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HATÁROZAT

Név:White Sharks Hockey Glub Cím: í108 Budapest Dombtető utca12.2l1O. (atovábbiakban: KérelmezŐ) részére. Értesítem, hogY

a benyújtott sportfejlesztési tervét a201212013. évi támogatási időszakra az alábbi jogcímek és összegek erejéig jóváhagYtam és ezzel
egyidejűleg intézkedtem annak nyilvántartásba vételéről. Nyilvántartási száma: 003712012

Támogatás
jogcíme

közvetlen
támogaás
összege

Közreműködőidíj
összege

Ellenórző
szervnek
fizetendő

hatóságidíj

Támogatás
összesen

A program
megvalósításához
szükséges Önrész

sFP
érték összesen

Tárgyi eszköz
beruházás,
felújítás -

101 879 400 Ft 2 099 935 Ft 1 050 296 Ft 105 029 631 Ft 43 662 600 Ft 148 692231 Ft

Utánpótlás-
nevelési
feladatok

10024 080 Ft 206 616 Ft 103 340 Ft 10 334 036 Ft 1 113787 Ft 11 447 823 Ft

összesen: ,t 11 903 480 Ft 2 306 551 Ft 1 153 636 Ft í 15 363 667 Ft 44776 387 Ft 160 140 054 Ft

Határozatom ellen fellebbezésnek nincs helye. Tájékoztatom, hogy amennyiben határozatomat sérelmesnek tartja, a határozat bírósági

felülvizsgálatát - annak kézhezvételét követó 30 napon belül - a Fóvárosi Bíróságnál (1027 BudaPest, CsalogánY u. 47,49- 1539 BP. Pf.

632) lehet kérni.

A látvány-csapatsportban működó amatór sportszervezet részére végzett közigazgatási hatósági feladatokért kÜlÖn jogszabálYban

meghatáiozott 45 ooo Ft igazgatási szolgáltatási díjat kell fizetni. A díj megfizetése 2012-05-02 dátumon megtÖrtént.



lNDoKoLÁs
A Kérelmező 2012.05.02 napján sportfejlesztési tervet nyújtott be. A társasági adóról és az osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI.
törvény (a továbbiakban: TAO) 22lC §-a rendelkezik a látvány-csapatsportok támogatásának adókedvezményéról. Az adókedvezmény a
látvány-csapatsport támogatását biztosító támogatási igazolás alapján vehető igénybe.

A látvány-csapatsport támogatását biztosító támogatási igazolás kiállításáról, felhaszná|ásáről, a támogatás elszámolásának és
ellenózésének, valamint visszafizetésének szabályairól szóló 10712011. (Vl. 30.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 4. §-ának
(1) bekezdése értelmében a támogatási igazolás kiállításának elózetes feltétele, hogy a támogatás igénybevételére jogosult szervezet a
tervezett támogatással érintett sportfejlesztési programját (a továbbiakban: Program) - több évre szóló sportfejlesztési program esetén
évekre lebontva -, annak tervezett megvalósítását megelózően az ellenőzó szervezet részére jóváhagyás céljából benyújtsa,

Eljárásom során megállapítottam, hogy a benyújtott Program megfelel a Tao. 22lC, § (5) bekezdésében meghatározott feltételeknek,
továbbá hiánytalanul tartalmazza a Rendelet 4.§ (2) bekezdésben meghatározott dokumentumokat, nyilatkozatokat.

A Kérelmező által benyújtott sportfejlesztési program összhangban van a sportról szóló 2004. évi l. törvényben foglaltak szerint a
sportág - kormány által kialakított hosszú távú sportstratégiával és fejlesztési programmal összhangban készített - stratégiai fejlesztési
koncepciójával, illetve a sportág utánpótlás-fejlesztési koncepciójával.

Mindezekre tekintettel a rendelkező részben foglaltak szerint határoztam.

Hatásköröm és illetékességem a társasági adóról és az osztalékadóról szóló 1996. évi LXXX|. törvényen, illetve a látvány-csapatsport
támogatását biztosító támogatási igazolás kiállításáról, felhasználásáről, a támogatás elszámolásának és ellenózésének, valamint
visszafizetésének szabályairól szóló 1O7l2O11. (Vl. 30.) Korm. rendeleten nyugszik.

Budapest, 2012.07.09

A határozatot kapják:

í. kérelmező
2. Nemzeti Sport lntézet
3. lrattár
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./ Németh Miklós elnök
(U agyar Jégkorong Szövetség)


