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A Magyar Labdarúgó Szövetség (a továbbiakban: MLSZ) az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016, évi CL. törvény (a lovábbiakban: Ákr.;

B0. §-ának {1) bekezdése, a sportról szóló 2004, évi l. törvény {a továbbiakban: §fu,) 22. § {2) bekezdésének ía) pontja. a társasági adóró| és az
osztalékadóró] szóló 1996. évi LXXXI. törvény (a továbbiakban: Tao. tv.) 22lC. §-a, valamint a látvány-csapatsport támogatását biztosíó támogatási
igazoiás kiállításáról, feihasználásáról, a támogatás elszárno|ásának és ellenőrzésének, valamint visszaíizeiésének szabályairól szóló 107/20'l 1

(Vi.30,) Korm, rendelet {a továbbiakban: Kormányrendelet) 4. §-ának (5) bekezdése alapján meghozta a következő

HATÁROZATOT

A támogatási igazolás kiállításának íeltételét képező sportíej|esztési program jóváhagyására irányuló eljárással kapcsolatban az §fu. 22. §-ának (3)

bekezdésében kapottjogkörömben eljárva, a{z) DAC-UTANPOTLAS FC Kor]átolt Felelősségű Társaság kérelrnező (székhelye:9024 Győr Szent
lmre út 24,3 8, adószárna: 25597859-1-08, képvise|ője: Fakasházy László) (a továbbiakban: Kérelmező) sportíejlesztési programjának szakmai
tarla|mát, illefue annak költségvetését a Stv, 5'1 , § (2) bekezdésének m) pontja, valamint a Kormányrendelet 4, §-ának {5) bekezdése, illetve a
sportfejlesztési programban rendelkezésre áltó információk alapján jogcímenként az alábbi összegekben

jóváhagyom

A 1árgyi eszköz beruházás, íelújítás jogcímhez kapcsolódó jóváhagyott tételek:

lMegnevezcis Kategória Jóváhagyott
támogatási összeg Megvalósitás módja

fűnyírótraktor tarlozékkal Pályakarbantartó gép 4 020 618 Ft
Eiőf inanszírozott (nem
ingatlan)

összesen: 4 020 618 Ft

Tájékoztatom, hogy a Kormányrendelet4. §-ának (11) bekezdése a|apján a je|en határozatomma| jóváhagyott sportíejlesztési prograrnját,
annak köttségtervél és a jóváhagyolt támogalás összegél a honlapián köteles közzélenni,

Határozatom ellen önálló íellebbezésnek az Stv.22, §-ának {4) bekezdése, va|amini az Ákr. 116. §-ának (1) bekezdése aiapján nincs helye, A
Kérelrnező a közigazgatási perrendtartásról szóló 2017. évi l. törvóny (atovábbiakban; Kp.) 39. §-ának {1) bekezdése alapján kérheti határozalom
bírósági íelülvizsgálatát annak közlésétől számított harminc napon beiül a Fővárosi Törvényszéktői a fenti ügyiratszámra való hivatkozással, a
Fővárosi Törvényszéknek címzetl, de az MLSZ-hez benyújtott keresetlevélben. Kérelmező a keresetlevelében a Kp. 77, § {2) bekezdése alapján
tárgyaiás ta{ását kérheti, ellenkező esetben amennyiben a tárgyaiás tartását a bíróság nem tarlja szükségesnek az ügy árdemében tárgyaláson
kívül határoz. Az illetékrőt szóió 1§90. évi XClll, töruény (a továbbiakban: ltv.) 45/A. § {1) bekezdése alapján az elsőiokú közigazgatási bírósági
eljárás illetéke 30.000,- Ft, ugyanezen törvény 62. § (1) bekezdésének h) pontja alapján a Kérelmezőt ilietékíeljegyzési jog illeii meg.

A Kérelmezö 25 000 Ft igazgatási szolgáltatási díiat íizetett meg az lVlLSz 10300002-10473718-49020341 számú íizetési számlájára. Az ít/LSZ-nek

Támogatás jogcíme
közvetlen
lámogatás
összege

Közremúködői díj
összege

EIlenőrző
szervnek
fizetendő

hatósági dij

Támogatás
összesen

A program
megvalósításához
szükséges önrész

Elszámolandó
összeg

Tárgyi eszköz
beruházás, íelújítas
(előíinanszírozott
nem ingaüan)

3 900 000 Ft 80 412 Ft 40 206 Fl 4 020 618 Ft 0Ft 3 980 412 Ft

Utánpótiás-nevelés
íeladatainak ellátása

20 069 185 Ft 402 034 Ft 206 780 Ft 20 677 999 Ft 0Fi 2a 471 219 Ft

összesen: 23 969 1 85 Ft 482 446 Ft 246 986 Ft 246986l7Ft 0Ft 24 451 631 Ft
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egyéb el!árási költség megtérítéséről nem kellett döntenie, mert az eljárás során ilyen köl§ég nem merült íel,

lN Doxot-Ás

A Kormányrendelet 4. §-ának (1) bekezdése értelmében a támogatási igazolás kiál|íiásának előzetes íeltétele, hogy a támogatás igénybevételére
jogosult sz€rv€zet a tervezett támogatással érintett sporttejlesetési programiát - több évte szóló sportíejlesztési program esetén évekre lebontva -,
annak 1en €zett megvalósítását megelőzóen a jóváhagyást végző szervezet részéte jóváhagyás céllából benyújtsa,

A Kérelmező a programját a Kormányrendelet 4, §-ának (1) bekezdésében meghatározott határidőig - 2ű21 ,02,25, napján - benyújtotta. A
közigazgatási hatósági eljárás 2021 .02.26. napján indult meg. Mivel eljárásom során megállapítottam, hogy a benyújtofi sportfejiesztési program
megtelel a Kormányrendelet 4. §-ának (3) bekezdésben meghatározott vizsgálati szempontoknak. ezért a Kérelmező sportfejlesztési programjának
szakmai tartalmát- a 2§2l/2a22-as támogatási időszak tekintetében * az lt/L§Z Elnöksége által elfogadott értékeiési elvekben íoglaltak
íigyelembevételével, a rendelkezó részben foglallak §zerant hagytam jóvá.

A benyújtott sportfejlesztési program költségtervén€k tárgyi eszköz jogcímen jóváhagyott proiektelemek támogatá§i összege a megyei igényeknek
megíelelő és az MLSZ stratégiai célkitűzéseinek megvalósítását ténylegesen elősegítő íejlesztések íigyelembe vételével egyedi e|bírálás alapján,
szakmai véieményezés után kerult a rendelkező részben íeltüntetett összegben elíogadásra.

Tájókoztatom, hogy a produktivitási bónusz összege a Magyar Labdarúgó Szövetség Elnökségének ELN-I96i2017 (12.05,) és ELN-197i20l7
(12.05,) számú szabáiyzatai alapján került megáliapításra, amelynek a TAO keretében meg[téll összege: 390000 Ft,

Tájékoztatom, hogy a Kormányrendelet 10. §-ának {2) bekezdése a|apján - vagy amennyiben a jóváhagyott támogatás költségelemek közötti
arányos íelhasználására vonatkozó tenti előírás az eredetileg megvalósítani kívánt utánpótlás-nevelési íeladatok megvalósítását veszélyeztetné
vagy meghiúsítaná, akkor a Kormánytendelet,10, §-ának (a) bekezdése atapján - a Kérelmező kérelmezheti a jóváhagyott sportfejlesztési
programjának módosítását

Az etjárás során megá|lapítottam, hogy a Kérelmezó által benyújtott sportíejlesáési program szakmai tartalma összhangban van az IMLSZ
labdaúgás stratégi ai íejlesztési koncepci ójával és értékel ési elveivel.

A sporüejlesztési program jóváhagyására irányu|ó kérelme elbírálásához kapcsolódóan a látvány-csapat§pof-lok támogatásával összefügEő
sportfejleszlési program jóváhagyására és a támogatási igazolás kiadására irányuló hatósági el_iárásban fizetendő igazgatási szolgáttatási díjról
szóló 39/20,1 1. (Vl. 30.) NEFhil rendelet 1" § a) pon$a és a 2. § alapján a Kérelmezőnek 25 000 Ft igazgatási szoigáltatási díj fizetési kötelezettsége
keletkezett, amelyet a rendelkező részben foglaltakkal összhangban teljesített. Az MLSZ-nek egyéb eljárási költség megtérítéséről nem kel|ett
döntenie, men az el.iárás során ilyen költség nem merült íel.

A íentieken túl felhívom a Kéreimező ligyelmét arra, hogy a jelen határozatban .ióváhagyott támogatási összeg íelhasználásának a
Kormányrendeletben fcglallak, az lt/LSZ honlapján megta|álható, az IvlLSZ Elnöksége által elíogadotl érléke]ési elveivel, valamint Elszámolási
SZabá|yzail3an foglaltakka| összhan gban kell törlénni e.

AjogorvoslatitájékoztatóazÁkr.114.§(l)bekezdésén,aközigazgatásiperrendtartásrólszóió2017,évil.törvény29,§(,libekezdésén,39.§(l)és
(2) bekezdésén,77. § (1) és (2) bekezdésén, a polgári perrendtartásról szó|ó 2016, évi CXXX, törvény 608. § (1) bekezdésén, az e|ektronikus
ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól 2015, évi CCXX|I, törvény 9. § (1 ) bekezdés aa) és b) pontján alapul.

Hatáskörömel és illetékességemet az Stv,22. §-ának (2) bekezdés ía) pontja, valamint a Kormányrendelet 2. §-ának {'l) bekezdés 2. pontia
határozza meg.

Dönté§emet a hivatkozott jogszabályhelyek alapján hoztam meg.

Budapest, 2021.05.0B

dr. Vági Márton
Fótitkár

A határoeatot kapják:
]. DAC-UTANPOTLA§ FC Korlátolt Felelősségű Társaság
2. lrattár
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A k*re|mez6 adatai

A kérelm8zó suervezel t€|iss nevé

A kéíe|m6?ó szeryezBt.öüdítalt neVB

Gazdálkodási tomakód

A kérglmezó sz6íYezét §aékhelye

lrányltószám

közterülel n€ve

Házszám

Lépc§őház

4tó

A kórBlrnoaó slgrvézét lovgletó§i círne

A leve|ezési cím megegyBzik a székhely
cimévél

líányitószám

Köaeíülel nevB

HáE§zam

Lápcsóház

Ató

Tel§íon

Honlap

A ldpvls€lö adatal

A kéfelmező hivalalo§ képviselőjének
nevo

Kérelmező adatainak beemelése OPTEN-bőI

DAc-uTANPoTLAs Fc Korlálotl Felelósségű Társaság

DAc-uTANPoTLÁs Fc Ktt.

1l3

Váro§

Közteíület iellege

Éptitet

Emelet

Nyilatkozat ÁFA ü§szaigénylésíe a pályázatban igényett kóltségek tekint€lében jogcíménként:

Tárgyi eszköz nem ingatlan Nincs Vis§zaigónylés Tárgyi ingallan

Utánpótlás Ninc§visszaigénylós Képzós

üzemefletés Nem relgváns

6ovid Ngm releváns

Tagsági azonosíto§zárn 4631

A kéíGlmezó iogállá§a Amatő. Alkalmaz hivatásos sportolól?

Fáííi {ölnótt nagypályás c§apat tl^_.,^i l ^^i.Án, Féríi lelnótl futsal csapal legmaga§abb
l§gmagasabb €noki o§aálya Megyei l, osz'tály bajnoki osztálya

Női lehótt 6§ap€1 legmagasabb bajnoki Nin"" N6i lelnótlíutsal csapal |egmagasabb
osfiálya ba.inoki o§ztálya

tjtánpósás tíPU§a Kóíz3tközponl

Adószám 25597859-1-08

Bank§zámlaszám 1 2096736-01 5621 09-001 00005

Öneró biztosílása személyi iogoímhsz:

ü Nincs

D Mindeníajta állami (önkormányzali) íoírástól menles saját eíő

f}Hite|

I Egyáb forrás

on8íó biaosítása 1árgyt iogGimh02:

§t Nincs

E Mindeníaita állami (önkormányzati) íoríá§tól montas §ajál eró

D Hile|

D Egyáb íonás

onérő biáosítása üzomBltelé§ iogcímhez:

D Nincs

n Mindeníaita állami (önkormányzali) íorrá§tól mentö§ saját erő

üHitel
I Egyab íonás

onerő bizto§ítása képzé§ jogcímhoz:

E Nincs

! Mind€níajta állami {önkormányzati) forrástól mentes saját gró

!Hitel
I Egyéb íonás

Nyilaü(ozat táí§yi eszköz beruházás, íelújílás jogcím esetén a íejlesaésse| érintett ingallan hasznosításáíól:

Je|en sportígilB§ztésj píogram ker€tébon ném pályárok ingatlan íejl6szlésíó

Kizárólag h€lyi hatás§al bíró sportélú ingatlan:

Nem íeleván§

N6m releván§

Nem releváns

Nem

Nincs

Nincs

9024

szent |mía

Győr

úi

3

B

El
9024

szenl lmle

24

Város

Köaerülel jellege

Éptltet

Em§let

Gyór

út

3

B

+36 20 439 83 89

W.dacl912.com dacutanpotlas@gmail.com

202,|-03-30 10:04

Farkasházy Lászió

Fax

E-mail cím

1/30



be/S F P- 495 55 l 2021 l \ÁLSZ
.l,,:-,,|r'.l,;l,-

il,{ o}ilie i9íf. s;i.? §l

ügWezetó

+36 20 439 83 89 E-mail cím laíkashazy@gmail.com

Kapf,s§lattartó nevé Mobilteleíonszám E-mail cím

winkler pótsr +36 30 256 89 'i 
1 wipsportkf t@9 m ail.com

Jelenleg hasrnált
in§ atlanok rn§güeve.és.

Nádorváfosi stadion

öím {irányítószám, város,
ütca, ház§zám)

Helyráiui
§.ám

Méret

2g07l4 105x68 Egyéb

ln§atlan
típusa

Há§ználat
jogcíme

lgénybévétel
ióra / hó)

100

Béíteti díi
Fllóre

0Fl

tgénybevetl Feit. Mégi.
hónápok §áma

loen-UNagy l.p, 9024
Gyór
Pápai u.

2021-03-30 -l0:04 2l30
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vagyoni helyz€{. iEény§lt támógatás ös§zevönt bemulalása

Be!ét*i

0,8 MFt

0 MFl

1,9 MFt

13 MFt

3 MF,t

,l8,7 MFt

8 MFt

0 MFt

0 MFl

13 MFl

12 MFl

33 MFt

2021

12 MF,t

0 MFt

0 MFt

16 MFt

?0 MFl

48 MFt

Önkormányzali támögatás

Aiamitámo§atás

§ajál bevéte| {pl.: tagdíj, Jegybevétel)

Látvány-csapat§poft támogatásból származó bevótgl

Egyéb támogatás

összesen

2§í9 !020

Niádás 201 9 2020 2121

Személyi (bet és bérieliegú + járulékai)

Működési kóltsagek (ezsi)

Anyagkölt§ég

tgényba vetl §zoigá|latás

E§yéb, má§hova nem §oíolható kiadások

öss:esen

1i MFt

2 MFt

2 l\,{Ft

2,5 MFt

1 MFt

18,5 MFt

20 MFt

8 MFt

3 MFt

0 MFt

2 MFt

33 MFt

26 MFt

l2 MFl

6 li{Fl

0 MFt

4 MFt

48 MFl

2021-03-30 10:04 3/30
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Mely jogcimekr* adiá be a kéreln,:el?

Jogcím

szBmélyi .iellegú íálordítá§ok

Tárgyi e§Zköz beíUházás, íelújítás
FlóíinansZkozott {n€m ingatlan)

Tárgyi eszköz beruhazás, íelúiítá§
Eaó'inanszírozolt (ingatlan)

TáIgyi oszköz b€ruháás, íe|úiítás
utófinanszírozott

sportcélú in gatlan üzémettetés

KoíonaVííUsSal összetúg9ésben íelmeíüló költések lámogalása

Utánpóttá§-nevelés leladatainak támogatás

Képzés

Közreműködői díj

Feadás Telie§ támo§atás közreműködői

a

a

!

n

D

D

^]

n

a

0Fí

4 020 618 Ft

0Ft

0Fl

0Ft

0Ft

20 677 999 Ft

0Fl

0Ft

80 412 Ft

0Ft

0Ft

0Ft

0Ft

402 034 Ft

0Ft

2021-03-30 10:04 4 l30
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lsmeílessé a kéíelmez6 §zervezel 202,|/22 éVad lámogatási idószakáía Vonatkozó sporlíejlésztési progfamjál az alábbi bontásban:

Helyzetelem:és, lól3§i§rüíny í6ltét8lok, vahminl a sportsErvezet iehnlegl helyzerének bemutatása

lngatlan b€ruházá§ es€tén annak indokolBága, célia és szakmai trítalma és rnegválÓ§ulá§ának ütemezésé

A proiekt időtarlama, ill, a projekt-tévékenységek ütemterve

A biaonsá§ös megvalósítást íj§yelembs VéV€ éVe§ lgbontásban terv€zünk. Tárgyi eszköz beruháZásokat a későbbi spoítíejlesztési píoglamokban teíVezünk. A píOjektelemek

me§vaiósításáho? a szúk§éges ónrész íendslkezésünkre áll, a támogatói íelajánlások beéíkeZése ulán megvalósílásra kerülnek.

A sportfeilasrté§i píogram §zakszövetségi slratégiához való viszonyának részletezése, valaminl a korábban beadott sportfejlészté§i pí§gram és a ielen
sportíejlesztési pí§gíam közti kapcsolat bemutatása (amennyiben van}

A sportfejlesrtési program lehet§éges társadalmi és gazdasági hatásai (különös lekintetüel azok idóbeni realizálódására), a váft előnyök és a íigyelembe
veendó koekázatok megjelölése

tUdnak genorálni.

2021-03-30 10:04 5/30
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§len:élyi jellegú táíordítások

íámogatott munkakö{ök)
rnegnavezáse

Kal€góda Képe§íté Bruttó iuttatás
{ftlhó)

Munkátatói iárulékok
(Ft/hó)

0Ft

Évadra ialó ráíordítás
ö§§zes€n {Ft)s

Adózás
módia

Havi
nunká-

óra

Klf,
hó

0 0 oFt 0Fl

Közvollen támo§atás

0Ft

Éll" szeru. íiz, díi

0Ft

KözGműködói dü

0Ft

Telje§ üimogatás (Ft)

0Fl

Öníé§z{Ft) EI§rámotandóössre§

0Ft 0Ft

Telies íáloídíLás {Fl)

0Fl

2021-03-30 10:04 6/30
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Tárgyi eszköz beruházásokltelú!itások

Kal€gófi3

Pályakaöantartó íúnylrótraktor tartozékka|
sép

Tárgyi e§zköz beruházá§rlelú|{tás
megnevaué§e

B.nchmáí{ Mennyi§égiégysé M€nnyisé Égy§égár
99

nlncs db 3 900 000
Ft

Tsrvezetl beruházási, íelújílá§i é{é*
(F0

3 900 000 Ft

3 900 000 Ft

Tárgyi asd<öz raegnevezÉse

íűnyírótíaKor laftozékkai ásfüv6s pályáink kaöantartó eszköze

lndoklá§

xat§gólia/Megnév§zé§ Tipu§ Felhasaálási
terüaet

Eszköz elh€lyezése, télepités
helyszíne

A2 é§zkó?
alkalmazásáná|

KézeléséltBz
§zakédelem

rendelkezésre
áll-e?

Jálék!sok
összlétszáma

* érinlett
c§apat§k

száma

Kölvéllén aámooatás

3 900 000 Ft

Ell. szerv. ílr- dí|

40 206 Ft

Közrémüködől díi

80 412 Ft

Tetie§lámogalásiFt) ÖnÉ^§z{Ft)

4 020 618 Ft 0Ft

Elstámolandó ö§§zég

3 980 412 Ft

T€ties ráíoídítás iFt)

4 020 618 Ft

K3l9gófia Megnevezés Típus Beszerzés éve

2021-03-30 10:04 7 l30

Fe|használási t€úlet
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Katégória Tár§yi e§zkö?
b€ruháEá§íelúiitás

megnevezése

Bsruházá§, lelúiítás tewezett
kézdet§ (éY, hónap)

Beruházás, felúiítás leruezett
beíeiezése (év, hónap}

Használátba véte| t*ru€Zelt
idópontia {év, hónapi

g.í. É.k- Teroezetl
berubázá§
érték {Ft}

0Fl

Amennyiben elői utóíinanszírozott ingatlan tárgyi eszköz jogcimre krr,,arr pályáz

kérelerrr létrehozása" gombra kattintva egy másik. kizáró|ag irrgatlarr elemeket

]. 
eo2{tel év"d _ spo§cár} llgatlanra irányutó,rálg$.eilzkóz béruhá8á§,.íe|úiíta§

lngatlan

Foglalkoá8lolt (letnött és UP} korósztály tla§znált pálya típusa

Az égye§ béIuházási projektek valamelyikének értéke a 1 0 millió Ft-ot meghaladja?

Nem

Pályaha§ználalmértéké{pl':Íelpátyá)Használath6tiidőlaÍtamáJátéko§okszáma

Jogcim Közvetlentámogatás Ell. §zé{v. íiz. di|

0Fl

0Ft

Kö3]efiúködól dil

0Ft

0Ft

Elöí.

Lnóí,

0Ft

0Ft

0Fl

0Ft

0Ft

0Ft

Teliéstám§gatá§(Ft) Önrész(Fr}

0Ft

0Ft

ElsziáííFlahdó ós§zeg

0Ft

0Fl

Telie§ t,.iíordítá§ {Ft}

2021-03-30 10:04
B/30
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spcrlcélu in§atlan iizernellelé§

A eo21. lúlius 1, és 2022, iúnius 30. közótt, az éítéke|ési 4lYekben meghaláío.ott §portcélú ingatlan által
nyúitott §uolgáltatá§ok üzemellelé§ének vá?ható V€szte§ége: 0 Fl

Kériük részletezze az értékelési elvekben meghatározotl sportcélú ingatlaí által nyúitott §zolgáltatások üzemeltelésének várható veszteségéből mennyit
kíván megpályázni

Kizárólag dyan irgatlanok üzem€ltelé§ikölségei a2 elszámolhatóak, amelyek:
. má l€állibb két leairt korábbi támogatási időszakban is a sport§zervezetnél merültek íd
. a2 ú.ionnan megvalosull beruhrázás működési költ§€geit aktiváás óta a spoít§zervezet íinanszírozza,

Támogál§tl munkakör{ök)
megnev*zése

Adózás
módia

Havi
mul}ka_

óra

Kií. BrU§ó iuttatás (Ftihó
)

Milf,l(állalói láru|ékok {Fllhó
}

Évadra iutó náíorditás ös§zésen
{Fl}

0 0Ft 0Fl

lngatlan cfme, helyraizi sáma kodátozott méftékű
gazdasági célú ha§rnálal

h§lyi hatás§al bíró
ingallan íeltételei

Kizáíótag
§portcélú

Jogcím Ósszesen iF!)

Elszámolándó ö§§zeg

0Ft

szémélyi je|i€gü láíordítások

Anyagkölt§ég

szerződésB§ §zolgáltatások

TáVközlé§ és energia

lG.bantartási költséqek

Béíl€lidiiak

Adm inisztíáDiós költslfu Bk

os§aés€n

Körvetten támo§alá§

0Ft

E|t. szew.liz. díi

0Ft

0Ft

0Ft

0Ft

0Ft

0Ft

0Ft

0Ft

0Ft

igénybe.

Közreműkódői díi Teljes lámrgatá§ (Ft) Öníe§z (Fü

üFt 0Ft 0Ft

Telies ráíoídítá§ (Ft)

0Ft

2021-03-30 10:04 9/30
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Korgnavírussal összeíüggésben lelmerúlő eszköz beruházások/íelújíkások

álc§oportosítanl nem lehstsóg€.

Katé§óda Beruhá2á§/íelúiitás meq nev.zé§e Mennyiségi egyséE i,lennyiség Egységár Tervezelt beruházá§i, telúiítási étték (Ft}

0Ft

Kö:véllen látrlogatá§

0Ft

Ell. §zérv. liz, di| Rö:teműködői díi Teljé§ támogatás (Ft) Önfész (Ft)

0Ft 0Fl 0Ft 0Ft

Elszáínolandó ös§zeg

0Ft

Telies íáiofdítás {Fl)

0Ft

2021-03-30 '|0:04 10/30
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Utánpótlás-nevelésben igazült csapatok

Bozsik TAo táiékoztató letöltése

n

Küro§ztály c§apal neve Lét§uám Megle§y.é§ státusz

U7

u?

U9

Ur1

U1,1

Ul3

U13

6

7

14

14

14

14

14

Aklív

Aklív

AktíV

AktíV

AktíV

AktíV

AktíV

U7_csapat_1

u7_6§apai*2

ug_caapat_'1

u1 l*csapal1

ul 1 _csapal2

u,í 3_csapat_1

U1 3_csapat_z

lnlézményi E§emény/Megnévézés

csoportvezBtó (50,000 Ft/tanéV/§portc§oporl)

Körzeli szervező 1 0,000 Füő

|nlézményi íesztivál^orna fendazésB (2.000 Fvsporlc§oporl/íesáivál vagy lorna)

lntézményi sporte§zköz csomág BBoNz (50.000 FüanéV/intézmény)

§gyesü|6li EséménylMegnevezés

Bozsik íesztivál ígndezés (,1 00,000 FUálkalom)

Bozsik loína í6nde2és t50,000 Ft/alkalom)

Téli lorna szsíV6zé§ (500.000 Ft/koíosztály}

Mennyiség

8

1ö

Mennyi§ég

l0

16

64

4

csapál neve Lótszám Me9iegy2é§ státu§zKgro§ztály

l

2021-03-30 10:04 11/30
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Utánpóilá§-nevelésbgn lga:olt c§aFalok

n

Uls

Ul4

U14

Ul4

Ul6

U19

u14

U14

U14

U16

§átU§z

Aktív

Aktív

Aktív

Aktív

Aktiv

Ko.ö§ztály caapat lteve Lét§:á§t caaPat §lintie m/21

Megyei UP bajnokság

Megyei UP bajnokság

Mégyei UP bainokság

Megyei UP bainokság

Megyei UP bajnokság

c§apal szinq€ 2rl22

lvlegyei UP bajnokság

Megyei UP bainokság

Mégyej UP bainokság

Megyei UP bajnokság

Megyei UP bajnokság

Me§jegyzé§

23

12

12

12

18

Kgr§sutály csapgt nlve Lél§zám Megiegyzé§ §átuszc§apat szintie 2tl?2

2021-03-30 10:04 12l30

:



be/S F P- 495 55 l 2ű21 l MLSZ

Utánpótlás-neve§sben igazolt csapatok

n

Korö§ztály csapát névs Léts?ám csapaí sziniie 20121 csapat szinlie 21/22 Megie§yzés slatu§2

Körosztály csapat neve Létszám Mé§iegyzé§ §láttjszcsápal szintié 21i22

2021-03-30 10:04 13/30
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Utánpósás-nevelésben igazolt csapalok

n

Káriük, a fut§al csapatok rögzítése §oíán vegyék figyelembe,hogy a 2021l22-es Értékelési etvek 4,2.4. pontia alapján a íutsal toína kategória nem támooatott.

Koíosztály §sapat ne\re Létgám csapái §zintiB 20/2í csapat szintie 21l22 MégIegyzés §átu§u

Koíosrtály c§apal névé Létszám Megjegyzés státu§7csapat §zintje 21/22

2021-03-30 10:04 14l3a
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Utrinpótlás-nevelésben lgazoh c§apatok

n

Kériük, a tutsal c§apatok íögzítése soíán Vegyék íigyelembe, hogy a 2021l22-es Értéke|ési efuek 4.2-4- ?onlia alapien a íutsal toma kalegóíia nem támogatott.

Koto§ztály e§apat neve Lét§zám c§apat §rintié 20121 csapat szintle 21/22 M*giegyzés §látusz

Koroszlály c§apat n€ve Lóts?ám c$pat §2intie ?1/22 Megie§y2és státu§2

202,|-03-30 10:04 15/30
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A spoíts3iívozet píoduktivllá§i bónusra i8l€nl§g: 390 000 Ft

Amennyiben az Ön §zámításai §zaíint a szöV6t§é9 által meghatározotl összeg nem megíeleló, ítja be az eltérés összégét:

ProduktMlási bónusz korrekció: 0 Ft

85"/"-os bázi§komp€nzáció; 0 Ft

Kéíiük nyilatkozzon a külröldi szeíepellelé§ű iálékosaival kap§§olatban, van-e olyan, amelyik:

n Magyárors?ágön *özép- vagy íel§őfokú oktatá§i inté:mény nappali tagozalának hallgalóia, vagy
n 1 éyné| h§§szabb ideie Maqyarör§zágon béiélent6tl munkavi§zonnyal, és állandó lakcímmel r€ndBlkezik, vagy
X te§alább 3 éV6 megsuakítá§ nélkül magyalof§zági beiélentétt lakcímmet rerlde|kezik.
D a Labdanigás llefs§nyszabá|yzata (LVsz) 4.§,7. bekezdésének c. ponlia alapján hazai labdanigónak minősül,

u7_csápar*1 {N)

u7 c§apal,z (N)

u§,csapat_] {N}

u1,1_e§§pá1_1 {N}

u]l*ü§apal_p {N)

u13*csapal*1 {N)

u13*8§apat*2 {N)

1 000 o00 Ft

1 000 s00 Ft

1 000 0B0 Ft

1 500 000 Fl

1 o0{} 000 Ft

1 500 000 Ft

1 000 000 Ft

8 000 000 Ft

u7

u7

U9

U11

Ut1

Ul3

Ul3

u19

U14

u14

U14

U16

(N)

{in

(Ni

{N}

{N}

6íó

7tő

l4 tó

14 tő

14 í6

14 íó

14 íő

8ít f6
8íl,ő

23 tó

12 íö

12,ó

12tő

18 íő

77 tő
77 tő

Fétti

Össz. létszám:
tám. lét§uám:

Össz, iélszám:
tám. téts:ám:

Teliés elVi támogatá§

Megyei UP bainok§ág

Megyei UP bainok§ág

Megyéi UP bain§kság

Msgyei UP baihok§ág

M€gyei UP bainokság

Teli€s €lYi támogalás

Bozsik

Féríi

2 000 000 Ft

1 500 000 Fl

1 500 00ü Ft

1 580 000 Ft

2 000 00o Ft

8 50g o00 Ft

8 000 00§ Fl

8 5ü0 000 Ft

Ul9

ul4

U14

u14

ul6

produklivitásl bónusz

csoportVezelő {50.00§
Ft/t3név/spotlcsoPo.t)

Körzoti széruezó 10"000 Ft/íő

inlérményi ré§ztivál/toma renderé§e
(2.000 Ft/sportcsopoíl/íeszliVál Vagy
tüma}

lntézményi spode§zköz §§oma§
BFoNz (50.000 Fi/tanévlintéZmény)

BDz§ik íe§?livál íendezés (1 00.000
Ftlalkalom)

Bozsik toma rthde:és {5o.o00
Ftlalkalom)

Téli toma szeruezés (500,000
Ft/koIo§áály}

Elvl támogatás = közvetlen iámogalás
+ közí§működői díi + 1 os
ellenőnési di!,

390 000 Ft

500 000 Ft

160 000 Ft

l28 000 Ft

2B0 o00 Ft

8o0 000 Ft

500 000 Ft

1 500 000 Fl

20 678 000 Ft

J€lenlégi kü|ónböz§t:1 Ft !i

8 Elíogadom, hogy a. bonyúitött elvi működési támogalá§i igény k€vosebb, mint a rendelke.é§í€ álló e|vi működési tám§galási keíelösszeg.

202,|-03-30 10:04 16/30
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Utínpótlá§-nev6lés ráíoídítá§ai

Kat€górla

Spolteszköz

§porte§zköz

BenChtttsrlr

50 000 Ft

50 000 Ft

Megnevezés

(UP) kapu 2x1 máter

ttrÉzuÉNvt spoHTEsZKöz csoMAG bronz

Mennyisá§i égYség

db

cs0m

Ménnyiség Egységár

16 50 000 Fl

4 50 000 Ft

Tew6zett beruházá§i, lélújítási éíték (Ft)

800 000 Ft

200 000 Ft

l{ategória Megnevezés B6nchmatk Msnhyiségi égy§ég Mannyiség Egységár Teruezett beruházási, felújíiási édék (Ft)

lngatlsil lnsgnev€:és Kále§ória Létc§ítmény §zékh€lye Bédetl dü / óra {Fr) lgénybeYetl óák §?áma l hó Hónapok száma Béd§ti dil ös§z€seh (Ft}

Kalegória Adórá§
mód|a

EKHo

Egyéb

Egyéb

EKHo

Egyéb

EKHo

EKHo

EKHo

EKHo

Egyéb

EKHo

EKHo

EKHo

EKHo

EKHo

EKHo

ilsgngve?és (edzö s§étén
okléTél á:ono§itó)

Besz.alatl

KPTANG1 901-03736

KPrANc,l8,12_03322

BeszÉíz.alatt F,K

200000586

TANC1307-003!t4

TANc1528_02060

KPTANA§1 901 -03580

KPTAN01 61 0_0242§

TANC1 300-00089

Beszerz.alatt K.P

csoportvszeló 1

csopoítvezető2

6soportveZető3

csopoftvezető4

körzeti szervező

Bruttó bér és égyéb
iütt8tá§ok {Ft/hó}

90 000 Ft

90 000 Ft

90 000 Ft

90 000 Ft

100 000 Ft

90 000 Ft

90 000 Ft

90 000 Ft

90 000 Ft

205 000 Ft

90 000 Ft

14 430 Ft

14 430 Ft

3 607 Ft

3 607 Ft

,11 544 Ft

Munkáltatói ÉVadralutóíáaoldítás
iárulékok{Ft/hó) összésen(Ft}

szerződés szerinti
havi óra§zám

kifizetéssel éfifltett
hónapok száma

Edző

Edzó

Edző

Edzö

Edz6

Eüő

Edzó

Edző

Edző

Edző

Edzö

Egyéb

Egyéb

Egy,!b

Egyéb

Egyéb

13 950 Ft

l3 950 Ft

13 950 Ft

13 950 Ft

15 500 Ft

13950 Ft

]3 950 Ft

13 950 Ft

13 950 Ft

31 775 Ft

13 950 Fl

2237 Fí

2 237 11

559 Ft

559 Ft

1 789 Ft

1 247 4o0 Ft

1 247 400Ft

1 247 400 Fl

1 247 400 Fl

1 386 000 Ft

1 247 400 Ft

1 217 4oo F1

1 247 4o0Fi

1 247 400 Fr

2 841 300 Ft

1 247 4g0 Ft

200 000 Ft

200 000 Ft

49 993 Ft

49 993 Fí

1 ö0 000 Ft

B0

50

50

50

40

50

50

50

50

100

50

50

50

,|0

10

10

12

12

12

12

12

12

12

,l2

,l2

,l2

12

12

12

12

l2

Poz{aló m€§n€vézégé

csopoflvezeló1

&9opoítvezelö2

csopoíive2BtŐ3

csDpoítvezeió4

köízeti szeruező

lntézmányi spoítcsoportvezető díjazása

lntázmónyi sportcsoportvezBtő díja:ása

lnlézményi spoítcsopoítvezetó díiazása

lntézmónyi sportcsopoítvezetó díjazása

kóízeli sz€rvazó

lndoklás

2021-03-30 10:04 17 l30
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oklévé| azan6sjtó szám

Besz.alatt

KPTANc1 901 -03736

KPTANC1 81 2-03322

Bészerz.alatt F.K

200000586

TANc,l307-00344

TANC1528_02060

KPTANAC1 90J -03580

KPTANc1 61 o-02425

TANC1300-00089

Beszeíz,3lalt K,P

oklevól bé§zérré§ alatt

a

D

D

a

n

D

D

D

D

n

a

Képe§ítés

MLsz Gra$íoots c

MLSZ Grassroot§ c

ML§Z Grassroots c

ML§Z Gra9sroots c

uEFA A

MLSZ c

MLsz c

MLsz Grassroots c

MLSZ Gra§síoot§ c

MLSZ c

MLsz Grassroots c

Foglalkoztltott koro§ztály Edzésid6 (óaihór) Fogla|koztátött gyeí€kek száma

U7

U8

U9

U10

Ul1

U12

Ul3

U,t4

U15

Ul§

Ul9

3 10

9

10

12

1,

12

14

17

16

aa

3

4

4

4

5

5

Jog§ím

sportaszköz, spoítfBlszöíelés bBszeízése

Gyógyszerek, dia§no§ztikai eszközök

sz§mélyszállílási költság€k

Nevezési költsegek

Rendezési, íelkészltési, képzési költségek

Verseny- és iátékengedélyek kiállitásának kóltségei

sportléle§ítmény, spörtpálya béíleti díia

Felkégílóss€l, 9dzőtáboroztatással és VersBnyeztetéS§el közvetlenül ö§szefüggő szállás és étkezé§ költsge

A píogíamban résztvéVő sporlszakemberek s:emélyi j€llegú rároídílásai

Logisztikai kötségok {csak bárlet) - kivéve szemétygépkocsi ós molorkorékpár

össze*n

Összesen iFt)

1 000 000 Fl

0Ft

27 300 Ft

0Ft

2 928 000 Ft

0Ft

0Ft

0Ft

161138&5Fl

0Fl

20 069 l85 Ft

Közvetlen táüro§atás

20 069 185 Fl

€ll. §zeil. íiz. díi Kö2teYfiúködöi dii Telie§lámogatás Önrész {Fl)

206 780 Ft 402 034 Ft 20 677 999 Ft 0Ft

§lszámolandó összeg

20 471 219 Ft

Tgljes nároídítá€ (Ft}

20 677 999 Fl

2021-03-30 'l0:04 18/30
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Kópzes

Képrés ils§neverÉ§e Képzésben ré§zwevők szama (tó} ok!a!á§ Váfhaló köuségei (Ft)

0Ft

xórv€l|en támogatás E|l, §zerv. íiz. díi Közíéműkódöi díi

0Ft 0Fl 0Fl

Teljés támogatás {Ft}

0Ft

Önresz (Ft) El§ámolandó ös§zeg Tel|es rarsrdítás {Fti

0Ft 0Ft 0Ft

n

2021-03-30 10:04 19/30
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iiely |ogcímekre számol közremüködói költséget?

D Korcnayírussal ö§§zeíüggé§ben telmeíülő költések lámogalása fl Tárgyi eszköz utóíinan§zífozott beruházás E Uánpótlás-nevetés íejle§ztése Ü Képzés íejlesztése

K§pc§o|ódó iog€ím

íárgyi előf inan§zírozott
(nem ingat|an)

t§ánpót|ás-nevelés

összesen

Közl€működő díiazá§a {Fl)

80 412 Fl

402 034 Ft

482446Fl

MaxiBilm kózrém. díi

80412Ft

413 798 Ft

El|snőrző §zsívnek fizoténdő dii

40 206 Ft

206 780 Ft

össreeen

,120 
6,18 Ft

608 814 Fl

729 432 F1

KaBcsolódó iogcírn

Tárgyi elóíinan§zíIozott
(nem ingatlan)

Utánpóllá§,nevelés

F6ladal loi.ása

spoftfejbsaé§i program előké§Zílése, pályáZatírás, nyiivántartási leladatok, eiszámolá§ koordinálá§a

§portígjle§ztési progíam e|ókészítése, pályázatírás, nyilvántartási teladatok, elszámolás kooídinálása
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1,1yilatkau a{ 1

íi:ite i,.]óVáhaiy!3i VéOZo a]ZBl!-.Zf]i]

ióváhagyni szíveskedjsnek.

Kelt: Győí, 2021. 03. 30.

§
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Nyilatkozal 2

Alu|írott Faíkasházy László (hivatalos kápvi§eló n€ve), minl a Kérelmazó képviselóje,

1. kije|entam, hogy a kére|emben íoglall adatok, iníormációk ós dokuméntumok tgliss kör{Iek, valósak és hitelesok;

2. tudomásul veszem, hogy a jóváhagyá§t Vágzó szeruezet a sportíejlesáési program ióváhagyása érdekében a Kérelmezőtől további adalokat kérhet;

pedig az igazolások kiállí|ámkor figyelembevátelrs kerül;

nam iil8ti m6g a kérelmezétt jog gyakorlá§a, ha a szakszövet§ég a íenti hatáíidőben nem hoz dÖnté§t;

5. küglent€in, hogy a Kérslmezőnek az államházlartás bármely alíendszeíévél szemben e§€dékéssé váll, és meg nem fZetelt kÖztartozása nincs, vagy aíra az illetékes halÓ§ág

íizetési könnyíést (részletlizetés, íizelési halasztás) angedélyazett;

vállalt köteiszelt§égeit telj€sít6tl9;

csapat§port támogalás elszámolásával összeíüggésben visszaíizelési köte|€zeuseget állapílolt meg, és a Kérelmező azt n6m teÜe§Ítelte;

nem letl elegst;

hogy ismorem a közYelító igénybevétélének iogszabályban meghalározott kövBtkBzményeh; u

nincs íolyamatban, \állalom, hogy 8 napon b€lül bsielentom, amennyiben a támogatás időtattama a|att ilyen eliárás indul;

bskóVBtkezé§o lényének é§ összegének m€9i§meréséh6z;

,13. kü6l€ntem, hogy a Kérelm€ző megíelel a rendezett munkaügyi kapcsolatoknak az államháztariá§ól szó|ó 2011. éVi cxcv törvényben meglogalmazott kÖvetelmény€inek, és a
szarvezet - ennek igazolása céüábó| szükségBs - adalait rendslkBzésIe bocsálom:

14. fudomá§ul Veszem, hogy a kérelem adatai nyilvánosságra hozhalók (a Kérelmező nevB, a támogatás típusa, cé§a, Valamint a lámogalás ösgege az EMMI, a jóváhagyá§l végzÖ

szervezét, é§ az e|lenőrző szervézet honlapján közzétételre k3rül);

Bngedélyt a beadványaimban §zereplő termó§zBt6s §zemélyektól is beszerzem;

adatokat külön b€le€gyézé§ nélkül megismerhossék;

§ 40a" pontja figyel€mbevételével lBttem meg; \

legkésőbb a iog§2abályban íoglalt határidőn belül írásban érlesltem a ióVáhagyó-, illefue a? ellen6rzó szervozelgti

1 9, amennyiben az epílési engedélyhez kötött tárgyi e§zköz beruhaás, í€lúiítás §poítcélú ingatlanía irányul, úgy vái|alom, hogy

1 . a béruházás üzembe heíyezését köVetó legalább a logszabályban meghatáíozott időszakban az adókedvézmény alapjául szolgáló beíuházás révén územbe helyezett

ingat|an spoítcé|ú, elsódlegesen piaci alapon tórtónő hasznosílásál (iogszabályban moghalározott kivételle!) íenntartom, valamint -_ a jogszabályban meghatározott

eútben - benyújtom a spo*célú ingatlan lulajdono§ának 8lőzetes írásbe|i hozzáiáruláút aí.ól, hogy erre az időtartamía a Magyar Allam javára az ingatlan-nyilvántanásba

az igénybe Vett adókedvezmóny mérlékéig jelzálogjog kerúl be|egy:ésre, mely bej€gy2és kö|lségének Bllenértékét megtizetem;

2. az adott láígyi 8szköz beíuházásra vonatkozó, 6lső támogatási igazolás kiállíüását kövélő óVben kezdődő lámogatási időszaktól számított 6. támogatási idószak végéig a

tárgyi eszköz beíuházást územbe helyBzgm, e|lenkező esetben a lámogatás é§ annak j€gybanki alapkamattal nóvett ósszBgél Magyar Allam részére megÍizelem;

3, a beruházás üzembe helyezését köVetó lggalább 1 5 éVben az adókedvezmény alapjául §zolgáló beíuházás réVén üzembe helyezett §poncélú ingatlant iskolai és diákspoít
e§emányBk, §zabadidóspoíl B§emények éi más, kózö§§égi célú {kü|ónö§on: kulluíális, luíi§áikai) esgményak lebonyolítása é$ából ingyenesen vagy kedvezményes áron

biáo§ítom:

4. bérá vagy más iogcímen használt, nefi a |álvány_Gsapatsportban múködó hivalásos spoiszervezet tulajdonában álló ingat|an esetén a spoítélú ingaflant p|aci áron

béíelem Vagy más iogcímen használom;

hásznosítom, valámint benyujtom a sportcélú ingatlan tulaidonosának €lőzetes írásbgli hozzáiárulásál arról, hogy eííe az időtartamra a Magyar Allam javáía az ingatlan-

nyifuántartá§ba az igénybs Yétt adókedvezmény mérlékéig jelzálogjog kerül beiegyzésre;

€redménya alapján nyertas szgméllyBl kölók szorz6dést a táígyi eszköz beruházás, Íelújítás megvalósílására;

7_ vállalom, hogy a támogalás íglhasználásáíól olyan analitkus nyilvántartást v€zetek, amely biaosítja a támogatások te|.ies elkülónílését, és hozájárul a lámogatás

rendellelé§sz8íű lelhasználásának iogszabályban meghatáíozotl szervek általi ellenőQéséhez;

szabályairói szó|ó 1 07/20,1 1, (Vl, 30.) Korm, íendeletben íoglaltak szerint elszámolok, és megőrzöm a jog§zabályok által előÍít haláíidő végéig.

bír a sporlszervezgt részére é§ az abban foglalt előírásoKól eltérni nem |ehal;

íogadható el és efre történő kötglezés esetén a támogatást és - amennyiben íelmerúl - kamatait Üsszaíizelem;

23, Vá|lalom, hogy am§nnyibén a §porlszoíVozel Vonatkozá§ában az elszámolás leíolytatásáía a Magyar Labdarúgó szóvetség jogosult, a sporlszeruezet a2 elvámolási
kötglBzet§égének az Elektronikus Kére|mi Rendszeren kere§áül lesz elegeu

közzétételi kötslgzettségnék elsg6t t€szek;

K6ll: Gyór, 2021, 03. 30.
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NYlLATKOZAT
a lársasági adóról és az osztalékadórót szóló 1 995. évi LXXXI, töíyény {Tao. tv.} 22lC. § szerinti

látvány-csapat§portok támogalásának adókedvezményé és 24/A. § szerinti kedvezményézetl cél.a (látvány-Gsapat§port támogatá§ra) tett adó-íelajánlás {a
továbbiakban: lálvá.y-csapatsport támogatá§i rendszer) alapián meqvalósuló támogatá§ e§etén

l, Nyilátko?at a kedvezfiÉnyezett §tátuszárol

kópüsslője büntetóiogi íBlelősségam tüdatában ezúton nyilatkozom, hogy a DAC-UTÁNPÓrLÁs rc xortátott Felelősségű Társaság

ü a Tao. tv- 4. § 41, pontja §zerinti láMny-gsapatsportágban múködő országos sportági szakeövatségnBk minősúl.

E a T3o. tv. 4. § 42, Pont|a suerlnll lálvány-c§apatsPortbán miiködó amaló] sPortsze}vezetnek maíő§ül, arilsly

D hivaláso§ sportolótl alkalmgz
E] hivatásos sPortolól ném alk8lmrz

tAzaz olyan, a sporlról §áló törvényben meghatározott szabályok szsrint működö sportszeruezel, amélyik nem minó§ú] a Tao. fu.4.§ 43. ponl szerinti hivatá§os
sport§zemzBlnek,l

tr a Tao. N.4. § 43. ponta §zeíinti |álvány-csapatsponban működő hivatásos sportszervez9tnek minö§ül,

[Azaz a látvány-c§apatsportágak oíszágos spoítági szakszöVotsége átal kiírt versenyrenúszer:
a) légmagasabb feln6tt bainoki o§ztályábafi - a veteíán koro§ztályokía kiirt Veísenyr€ndszer kivéteévél - részt vevó {indulási jogol elny€íl) spoítszervezet, Vagy
b) al§óbb bajnoki osaályaiban íészt veYó (indulási iogot elnyérl) sportszervezet abban az esetben, ha az ilyen sportszeru€zet hivatásos sportolót alkalmaz,l

f] a Tao. tv. 4. § 43/a- pontia szeíinti látvány-csapalsport íBjle§áésé érdekében létíeiött alapítványnak minő8ü|, amely:

tr hivalásos sportolót aikalmaz
ü hivatásos sporlolót nem alkalmaz

összeíúggő) é§ ver§enyezteiési fe|adalok §zérvezé§e.l

?. Nyilalkozat a támogatás önereiének biztosításán5l

iogCím önerő öneró típusa

2.1, tár§yi eszkóz berlhazás, íglújíiás U nlncs,

D mindeníajta állami (önkományzali} íorrástól menles saját eíő,
n hit€l,
E Bgyób torás: ...,.,....

.q

2.2. képzés§ei összeíüggő íeladatok Z nln6s-

ü30%
tr&nbspso o/.

tr 75oÁ

Jelen §por§ejie§zlési píogíamban nem pályázotl jogcím,

2.3. személyi iellégú ráíordíiá§ok E nincs4

E&nb§ps0 7o J€len §porttejlesztési progíamban nem pályázott.iogcím

2.4. spoílüilti ingatlan úz§meltelési költségei D nincss

a20 J€lsnsportfajlesztésiprogíambannempályázotljogclm.

sponszeruezel használalában.

szponzori §zerződés kerolébBn iuttalott kiggészliő spoilíejlesztési támogatás kivéleléve| - összevont érlékére kell alkalmazni. ö§szevont értékérc kell alkalmazni.

Tudomásut ve§zdt\ hogy 8 spoítcólú inííastí§liúnához kapcsolódó lámogatás eselén, a Tao lv. 22lc, § (4) b6*ózdés é)-í) ponlF szérinli írÉítékkel kapcsolalos

ös§r.§áíiitá§ 
'eltétélei 

a 3. és 4. pont szérinti nyilatkozatom alap|án az lnírastruktúra lényt€gé§ használata során, ulólagosan is ellenőrzésrE keriihék

3, }ayllalkozát táryyl esrkóz b3ruházá§, lelú|ítá§ togc{m Bsetén a íelt€szté§9el érintett ingatlan hasznositásání,l6

E Jeléfi spor{qb§zrési pEgram k€Etében ném pályárom lngatüiníe|lesztésÉ.
B gazda§igi tev€kenységnsk nam minősúlő használat.

lA2 inííastruktúra igazolt módon pl. kizárólag a kedvezményerett saiát tevék€ny§égeként végz€tt !tánpótlá§-, amatőr (szabadidős}- és diák sportt§Vékonység éljára
szolgál, ezért a támogatás európai uniós versenyjogi értelemben nem minósül gazdasági levékenységnök,]

n korlátozotl mértékű gazdasági élú használat.

[Éz esetben a gazdasági levékcnységnek minősúló használat kizárólagosan ,iárulékos iell€gú, azaz az infrastíuktúía gazdasági 6élú tevókeny§égre vonatkozó
használata nem haladja mog az inírastruktúía ténylege§ téljes éves kapacilásának 20 száza|ékát, E tekinletban gazdasági tevékenységnek minósü| a bérbeadás
útján. ellenérték íeiébBn történ6 utánpótlá§-, amat6r {§zabadidős)-, ós diáksporl élú használat isl

ü gazdasági lévákenységnek minősülií használat.

[Az inírastíuktúra pl. hivatásos spodtevékeny§€g, illetvé egyéb gazda§ági tevékeny§ég é|iáía szolgál, ezérl a támogalá§ Burópai uniós versenyjogi órlolemben
gazda§ági levékénységn€k minősül. Gazdasági tevékenységnek minósül a bérbeadá§ útján, ell8nérték íejében löíténó uiánpótlá§-, amatőí (szabadidős)-, és
diáksport élú hasznáal is]

n kizáíóhg helyi halással bíró sportcélú ingailan7
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Ioyan inírastruKlJra, amely esetén igazolható, hogy korlátozott Vonzá§körzéttél réndslkszik, látogalóinak ielentós részét a adott államon belúlről vonzza és
támogatása marginális hatá§sal Van a határon álnyú|ó beruháaásokra és letelepedésekre. A helyi ielentő§ég megíló|éséhez az alábbi sz8mpont0k az kányadóak:

. a hlYatásos spontévék€nyséo kapcsán a tagá|lamok közöni keíeskedelem érintettsége íenná|l, így a hivatásos spoftélú használatot nem léh€t helyi
j§tantógigűn9k t€kinteni,
. az utinpótlás spoítlgvókgnysóg minósíthotó úgy, hogy a pusáán a hell igények kiel€gíiést szolgáia,
. az egyéb használal (pl. a kedv8zmónyezett§n kíVüli más sporthasználat, koncerték, kiállítások, egyéb íendazvények stb.) mindig eseti Vizsgálar kádése.8]

4, Nyilatkozal §porlcé!ú ingatlan üzemettelé§l költ§égei i09cím eselén a? lámogatással érinlelt ingatlan ha§Zno§ílásáró19

40a, pontja 
'igyelemb€vátéláVd 

18nom mgg.

.{É

n
i

igen
ném
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amennyiben annak eredménye nem támasztja alá a fenti nyilatkozatot, a támogatá§ ü§§zaíizettetó§ré kerül.

Kslt: Gy6í, 2021. 03. 30.

aláírás

kótött-€ ggymás§al munkaszer:ódést (Tao. tv, 4. § 40a, pont).

6Valamennyi kedvezményezalt esatébon kitöllendő!

7A gazda§ágl tevekenységn€k minő§ülő ha§ználat esetén kitóltendől

külröldi használal; nincs hatással a küt{öIdi Válíalkozá§ok szolgáltalásaiía és beruh;izásaira), az inlézkedé§ helyi hatásúnak tekinthetÓ.

9Abban az esetben szükséges kaö[ani, ha a kedvezményezett a2 1. pont alapján amatőr sporlszeruozelnek, Vagy alapítványnarfminősül.

10lásd a 3. ponl szgíint!

11lásd 8, lábjeg},z§t! t
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Nyilatkoral a DE MlNlMls támogalások igénybeváteléről

A spoítíeilesztési pra§fam kapcsán tett nyilalkozata alapján az Ön sportsze{Vazetónek nem hell De minimis nyilatkozatot kitölteniB.
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M*liekielek

Fáilok száma: 2
l,-ltülsó íeltölté§i

2021 -03-30 1 0:03:38

Fáilok száma: ]

t tolsó íellö|tés:
2091 -02-23 12:45:21

Fáilok száma: 6
uloi§ó íéltöltés:

202'1-03-30 0B:16:40

Fáilok §záma: 0

Fáilok száma: 4
utolsó leltölté§:

2021-03-30 0B:17:37

Kgil: Győr, 2021. 03. 30.

Kilziaítozá§ment§sseget iga2oló PDF bemelése a mellékletekhe?

Tlsztelt sportszswezet !

Nyitvánlartó hatóság igazolása (a kérelmező szervezalel nllvántarló szBruezet (bíróság, vagy közigazgatási szeru) 30 napnál

n8m régébbi igazolása a szervezet nyilvántartásban szeropló adatairó|)

Fáilok sráma: 1

t}tolsó íeltölté§i
2021-ú2-19 17-.46:21

Közjegyzői a|áítá§-hitelesítésse| ellátoR aláííási ctmpéldány vagy úgyvéd áhal elleniegyzatt aláírás minta, a támogatott szeruezet

uezátái*tot (msghatalmazás gselén a iámogalá§i kórelem a|áííására és ellenjegyzésére jogosult szeméVektól is)

Fáilsk számal 1

utolsó íettöllós:
202,1-02-19 17:46:39

tgazolás arról, hogy a pályázó köáartozásménlBs adózónak minősül (30 napnál nem régebbi közokiráltal igazolja vagy szerepel
a köztartozásmentes adózói adalbázi§ban)

Fáilok száma: 1

Ut§lsó leuölté§:
2021-02-19 17:44:20

(25 o00 F0 A 39/201 1 . (Vl. 3o.} NEFM| rendslot alspián íizel§ndó lgazgatási szolgáltatási díj beíizBtésál igazoló bizonylat
Fáj| íettönése manuálisan nem lehétsógo§, mert c§ak és kizárólag káítyás íizétés§el lehel kiegyenliteni az igaga!ási és
§zo|gáltatási díjat ós §iker§s káítyás íizgtés esetén a íendszer automatikusan lsltótti a befizetést igazoló bizony|atol!

*

EMMl nyilatkozat

Aláírandó nyilatkozat letóltése

Külíöldi labdaíúgó §zerepeltetése e§6tén mentesílő dokumenfu m

Egyéb dokumentumök

500.000 Fl e§ysdi bekerülési értóket mB§haladó proieklelsmBkhgz kapcaolódó hivatalo§ b€llöldi márkakereskedói aiánlal és
régletos műszaki leírás.

Fellöltés./ Nlegtekintés

Feltöltés / Megtekintés

Feltö]tés l il,4egtekintés

Feltöltés l lv{egtekintés

Feltö]tés l Meglekintés

Feltöltés / N/egtekintés

FellöltéS / i.4eglekinléS
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!ndikátorok a pröigkt t8lie§ idótariaínárá VonatkozlatVa

lnditáior rrégn€vezésB

output lndlkátorok

T?lies szakembBr állomány

Licenc€-szel íendelkBző edzók száma

Edzőtáborok §záma

Építettt8lúiílott sportcélú ingaltanok száma

Építettfi etúiított kiszo|gátó lét€sítmény

Egyéb indikátorok:

Mértékégy§ég Mégie§yzés Kiindülá§i érték (iel€nl§gi} céléíték $ámogatási időszak végé} vállozás a bázisév "/dában

íő

lő

db

db

m2

-,l00%

-100%

_l00%

_100%

-100%

100%

100%

100%

lndikátór rr€gnayqzá§B

Éíédmény indikáloro*

Korosztályos §poítolók száma

U19

U18

Ul7

U16

U15

Eeyéö indlkátorok

Mértékegység Me§iegyzés Kiindulási érték {|elenaegi} céaérték (támogatási időszak vége) változá§ a bázisév o,4"ában

íő

íő

íő

íó

lo

-1 00oÁ

.l 000/6

-1o0%

-100%

_100%
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A projekl költsógveté§e
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A kórelemhez taítozó mellékletok (16 datab)

tárpgatá§i kélBl3m aláírásán és ellen|égyé3ét€ |ogogult szenÉlyéktől is)

alairasicimpl-,l 613753l99.pdí (szdrkesztés a|att, 458 lö, 2o2t _02-19 17:46:39) 7a9b6da4e3d8e27e1 a3o51 28840M4988,1 ó6b8O9t59997,1ííab8225cí3a475c

Elrill nyilatkozat

Aláir8ndó nyilalkorat lelöltéss

émminwatkozaldac_1 61 4080721.pdí (szerkBsaás a|aR, l Mb, 2021 -02-23 1 2:45:?1 ) l46r3c3d6733a396b56eü52aeb466558b!e01 e4a6a968b7246fc6§70b201 830

ilyllYánraltó halóság iga.olása (a kérelrrrező seervezetét nyllvánteíló srórvézét (bíróság, vagy közigazg8tási §Bív) 30 napnál ném régébbl lgazolása a srén ezot
nyilvánta]tá§ban szér€pló adatalról)

kivDnat21 0208_1 61 37531 81.pdí (szeíkesztés alalt, 2 Mb, 2021 -02_1 9 1 7:46:21 ) 64íe984b7871 cí483a091 7í6b98d00e407358a4594b5d288ae1 4e4f7b9dde880

(25 {xt$ Fr) A 39i2011. {vl. 30.) NEFIlll Fnd6l9t álápján fizot3ndó lgazgalá§i szolgáltatá§i díi bsfizgté§át igazoló blzonylat

a"nd§reí autonBllkusan leltöül 8 beílzeté§t lgazoló bl2onylatot!
§p *& l*,t,n,6"

|grzotá3 aról, ho§y a pályáai köáertorá§rrrénlé§ adózónrt mlnö§üt (3o napnál nóm róg€bbi közokirattal igazolia vagy szercPél 8 köztaítozásóentes adózói adatbázisban)

koztaít_opten_keíétBm_001 _49555_?021 021 9_1 61 3753060.pdf (szerkesztés alati, 63 Kb, 202l -02-1 9 17:44:2o\
7BbaOe2b,l 2db4253949€c88í0659í68b5b3442a9bc8249bbaa62d6c6e1 be459

Külíöldl lrMenjgó §zer€pelteté§é sselén méntosíró dokunréntum *

lazar§zgmelyi_,l 6,14076977.pdí {§z§rkosztés alatt. ,l 90 Xb, 2021 -02-23 t 1:42:57) í5a6ca47789,135574abí1o34a16724bdaí3568c249a34365630íba5íd6í9ba7e

slanisi§igazolvanyz.jpg_l614076985.pdl (szerkösztós alatt, 1 Mb, 2021 -02-23 1 1 :43:05) íílt43íídace4fu436087966í9c5b6e624355b0díb2da637bl7cc273a291 1 e3cc

sziglazaf_l614076990.pdí (sz6lkesaés alatt, 991 Kb, 2021 _02-23 ,t 
1 :43:1 0) íBc086876í625890d4aí5í3bÍ57d9aíc959í256a75e2ab6dar4049930074734§

1adeng2009lazar_1 61 4076995.pdí (sze&esáés alatt, 41 9 Kb, 2021 -02-23 1 1 :43:1 5) 64e79b32996ad59a88e30e501 3Í7d973a66b01 §€62t ,| a63e087e40df9c8cd03

lartenglazaí_1 614077001.pdí (szoíkes?tés alan, 357 l§,2021-02-23 1 1 :43:21 ) 9ba34d0a73d86be375b6í92b053b3302900ía8r49e738ca8o4322d?3d2912c74

íeltottve_t 61 708§000.doc (Kér. kieg, sze&., 76 Kb, 2021 -03-30 08:1 6:40} 3da559460949825a90073alcb2e691 5eaa24dde09ed3949447006a4ld9de55b

500.(n0 Ft egy€di bekeriilé§i éítókot nréghalsdó pro|éktelenr.khaz kgpcaolódó hival8los belíöldi má*aksraskédól aiánlat és résrletés tnúszgki l€írás.

arajanlaldac_20210224_1614158,í94.pdí (szerkssztés alaü, 87 Kb, 2021-02-24 t0:21:34) 96d90b6€5a1 204378e3c5c85e2aíclbegldc042] 298€Mcb06í3íebec6a282

aian|aldac_1 61 41 55236.pdf (Szerkeszlés alatt, 89 Kb, 2021-02-24 09:27:16) a02c7905e76í320ca0€8b74c7cba4€8a01 baa1 c93570c5ac836í359cd406c7

íeltoltYe,1 61 7085057.doc (Kér. kieg. szerk,, 9 Kb, 202l -03-30 08:1 7:37) 85554a1 9c1 62cleí37,íe4ea'l 7a83aoboa79r/üe8dc0íe04f8ca7é66l 8b343í8
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