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Tárgv: értesítés az Üstökös FC Győr Utánpótlás- Nevelő Sport Egyesület 2l29l2OI3
nyilvántartási számú sportfejlesztési program elszámolásának elfogadásáról

Tisztelt Etnök Úr!

Az Üstökös FC Győr Utánpótlás- Nevelő Sport Egyesületet (székhely e: 9029 Győr, Sarási
út llB.; adószám: 18972986-|-08, a továbbiakban: Támogatott szervezet) a 20l3l20l4-es
támogatási időszakra jóváhagyott sportfbjlesztési programban meghatározott támogatás
vonatk ozásában benyúj tott e l számo l ása kapc s én az alábbi akról érte sítem.

A Támogatott szervezet 2013. április 30. napjáig a látvány-csapatsport támogatását biztosító
támogatási igazolás kiállításáról, íblhasználásáról, a támogatás elszámolásának és
ellenórzésének, valamint visszaíizetésének szabályairől szóló l07l201l. (Vl. 30.) Korm.
rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 4. § (1) bekezdése alapján sportfejlesztési program
jőváhagyására irárryuló kérelmet nyújtott be, atnelyet a jóváhagyó szerv a ki/JHOl -2129l20l3
számú határozaítal fbgadott el.

A Támogatott szervezet a Rendelet 11. §-ában íbglaltak szerint benyújtotta a támogatás
í-elhasználásáról szóló elszámolását mindösszesen 13.638.669,- forint (12.081.00l,- forint
támogatás és 1.557.668,- íbrint önrész) értékben. A Támogatott szervezet utánpótlás nevelés
jogcímen 24.]25,- forinttal magasabb önrésszel számolt el, ezéfi ezt az összeget az elszámolás
elfogadásánál nem vettem figyelembe.

A Rendelet l1-13. §-ai. a benyújtott számlák és számviteli bizonylatok alapján a felhasználás
jogszerűségét megállapítottam, ezétí 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)

552.I35, II.528.866,- 12.081 .001.-

Ebből felhasználható közrernűködői díj (F0 l1.144,- 232.902,- 244.046.-

Lehívott közvetlen támogatás
közreműködői díjj al (Ft)

552.135,- 1 1.528.866,- 12.081.001,

Ebból felhasználható közreműködői díj (P0 I l .l44,- 232.902.- 244.046.-

Elszámolandó önerő (Ft) 239.0I9, I.293.924,- L532.943,-

Elfogadott közvetlen támogatás
közreműködői díjjal (Ft)

552.I35,- 11.528.866,_ t2.081.001

Ebból felhasznált közreműködői díj (Ft) 11.144,- 232.902,- 244.046,-

Elfogadott önerő (Ft) 239.079,- I.293.924, |.532.943,-

Támogatás max. intenzitása 70oÁ 90oÁ

Összesen (Ft) 79t.,1,54,- 12.822.790,- 13.613.944,-

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

Eljárásom során a hivatkozottjogszabályokon túl a társasági adóról és az osztalékadóról szóló
1996. évi LXXX. törvény 22lC. §-a, a látvány-csapatsport támogatását biztosító támogatási
igazolás kiállításáról, felhasználásáról, a támogatás elszámolásának és ellenőrzésének,
valamint visszafizetésének szabá|yairől szóló i07l20I1. (VI. 30.) Korm. rendelet 11-15. §-ai
alapján jértam el.

Az Emberi Erőforrások Minisztériuma Sportért Felelős Államtitkárság hatáskörét és

illetékességét a társasági adóról és az oszta\ékadóról szőIő 1996. évi LXXXI. törvény 22lC. §-

a, a sportról szóló 2004. évi I. törvény 51. § (2) bekezdésének g) pontja, alátvány-csapatsport
támogatását biztosító támogatási igazolás kiállításáról, felhaszná|ásáról, a támogatás

elszámolásának és ellenőrzésének, valamint visszafizetésének szabáIyairől szóló l07l20ll.
(VI. 30.) Korm. rendelet 12. § (1) bekezdése, továbbá a Kormány tagjainak feladat- és

hatásköréről szóló l52l201r4. (VI. 6.) Korm. rendelet 61. § (2) bekezdése szabályozza.

Budapest, 2015.július OS.
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