvostudomány legfrissebb eredményeire, és módszereire, a megelőzés és utógondozás fontos szerepére, a gyúrás regeneráló és segítő
szerepére.
Karakteres tényezői szerelnénk lenni, a sport által a közéletnek és a szabadidőnek egyaránt.
Összefoglaló – részéletesen lásd: Program
Az időszak stratégiai terve szervesen illeszkedik a Magyar Kézilabda Szövetség stratégiai tervéhez, különösen az életbe lépő tehetséggondozási modellhez. (A képzés és a
személyiségfejlesztés, mint hosszú távú cél és eszközrendszer.) A munkavégzés során a tehetségkutatás, a tehetségképzés és a tehetséggondozás a fő célterület, amely a magyar és
nemzetközi elitkézilabdára is felkészíti a DVSC-ben sportoló kézilabdázókat.
A klub céljai a versenysportban
• a hazai és a nemzetközi eredményesség,
• a dobogó és a nemzetközi szereplés elérése,
• a nemzetközi porondon a DVSC hagyományaihoz méltó szereplés.
Az utánpótlás-nevelés területén részt veszünk a Debreceni Sportiskola kiválasztó versenyein, sportágválasztóin, utánpótlásunk egymásra épül a sportiskolai képzéssel. Köstner Vilmos a
utánpótlás szakág vezető jó együttműködést biztosít a sportiskolai képzés terén, bemutató edzéseket vezet a sportiskolás kézilabdázók és edzők részére. Koncepciónk szerint szeretnénk
képzésüket jobban összekapcsolni a Debreceni Sportcentrum Kft. kézilabda szakosztályával, ahol a kisebb korosztályok képzése folyik.
A tömegbázisunk szélesedett: a szivacskézilabdázóktól a junior korosztállyal bezárólag több mint 400 gyerek tagja DSI-DVSC utánpótlás rendszernek.
Célunk régióközponttá válni, így a régió tehetségeinek koncentrálásában, majd az anyaegyesületbe történő visszaáramoltatással a régió kézilabda életének fellendítésében is szerepet vállal a
DVSC, mint elitklub.
Tervünk egy átfogó, egységes módszertani anyag kidolgozása, melyben szerepel a fejlesztési potenciál, a motorikus képességek diagnosztizálása, antropometrikus felmérések, tesztrendszerek,
a teljesítmény alakulás és a fejlődés követése.
A munkában jobban szeretnénk támaszkodni a sportorvostudomány legfrissebb eredményeire, és módszereire, a megelőzés és utógondozás fontos szerepére, a gyúrás regeneráló és segítő
szerepére.
Karakteres tényezői szerelnénk lenni, a sport által a közéletnek és a szabadidőnek egyaránt.
A sportfejlesztési program lehetséges társadalmi és gazdasági hatásai (különös tekintettel azok időbeni realizálódására), a várt előnyök és a figyelembe veendő kockázatok
megjelölése

A

DVSC női kézilabda csapat legalább olyan szimbóluma a városnak, ugyanúgy hozzátartozunk a városhoz, mint az Aranybika vagy a Debreceni Egyetem. Minden szempontból meghatározó
tényezője a kézilabda Debrecennek, olyan tényezője, amire igény van.
A régi tulajdonosunk jóvoltából a DVSC névhasználatot megszereztük, de a célközönség és a helyszín miatt különbözünk a focitól. Nálunk megjelenni társadalmi esemény. Vidéki viszonylatban
népes, 2000-4000 fő közötti, lelkes szurkolótáborral rendelkezünk, akik a csapatunkat az idegenben vívott küzdelmekre is elkísérik.
Mivel új tulajdonosunk a városi önkormányzat, tényezői vagyunk a város költségvetésének
A gyerekek eszményképet, példaképet látnak a felnőtt csapat játékosaiban, akiknek követése pozitív példa, és ez a példa vonzza a gyerekeket a DVSC és a Debreceni Sportiskola kötelékébe.
Az utánpótlás sport soha nem volt még ilyen jó helyzetben, mióta a TAO megjelent. A debreceni kézilabdát megmentette. Mi a működéshez szükséges hátteret elő tudtuk teremteni, a
sporteszközöket be tudtuk szerezni.
A TAO nyújtotta támogatásból ki tudtunk építeni egy működő egységet, képzést, ami megmenti a felnőtt csapatot is. Egy egyesület lehetőségeit nagy mértékben megszabják az anyagi korlátok.
Az átgondoltan pályázó egyesületek a TAO támogatás megszűnés után még hosszú évekig profitálhatnak ebből. Mi egy olyan minőségi képzést építünk ki, amiből a felnőtt csapat biztosan
eredményesen fog profitálni.
A program fenntarthatóságát elsősorban a következő összetevők biztosítják
• A városvezetés is átérzi és értékeli a munkánkat, nem hagyja veszni az értékeket.

• A sikerek, a rendezett körülmények és a debreceni fiatalok beépítése a szurkolóinknak és a városi érdekeltségű vállalatok számára is vonzó lesz, ami jegyvásárlásban és szponzorációban is
megnyilvánul majd.
A program legfőbb kockázatát a létesítményhelyzet megoldatlansága hordozza. Ha ebben nem sikerül előrelépnünk komoly veszélybe kerülnek az elért eredmények.
A DVSC női kézilabda csapat legalább olyan szimbóluma a városnak, ugyanúgy hozzátartozunk a városhoz, mint az Aranybika vagy a Debreceni Egyetem. Minden szempontból meghatározó
tényezője a kézilabda Debrecennek, olyan tényezője, amire igény van.
A régi tulajdonosunk jóvoltából a DVSC névhasználatot megszereztük, de a célközönség és a helyszín miatt különbözünk a focitól. Nálunk megjelenni társadalmi esemény. Vidéki viszonylatban
népes, 2000-4000 fő közötti, lelkes szurkolótáborral rendelkezünk, akik a csapatunkat az idegenben vívott küzdelmekre is elkísérik.
Mivel új tulajdonosunk a városi önkormányzat, tényezői vagyunk a város költségvetésének
A gyerekek eszményképet, példaképet látnak a felnőtt csapat játékosaiban, akiknek követése pozitív példa, és ez a példa vonzza a gyerekeket a DVSC és a Debreceni Sportiskola kötelékébe.
Az utánpótlás sport soha nem volt még ilyen jó helyzetben, mióta a TAO megjelent. A debreceni kézilabdát megmentette. Mi a működéshez szükséges hátteret elő tudtuk teremteni, a
sporteszközöket be tudtuk szerezni.
A TAO nyújtotta támogatásból ki tudtunk építeni egy működő egységet, képzést, ami megmenti a felnőtt csapatot is. Egy egyesület lehetőségeit nagy mértékben megszabják az anyagi korlátok.
Az átgondoltan pályázó egyesületek a TAO támogatás megszűnés után még hosszú évekig profitálhatnak ebből. Mi egy olyan minőségi képzést építünk ki, amiből a felnőtt csapat biztosan
eredményesen fog profitálni.
A program fenntarthatóságát elsősorban a következő összetevők biztosítják
• A városvezetés is átérzi és értékeli a munkánkat, nem hagyja veszni az értékeket.
• A sikerek, a rendezett körülmények és a debreceni fiatalok beépítése a szurkolóinknak és a városi érdekeltségű vállalatok számára is vonzó lesz, ami jegyvásárlásban és szponzorációban is
megnyilvánul majd.
A program legfőbb kockázatát a létesítményhelyzet megoldatlansága hordozza. Ha ebben nem sikerül előrelépnünk komoly veszélybe kerülnek az elért eredmények.
4. Kérjük itt minden esetben összefoglalni.
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Személyi jellegű ráfordítások (több támogatási időszakra vonatkozó támogatás igénylése esetén támogatási időszakonként töltendő ki)
(A járulékok kiszámításáért felelősséget nem vállalunk, azok csak tájékoztató adatok, amennyiben saját maga szeretné megadni a fizetendő járulékokat, válassza az egyéb
kategóriát az adózás módjából)
Támogatási
időszak

6

Név

Szül. Kategória Licensz /
idő
megnevezés

Új? Adózás
módja

Bruttó juttatás
(Ft/hó)

Munkáltatói járulékok
(Ft/hó)

Évadra jutó ráfordítás
összesen (Ft)

Összegzés:
0

0

0 Ft

0 Ft

0 Ft

Tervezett összes személyi költség alakulása a 2013. és 2015. közötti időszakban
Időszak

Önrész (Ft)

Igényelt támogatás (Ft)

Összesen (Ft)

2013/14

0 Ft

0 Ft

0 Ft

2014/15

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

Összegzés:
összesen:

5. A 107/2011. (VI. 30.) Korm. rendelet (továbbiakban: Rendelet) 2. § (1) bekezdés 4. pontja, figyelemmel ugyanezen bekezdés 11. pontjának i) alpontjára.
6. Az utánpótlás-nevelési és képzési feladatokkal támogatása keretében elszámolható személyi költségeket az utánpótlás-nevelésnél (3.3.4) kell feltüntetni.
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Tárgyi eszköz beruházások/felújítások (Az építési beruházással, felújítással járó, sportcélú ingatlanfejlesztésre irányuló tárgyi eszköz beruházás/felújítás kérelmet a következő
táblázatban kell kitölteni!)
Támogatási
időszak

Kategória

2013/14

Egyéb

Tárgyi eszköz beruházás/felújítás
megnevezése

Beruházás/felújítás indoka, célja

Hosszabb
indoklás

Edzés és versenyzési lehetőségek
megteremtése, növelése.

Sportcsarnok vásárlás

Nem

Tervezett beruházási,
felújítási érték (Ft)
200 000 000 Ft

Összegzés:
200 000 000 Ft
Tervezett sportcélú, nem ingatlanfejlesztésre irányuló tárgyi eszköz beruházások, felújítások – az építési beruházással, felújítással járó, sportcélú ingatlanfejlesztésre irányuló tárgyi
eszköz beruházás/felújítás kivételével – értéke számított alakulása a 2013. és 2015. közötti időszakban:
Időszak

Önrész (Ft)

Igényelt támogatás (Ft)

Összesen (Ft)

2013/14

61 287 027 Ft

143 003 064 Ft

204 290 091 Ft

2014/15

0 Ft

0 Ft

0 Ft

61 287 027 Ft

143 003 064 Ft

204 290 091 Ft

Összegzés:
összesen:
Sportcélú ingatlanra irányuló tárgyi eszköz beruházás, felújítás
Támogatási 9
Tárgyi eszköz
Kategória beruházás/felújítás
időszak
megnevezése

Beruházás
helyszíne

Helyrajzi
szám

Beruházás,
felújítás tervezett
kezdete

Beruházás, felújítás Üzembe
tervezett
helyezés
befejezése
tervezett
időpontja

Tervezett beruházási,
felújítási
érték (Ft)

U.f. E.k.

Összegzés:
0 Ft
Összes sportcélú ingatlan beruházás ráfordítása (Ft)
Időszak

Önrész (Ft)

Igényelt támogatás (Ft)

Összesen (Ft)

2013/14

0 Ft

0 Ft

0 Ft

2014/15

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

Összegzés:
összesen:

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

Igen

Igen

Nem
Nem

Amennyiben, igen csatolja az alábbiakat (további csatolandó dokumentumok listáját):
· a beruházás finanszírozási terve és forrása (egyúttal kérjük, hogy jelölje meg a részelszámolások ellenőrző szervezethez történő benyújtásának tervezett időpontjait
is);
· a beruházás fenntartásához szükséges várható működési költségek és ennek finanszírozási terve, forrásai;
· az elkészült létesítmény hasznosítási módja és várható kihasználtsága;
· az elkészült létesítmény által termelhető bevételi források.
7. Azon beszerzéseket, amelyeket a jogszabály megenged utánpótlás-nevelési feladatként elszámolni, a 3.3 pontban kell feltüntetni.
8. A Rendelet 2. § (1) 9. pont szerint
9. Tárgyi eszköz beruházás : TEB, tárgyi eszköz felújítás : TEF, Biztonságtechnikai fejlesztés: BTI
10. Társasági adóról és az osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI tv. 22/C § (4) ea) eb) és ec) pontja szerint
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Utánpótlás-nevelés fejlesztés költségei

Utánpótlás-nevelésben igazolt játékosok száma (fő)
Ha valamely korosztályban nincs játékosa, töltse fel 0-val a mezőt!

2013/14-es bajnoki évad
Korosztály

Versenyengedéllyel rendelkezők száma (Fő)

Bajnokságban szereplő csapatok száma (Db)

U7

0

0

Nincs

U8

0

0

Nincs

U9

0

0

Nincs

U10

0

0

Nincs

U11

0

0

Nincs

U12

0

0

Nincs

U13

0

0

Nincs

U14

0

0

Nincs

Serdülő

30

2

Országos

Ifjúsági

19

1

Országos

Junior

40

1

Országos

11. A Rendelet 2. § (1) 11. pontja szerint

Bajnokság szintje (legmagasabb)
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Utánpótlás-neveléshez kapcsolódó sporteszköz, sportfelszerelés, gyógyszerek, diagnosztikai eszközök részletezése
Évad

12

Megnevezés

Mennyiségi egység Mennyiség

Egységár

Összeg

Kategória

2013/14

Kézilabda

db

60

8 000 Ft

480 000 Ft

Sporteszköz

2013/14

Wax

db

80

7 000 Ft

560 000 Ft

Sporteszköz

2013/14

Airbody

db

2

100 000 Ft

200 000 Ft

Sporteszköz

2013/14

Stabilitás tréner

db

10

10 000 Ft

100 000 Ft

Sporteszköz

2013/14

TRX

db

10

20 000 Ft

200 000 Ft

Sporteszköz

2013/14

Verseny szerelés garnitúra

db

60

8 000 Ft

480 000 Ft

Sportfelszerelés

2013/14

Kapusmez

db

12

4 500 Ft

54 000 Ft

Sportfelszerelés

2013/14

Edzőpóló

db

190

3 200 Ft

608 000 Ft

Sportfelszerelés

2013/14

Edzésmelegítő

db

66

13 000 Ft

858 000 Ft

Sportfelszerelés

2013/14

Gálamelegítő

db

66

20 000 Ft

1 320 000 Ft

Sportfelszerelés

2013/14

Cipő

db

66

20 000 Ft

1 320 000 Ft

Sportfelszerelés

2013/14

Zokni

db

140

1 200 Ft

168 000 Ft

Sportfelszerelés

2013/14

Táska

db

60

6 000 Ft

360 000 Ft

Sportfelszerelés

2013/14

Kabát

db

66

15 000 Ft

990 000 Ft

Sportfelszerelés

2013/14

Törülköző

db

66

6 000 Ft

396 000 Ft

Sportfelszerelés

2013/14

Tape 4cm

db

400

1 100 Ft

440 000 Ft

Gyógyszerek, vitaminok

2013/14

Polar óra és diagnosztikai rendszer

db

10

100 000 Ft

1 000 000 Ft

Diagnosztikai eszközök

2013/14

Aminosav regeneráló

doboz

60

5 200 Ft

312 000 Ft

Gyógyszerek, vitaminok

2013/14

Komplex vitamin

doboz

40

7 700 Ft

308 000 Ft

Gyógyszerek, vitaminok

2013/14

Sportital 1000ml

doboz

80

4 900 Ft

392 000 Ft

Gyógyszerek, vitaminok

2013/14

Gyógyszer segélytáska orrtampon

db

3

30 000 Ft

90 000 Ft

Gyógyszerek, vitaminok

2013/14

Sportvitalitás program

db

60

25 000 Ft

1 500 000 Ft

Gyógyszerek, vitaminok

2013/14

db
Elektroterápiás és ultrahang terápiás készülék

1

952 500 Ft

952 500 Ft

Diagnosztikai eszközök

2013/14

dbkészülék
Nyirokkeringést fokozó sérülés regeneráló

1

1 143 000 Ft

1 143 000 Ft

Diagnosztikai eszközök

Sportlétesítmény, sportpálya bérleti díjának részletezése
Évad

Korosztály

Ingatlan
megnevezése

Bérleti díj
(Ft/óra)

Igénybevétel
(óra / hó)

Hónapok száma az
évadban (hónap)

Igénybevett órák
száma / évad

Éves&nbspköltség

2013/14

Junior

Monostorpályi úti csarnok - junior és serdülő -

15 000 Ft

74

12

888

13 320 000 Ft

2013/14

Ifjúsági

Hódos Imre Sportcsarnok

15 000 Ft

33

12

396

5 940 000 Ft

Utánpótlás-neveléshez kapcsolódó sportszakemberek költségeinek részletezése
Támogatási
időszak
2013/14
2013/14
2013/14
2013/14
2013/14
2013/14
2013/14
2013/14
2013/14
2013/14

Név

Köstner Vilmos
Győrvári Viktor

Boros Ferenc
Nagy Józsefné
Kazsimér Attila
Fehér Józsefné
Dr.Németh Árpá
d
Bíró Imre
Katona Attila

Kategória

Új?

Adózás módja

Napi munka
óra

Kif. hó

Bruttó juttatás
(Ft/hó)

Munkáltatói járulékok
(Ft/hó)

Évadra jutó ráfordítás
összesen (Ft)

Egyéb

Nem

Egyéb

8

12

450 000 Ft

98 330 Ft

6 579 960 Ft

Edző

Nem

Egyéb

8

12

180 000 Ft

44330 Ft

2 691 960 Ft

Egyéb

Nem

Egyéb

8

12

180 000 Ft

44330 Ft

2 691 960 Ft

Egyéb

Nem

Egyéb

8

12

90 000 Ft

26330 Ft

1 395 960 Ft

Egyéb

Nem

Egyéb

2

12

180 000 Ft

44330 Ft

2 691 960 Ft

Egyéb

Nem

Egyéb

8

12

150 000 Ft

38330 Ft

2 259 960 Ft

Egyéb

Nem

Egyéb

8

12

150 000 Ft

38330 Ft

2 259 960 Ft

Egyéb

Igen

Egyéb

8

12

180 000 Ft

44330 Ft

2 691 960 Ft

Edző

Igen

Egyéb

8

10

100 000 Ft

28330 Ft

1 283 300 Ft

Egyéb

Igen

Egyéb

2013/14

Egyéb

Keczeli Danica

Igen

Egyéb

6

10

150 000 Ft

38330 Ft

1 883 300 Ft

445 300

26 430 280

Összegzés:

Sportszakemberek adatainak részletezése
Évad

2013/14

2013/14

2013/14

2013/14

2013/14

2013/14

2013/14

2013/14

2013/14

2013/14

Név

Szül. Idő

2

Licensz / megnevezés

Fogl. kor.
Serdülő
Ifjúsági
Junior

Köstner Vilmos

1954-05-07

Győrvári Viktor

1974-10-19

UP szakma igazgató B licensz
Serdülő
Ifjúsági
Junior

B

Serdülő
Ifjúsági
Junior
Boros Ferenc

1968-03-10

C licenszes edző NBI
Serdülő
Ifjúsági
Junior

Nagy Józsefné

1952-04-23

UP technikai vezető
Serdülő
Ifjúsági
Junior

Kazsimér Attila

1977-09-28

rehabilitációs szakember
Serdülő
Ifjúsági
Junior

Fehér Józsefné

1974-02-12

Masszőr
Serdülő
Ifjúsági
Junior

Dr.Németh Árpád

1953-04-25

sportorvos
Serdülő
Ifjúsági
Junior

Bíró Imre

1959-12-20

Katona Attila

1961-04-28

kapusedző C licensz
Serdülő
Ifjúsági
Junior

B

Serdülő
Ifjúsági
Junior
Keczeli Danica

1973-07-08

Sportpszichológus

Utánpótlás nevelés-fejlesztésének költségeinek aljogcímei
Jogcím

2013/14

2014/15

Sporteszköz, sportfelszerelés beszerzése

8 094 000 Ft

Gyógyszerek, diagnosztikai eszközök

6 137 500 Ft

Személyszállítási költségek

5 643 000 Ft

Nevezési költségek

0 Ft

Rendezési, felkészítési, képzési költségek

2 340 000 Ft

Verseny- és játékengedélyek kiállításának költségei

219 500 Ft

Sportlétesítmény, sportpálya bérleti díja

19 260 000 Ft

Felkészítéssel, edzőtáboroztatással és versenyeztetéssel közvetlenül összefüggő szállás és étkezés költsége

5 556 000 Ft

A programban résztvevő sportszakemberek személyi jellegű ráfordításai

26 430 280 Ft

Logisztikai költségek (csak bérlet) – kivéve személygépkocsi és motorkerékpár

0 Ft

AJT program költségei

0 Ft

Összegzés:
73 680 280 Ft

összesen:

0 Ft

Tervezett összes utánpótlás-nevelés ráfordítása a 2013. és 2015. közötti időszakra (Ft)
Időszak
2013/14
2014/15

Önrész (Ft)

Igényelt támogatás (Ft)
7 572 485 Ft

Összesen (Ft)
68 152 366 Ft

75 724 851 Ft

2014/15

0 Ft

0 Ft

0 Ft

7 572 485 Ft

68 152 366 Ft

75 724 851 Ft

Összegzés:
összesen:
1. OKJ s.sz. - OKJ-s sportszakember, Felsőfokú s.sz. - Felsőfokú sportszakember
2. Fogl. kor. - Foglalkoztatott korosztály
8. Ide nem értve a szakszövetség által megállapított, a szövetség díjfizetési rendjében rögzített díjak csökkentését a nevezési díjak esetén.
9. Ide nem értve a szakszövetség által megállapított, a szövetség díjfizetési rendjében rögzített díjak csökkentését a verseny- és játékengedélyek esetén.
12. Tételes bemutatást kérünk (Pl: mez, cipő, gyógyszerek, vitaminok stb.)
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A kérelmező által szervezett képzések költségei

Évad

2013/14

Képzés címe

Képzés
típusa

5 fő szakképzés50

SZ

Oktatók várható
személyi
költségei
(Ft)

Oktatók várható
utazási és szállás
költségei (Ft)

Képzésben résztvevők
várható utazási és
szállás költségei (Ft)

Egyéb folyó
költségek
(Ft)

0 Ft

0 Ft

0 Ft

500 000 Ft

Amortizá- Tanácsadói
ció (Ft)
szolgáltatások (Ft)

Képzésben
résztvevők
személyes
költségei (Ft)

Összesen

0 Ft

0 Ft

0 Ft

500 000 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

500 000 Ft

Összegzés:
0 Ft

0 Ft

0 Ft

500 000 Ft

Tervezett képzési költség számított alakulása a 2013. és 2015. közötti időszakban
Időszak

Típus

2013/14

Á

2013/14

SZ

2014/15
2014/15

Önrész (Ft)

Igényelt támogatás (Ft)

Összesen (Ft)

0 Ft

0 Ft

0 Ft

377 833 Ft

125 944 Ft

503 777 Ft

Á

0 Ft

0 Ft

0 Ft

SZ

0 Ft

0 Ft

0 Ft

377 833 Ft

125 944 Ft

503 777 Ft

Összegzés:
összesen:

14. a Rendelet 2§ (1) 3. pontjában meghatározott költségek: az oktatók személyi jellegű költségei, az oktatók és a képzésben részt vevők utazási költségei, beleértve a szállásköltségeket is, egyéb folyó költségek, különösen a képzési projekthez
közvetlenül kapcsolódó anyagok, fogyóeszközök, az eszközök és berendezések amortizációja olyan mértékben, amennyire azokat kizárólag a képzési projekt céljaira használják, a képzési projekttel kapcsolatos tanácsadói szolgáltatások költségei, a
képzésben részt vevők személyi jellegű ráfordítása, legfeljebb az a)–e) pontban felsorolt egyéb elszámolható költségek összegéig; mellyel kapcsolatban csak a képzésben ténylegesen eltöltött idő vehető számításba, az ebből munkavégzéssel eltöltött
idő levonása után
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Közreműködői költségek
Évad

Közreműködő által végzett feladat leírása

Kapcsolódó jogcím

Közreműködő Maximum
díjazása (Ft)
közrem. díj

2013/14

Sportfejlesztési program előkészítése, a támogatott program megvalósítása, adatszolgáltatási és jelentési
kötelezettség teljesítése,a támogatás elszámolása.

Tárgyi jellegű

2 860 061 Ft

2 860 061 Ft

2013/14

Sportfejlesztési program előkészítése, a támogatott program megvalósítása, adatszolgáltatási és jelentési
kötelezettség teljesítése,a támogatás elszámolása.

Utánpótlás nevelés

1 363 047 Ft

1 363 047 Ft

2013/14

Sportfejlesztési program előkészítése, a támogatott program megvalósítása, adatszolgáltatási és jelentési
kötelezettség teljesítése,a támogatás elszámolása.

Képzés

2 518 Ft

2 518 Ft

Összegzés:
4 225 626 Ft
Évadonként a 107/2011. (VI. 30.) Korm. rendelet módosítása alapján a sportpolitikáért felelős minisztérium ellenőrző szervezet részére kötelezően fordítandó összeg:

2013/14

2 112 814 Ft

Tervezett közreműködői költségek, évadokra lebontva
(Az előző pontban jelölt kötelező díjjal növelt érték)
Jogcím

2013/14-es bajnoki évad

2014/15-es bajnoki évad
0 Ft

0 Ft

Tárgyi eszköz beruházás, felújítás

4 290 092 Ft

0 Ft

Utánpótlás-nevelési feladatok támogatása

2 044 571 Ft

0 Ft

3 777 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

6 338 440 Ft

0 Ft

Személyi jellegű ráfordítások

Képzési feladatok támogatása
Versenyeztetés költségei
Összegzés:
összesen:
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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

(helység), 2013

(év) 08

(hó) 28

(nap)

___________________________
Kérelmező cégszerű aláírása

P.H.
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Alulírot t Makray Balázs, 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
írásbe li 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.

Kelt: Debrecen

(helység), 2013

(év) 08

(hó) 28

(nap)

___________________________
Kérelmező cégszerű aláírása

P.H.

Ügyiratszám : be/SFPHP01-0274/2013
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)
Igazgatási szolgáltatási díj befizetését igazoló bizonylat.
Egyéb dokumentumok

Kelt: Debrecen

(helység), 2013

(év) 08

(hó) 28

(nap)

___________________________
Kérelmező cégszerű aláírása

P.H.

Ügyiratszám : be/SFPHP01-0274/2013
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

0

26

29

11.5 %

Felsőfokú végzettséggel rendelkező szakemberek
száma

fő

0

0

0

0.0 %

OKJ-s végzettséggel rendelkező edzők száma

fő

0

0

0

0.0 %

Licence-szel rendelkező edzők száma

fő

0

0

0

0.0 %

Szakemberek átlagfizetése

Ft

0

0

0

0.0 %

Épített/felújított sportcélú ingatlanok száma

db

0

1

2

100.0 %

Épített/felújított kiszolgáló létesítmény

m2

0

0

0

0.0 %

Felújítással érintett szabadidő sportolók száma

fő

0

0

0

0.0 %

0

0

0

0.0 %

0

0

0

0.0 %

0

0

0

0.0 %

Egyéb indikátor:

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:
U7

Fő

0

0

0

0.0 %

U8

Fő

0

0

0

0.0 %

U9

Fő

0

0

0

0.0 %

U10

Fő

0

0

0

0.0 %

U11

Fő

0

0

0

0.0 %

U12

Fő

0

0

0

0.0 %

U13

Fő

0

0

0

0.0 %

U16

fő

0

5

20

300.0 %

U18

fő

0

15

20

33.3 %

0

0

0

0.0 %

Egyéb indikátor:

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

Mértékegység

Kiindulási érték (jelenlegi)

Célérték (támogatási időszak vége)

Változás a bázisév %-ában

HATÁS INDIKÁTOROK
Korosztályos eredményesség változása:
U7

helyezés

0

0

0.0 %

U8

helyezés

0

0

0.0 %

U9

helyezés

0

0

0.0 %

U10

helyezés

0

0

0.0 %

U11

helyezés

0

0

0.0 %

U12

helyezés

0

0

0.0 %

U13

helyezés

0

0

0.0 %

Nézőszám

Fő

0

0

0.0 %

NB I.Junior bajnokság

helyezés

4

3

-25.0 %

NB I.Ifjúsági bajnokság

helyezés

3

3

0.0 %

NB I/B-s Junior bajnokság- Keleti csoport
helyezés

3

1

-66.7 %

Egyéb indikátor:

Ügyiratszám : be/SFPHP01-0274/2013
Igazgatási szolgáltatási díj sportfejlesztési program jóváhagyására

52 000 Ft

Projekt költségvetése a 2013/2014-es évadra
Jogcímek

Támogatás

Személyi jellegű ráfordítások
Tárgyi eszköz beruházás, felújítás
Utánpótlás-nevelési feladatok támogatása
Képzési feladatok támogatása

Támogatásból
közreműködői díj + NSI 1%

Önrész

Sportfejlesztési program értéke

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

143 003 064 Ft

4 290 092 Ft

61 287 027 Ft

204 290 091 Ft

68 152 366 Ft

2 044 571 Ft

7 572 485 Ft

75 724 851 Ft

125 944 Ft

3 777 Ft

377 833 Ft

503 777 Ft

211 281 374 Ft

6 338 440 Ft

69 237 345 Ft

280 518 719 Ft

Összegzés:

Projekt költségvetése a 2014/2015-es évadra
Jogcímek

Támogatás

Támogatásból
közreműködői díj + NSI 1%

Önrész

Sportfejlesztési program értéke

Személyi jellegű ráfordítások

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

Tárgyi eszköz beruházás, felújítás

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

Utánpótlás-nevelési feladatok támogatása

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

Képzési feladatok támogatása

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

Összegzés:

Projekt költségvetése a 2 évadra összesen
Jogcímek

Személyi jellegű ráfordítások
Tárgyi eszköz beruházás, felújítás
Utánpótlás-nevelési feladatok támogatása
Képzési feladatok támogatása

Támogatás

Támogatásból
közreműködői díj + NSI 1%

Önrész

Sportfejlesztési program értéke

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

143 003 064 Ft

4 290 092 Ft

61 287 027 Ft

204 290 091 Ft

68 152 366 Ft

2 044 571 Ft

7 572 485 Ft

75 724 851 Ft

125 944 Ft

3 777 Ft

377 833 Ft

503 777 Ft

211 281 374 Ft

6 338 440 Ft

69 237 345 Ft

280 518 719 Ft

Összegzés:
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