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Tárgv: értesítés az Ustökös FC Győr Utánpótlás- Nevelő Sport Egyesület 0l29l2ol2
nyilvántartási számú sportfejlesztési program elszámolásának elfogadásáról

Tisztelt Elnök Úr!

Az Üstökös FC Győr Utánpótlás- Nevelő Sport Egyesületet (székhely e: 9029 Győr. Sárási
Út 1/B.; adószám: 18972986-1-08, a továbbiakban: Támogatott szervezet) a 20l2l2013-as
támogatási időszakra jóváhagyott sportfejlesztési programban meghatározott támogatás
vonatkozásábarr benyúj tott elszámo l ása kapc s án az alábbi akról érte sítem.

A Támogatott szervezet 2012. április 30. napjáig a látvány-csapatsport támogatását biztosító
támogatási igazolás kiállításáról. íblhasználásáról, a támogatás elszámolásának és
ellenőrzésének, valamint visszafizetésének szabályairól szóló l07l20l1. (VI. 30,) Korm.
rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 4. § (1) bekezdése alapján sportfejlesztési program
jóváhagyására irányuló kérelmet nyújtott be, amelyet a jóváhagyó szerv akilJH02-0l2912012
számú határozattal fogadott el.

A 'Iámogatott szervezet a Rendelet 1 1. §-ában foglaltak szerint benyújtotta a támogatás
Íblhasználásáról szóló elszámolását mindösszesen 33.591 ,352,- fbrint (28.642.299.- forint
tárnogatás és 4.949.053.- forint önrész) értékben.

A Rendelet 11-13. §-ai, a benyújtott számlák és számviteli bizonylatok alapján a í-elhasználás
jogszerúségét megállapítottam, ezért az elszámolást * az alábbi táblázatban jelölt összegek
vonatkozásában * elfogadtam :
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Jogcím Tárgyi eszköz
beruházás

Utánpótlás-
nevelés

összesen

Jóváhagyott közvetlen támogatás
közreműködői díjjal (Ft)

5.408.816,- 23.233.483, 28.642.299,-

Ebból felhasználható közreműködói díj (F0 99.420,- 422.90I, 522.321,

Lehívott közvetlen támogatás
közreműködői díjjal (Ft) 5.408.816,- 23.233.483,- 28.642.299,-

Ebből í'elhasználható közreműködói díj (F0 99.420,- 422.90l, 522.321,

Elszámolandó önerő (Ft) 2.341.479, 2.607.574, 4.949.053,

Elfogadott közvetlen támogatás
közreműködői díjj al (Ft) 5.408.81ó,- 23.233.483,- 28.642.299,-

Ebból felhasznált közremúködói díj (F0 99.420.- 422.901" 522.321.

Elfogadott önerő (Ft) 2.34I.479, 2.607.574, 4.949.053,

Támogatás max. intenzitása 70% 90%

Osszesen (Ft) 7.750.295,- 25.841.057,- 33.591.352,-

Tájékoztatom, hogy az elszámolás elfogadásáról egyidejúleg értesítem a Magyar Labdarúgó
Szövetséget.

Eljárásom során a hivatkozottjogszabályokon túl a társasági adőről és az osztalékadóról szóló
1996. évi LXXXI. törvény 22lC. §-a, a látvány-csapatspor1 támogatását brztosító támogatási
igazolás kiállításáról, felhasználásáról, a támogatás elszámolásának és ellenőrzésének,
valamint visszaftzetésének szabályairől szóló l07l20ll. (VI.30.) Korm. rendelet 11-15. §-ai
alapján jártam el.

Az Emberi Erőforrások Minisztériuma Sportért Felelős Államtitkárság hatáskörét és
illetékességét a társasági adóról és az osztalékadóról szőIő 1996. évi LXXXI. törvény 22lC, §-
a, a sportról szóló 2004. évi I. törvény 51 § (2) bekezdésének g) pontj a, alátvány-csapatspor1
témogatását biztosító támogatási igazolás kiállításáról, felhasznáIásáról, a támogatás
elszámolásának és ellenőrzésének, valamint visszafizetésének szabályairől szóló I07l20ll.
(VI. 30.) Korm. rendelet 12. § (1) bekezdése, tovabbá a Kormány tagjainak feladat- és
hatásköréről szóló 15212014. (VI. 6.) Korm. rendelet 61. § (2) bekezdése szabályozza.

Budapest, 2}Is.július Og ,

Szívélyes üdvözlettel :
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Támogatott szewezet
Magyar Labdarugó Szövetség
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