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Tárgy: spoidejlesztés program jóVáha9yása és nyilVántartásba Vétele

HATÁROZAT

Értesítem a Magyar Jégkorong szövetséget (székhe ye| 1146 Budapest, lstvánmezei út 1-3,;
adószám: 19011448-2-42) (a továbbiakban: Kérelmező) hogy a benyújtott spoftfejlesztés
progran ját a 2011 - 2012. támogatási időszak Vonatkozásában, az alábbi táb]ázatban fogla]t
jogcimek és összegek erejéig jóVáhagyiam és ezze egyidejúleg intézkedtem annak
nyilvántartásba Véieléről. NyilVántartás száma: 1 l2a1 1 1525.

2011- 2012, támoeatási időszak

logclm

sportfejlesztési
programban

szereplő réfordítás
(Ft)

igényelt
támogatás (Ft)

a jo8címhez

tartozó
kőzremúködói

költsés (Ft)
tám08atás

öss2esen (Ft)

tárgyi eszköz beruháZás, fe újítá5 132 000 000 92 400 000 2 857 500 95 257 500
utánpótlás neve]ési fe adatok
elátása 186 000 000 167 400 000 5 168 300 172 568 300

szeme yjje legú ráforditások 72 606 000 36 303 000 1r2271a 31 425,J1o
Versenyeztetéssel Összef Ü8gő

feladétok támogatása 82 697 600 74 41164a 2 301 390 16113 a30

képzéssel összefüggő fe adatok 12 s70 000 5 498 000 710 o4a 5 668 040
összesen:

Határozatorn ellen fellebbezésnek n]ncs heye, Tájékoztatom, hogy amenny]ben határozatomat
sérelme§nek tartja, a határozat bírósági felü]Vizsgá atát - annak kézhezvételét köVető 30 napon
belü] - a FóVárosi Bíróságnál (1027 Budapest, csalogány u, 47-49 1539 Bp, Pf. 632) lehet kérni,

A látvány-csapatsport országos sportági szakszövetsége részé[e Végzett közigazgatási hatóság]
feladatokért a látvány-csapat§portok támogatásáVal összefüggó §portfejlesztési program
jóváhagyására és a támogatási igazolás k]adására irányuló hatósági eljárásban fizetendó
igazgatási szolgáltatási díjról szóló 39/201 1, (Vl. 30 ) NEFlill lende|etben rneghatározott 90,000 Ft
azaz kilencvenezer forint igazgatásj szolgáltatási díjat keIl fizetni, A dij megfizetése 2o1,1,
szeptember 1 4-én átutalással rnegtőrtént



lNDoKoLÁs

A Kérelmező 2011, szeptember 15, napján a látVány-csapatsport támogatását biztositó támogatási
igazolás kiállitásáról, felha§ználásáró], a támo9atás elszámolásának és ellenőrzésének, Va|amint
Visszafizetésének szabályairól szó|ó 10712011_ (v|_ 30,) Korm, rendelet (a továbbiakbanI Rendelet)
4, § (1) bekezdése alapján sportfejlesztési program jóVáhagyására jrányuló kérelmet nyújtott be a
Nemzeti Sport lntézethez,

A társasági adóról és az osztalékadóró] szóló 1996, évi LXXXI. törvény (a továbbiakban] TAo)
22lc §-a rendelkezik a látvány-csapatsportok támogatásának adókedvezményéről. Az
adókedvezmény a tátvány-csapatsport támogatását biztositó támogatási igazolás alapján Vehető
igénybe,

A Rendelet 4, §-ának (1) bekezdése értelmében a támogatási igazolás kiállitásának előzetes
feltéte]e, hogy a támogatás igénybevéte|ére jogosult szervezet a tervezett támogatással érinteii
sportfejlesztési plogramját (a továbbiakban: Program) - több évre szóló sportfejlesztési program
esetén éVekre lebontva -, annak tervezett r.egva]ósítását megelőzően az ellenórzó szervezet
részére jóVáhagyás céljából benyújtsa,

Eljárásom során megállapítottam, hogy a benyújtott Program megíelel a Tao, 22lc, § (5)
bekezdésében meghatározott feltételeknek, továbbá a kére]em hiánytalanu| íallalmazza a
Rendelet 4,§ (2) bekezdésben meghatározott dokumentumokat, nyilatkozatokat,

A Kérelmező által benyújtott §portfejleszté§i program összhangban Van a spoftról szóló 2004, éVi i,
törvényben foglaltak szerint a sportág - kormány álta| kialakítoit hosszú távú sportstratégiáVal és
fejleszté§i programmal összhangban készített - stratégiai fejlesztési koncepciójával, illetve a
§portág Utánpótlás-fejlesztési koncepciójával,

személyi jellegű ráfordítás jogcímre vonatkozóan, a rendelkezó részben meghatározott
keretösszeg felhasználása során csak a munkaszerződéssel, valamint a megbízási szerződéssel,
de a megbízási díj kifizetése tekintetében bérkifizetésként kifizetett (számfejtett) tételek
elszámolására Van lehetóség a Rendelet 2, § (1) bekezdés 4, pontja alapján, Valamint figyelemmel
a számvitelról §zó|ó 2000, évi c, törvény 79, § (1)-(2) bekezdésére

Versenyeztetéssej összefüggó feladatok támogatása jogcímre Vonatkozóan a jóVáhagyást a TAo
22lc, § (1)bekezdésének bb) pontja alapján adtam meg,

Mindezekre tekintettel a rendelkező részben ío9laltak szeini határoztam,

Döntésemet a hivatkozott jogszabályhelyek alapján hoztam,

Hatásköröm é§ iIleiékességem a tár§asági adóról és az osztalékadóról szóló 1996, éVi D(xxl,
törvényen, a sportról szóló 2004, éVi l, törvény 51, § (2) bekezdésének g) pontján, a Rendelet 2, §
(1) bekezdésének 2, pontján, Valamint az egyes miniszterek, Valamint a Miniszterelnökséget
vezeiő államtitkár feladal és hatásköréről szó|ó 21212010- (Vll, 1,) Korm. rendelet 64_ § (5)
bekezdésén nyugszik.

A fellebbezés lehetőségét a közigazgatási hatósági eljárás és §zolgáltatás általános szabályairól
szóló 2oo4. évi cxl, törvény 100, § (1) bekezdése, illetve a sportról szóló 2004, éVi l. törvény 5,1, §
(4) bekezdése alapján zártam k],

Budapest, 2011, október 14,

F-**.
dl, Szabó Tamás

főigazgató
A határozatot kapják:

1, Kérelrnező
2. Nyivánta.tás
3. lrattár


