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HATÁROZAT

 
Értesítem a/az Magyar  Jégkorong Szövetség (székhely:  1146 Budapest,  Istvánmezei  út  1-3.,  adószám:
19011448-2-42, a továbbiakban: Kérelmező), hogy a 2013.04.30 napján indult, 2013/14. támogatási időszakot
érintő, sportfejlesztési program jóváhagyása iránt előterjesztett kérelmének helyt adok, az alábbi táblázatban
szereplő jogcímek és összegek erejéig
  

jóváhagyom

 
és ezzel egyidejűleg intézkedem a sportfejlesztési program nyilvántartásba vételéről.
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A Kérelmező részére végzett közigazgatási hatósági feladatokért külön jogszabályban meghatározott 85000 Ft,
azaz nyolcvanötezer  forint igazgatási szolgáltatási díjat kell fizetni. A díj megfizetése 2013.04.29. napján,
átutalással megtörtént.
  

INDOKOLÁS
 

A Kérelmező 2013.04.30 napján, KE00175/2013/MJSZ számon a látvány-csapatsport támogatását biztosító
támogatási igazolás kiállításáról, felhasználásáról, a támogatás elszámolásának és ellenőrzésének, valamint
visszafizetésének szabályairól szóló 107/2011. (VI. 30.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 4. § (1)
bekezdése alapján sportfejlesztési program jóváhagyására irányuló kérelmet terjesztett elő.
 
A TAO törvény 22/C §-a rendelkezik a látvány csapatsportok támogatásának adókedvezményéről, valamint a
támogatott szervezetek általi sportcélú támogatás igénybevételének feltételeiről.
 
A Rendelet 4. § (1) bekezdése értelmében a támogatási igazolás kiállításának feltétele, hogy a támogatás
igénybevételére jogosult szervezet a tervezett támogatással érintett sportfejlesztési programját – több évre
szóló  sportfejlesztési  program esetén évekre lebontva -,  annak tervezett  megvalósítását  megelőzően a
jóváhagyást  végző szervezet  részére jóváhagyás céljából  benyújtsa.
 
Az eljárás során megállapítást  nyert,  hogy a  kérelem hiányosan került  benyújtásra,  ezért  a  Kérelmezőt
2013.05.30. napján KE00175/2013/MJSZ-2 számon hiánypótlásra szólítottam fel. A Kérelmező a 2013.06.18.
napján a hiánypótlásnak eleget tett.
 

 
Eljárásom során megállapítottam, hogy Megállapítottam továbbá, hogy a benyújtott Program – személyi jellegű
ráfordítások,  tárgyi  eszköz  beruházás,  felújítás,  az  utánpótlás-nevelési  feladatok  ellátása,  képzés  és  a
versenyeztetéssel  összefüggő feladatok  támogatása  –  jogcímei  megfelelnek  a  Tao törvény  22/C.  §  (5)
bekezdésében  meghatározott  feltételeknek,  továbbá  a  fent  felsorolt  jogcímek  tekintetében  a  kérelem
hiánytalanul tartalmazza a Rendelet 4. § (2) bekezdésében meghatározott dokumentumokat, nyilatkozatokat.
 
A Kérelmező által benyújtott sportfejlesztési program összhangban van a sportról szóló 2004. évi I. törvényben
foglaltak szerint a sportág – kormány által kialakított hosszú távú sportstratégiával és fejlesztési programmal
összhangban készített – stratégiai fejlesztési koncepciójával, illetve az utánpótlás-fejlesztési koncepciójával.
 
A Tao törvény 22/C § (9) bekezdése alapján – a felterjesztéseket követően – a sportpolitikáért felelős miniszter,
valamint az adópolitikáért felelős miniszter véleményének kikérése mellett, a rendelkező részben foglaltak
szerint határoztam.

Jogcím Támogatás
összesen

Támogatás
szakmai része

NSI 1% Közreműködői
díj

Önerő Szakmai
ráfordítás
összesen

Ráfordítás
összesen

Személyi jellegű ráfordítások 30 244 324 Ft 29 336 995 Ft 302 443 Ft 604 886 Ft 30 244 324 Ft 59 581 319 Ft 60 488 648 Ft
Tárgyi eszköz beruházás,
felújítás

31 955 464 Ft 30 996 801 Ft 319 554 Ft 639 109 Ft 13 695 199 Ft 44 692 000 Ft 45 650 663 Ft

ebből 10 millió Ft feletti
utófinanszírozott beruházás,
felújítás

0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft

Utánpótlás nevelési
feladatok támogatása

397 530 010 Ft 385 604 110 Ft 3 975 300 Ft 7 950 600 Ft 44 170 002 Ft 429 774 112 Ft 441 700 012 Ft

Képzési feladatok
támogatása

3 344 327 Ft 3 244 000 Ft 33 442 Ft 66 885 Ft 5 755 998 Ft 8 999 998 Ft 9 100 325 Ft

Versenyeztetés költségei 150 770 811 Ft 146 247 687 Ft 1 507 708 Ft 3 015 416 Ft 16 752 313 Ft 163 000 000 Ft 167 523 124 Ft
Összesen 613 844 936 Ft 595 429 593 Ft 6 138 447 Ft 12 276 896 Ft 110 617 836 Ft 706 047 429 Ft 724 462 772 Ft
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Mindezekre tekintettel a rendelkező részben foglaltak szerint határoztam.
 
Határozatom a társasági adóról és az osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény 22/C §-án, a látvány-
csapatsport  támogatását  biztosító  támogatási  igazolás  kiállításáról,  felhasználásáról,  a  támogatás
elszámolásának és ellenőrzésének, valamint visszafizetésének szabályairól szóló 107/2011. (VI. 30.) Korm.
rendeleten alapul.
 
Az eljáró hatóság hatáskörét és illetékességét a társasági adóról és az osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI.
törvényen, a sportról  szóló 2004. évi  I.  törvény 51.  § (2)  bekezdésének g)  pontja,  a látvány-csapatsport
támogatását biztosító támogatási igazolás kiállításáról, felhasználásáról, a támogatás elszámolásának és
ellenőrzésének, valamint visszafizetésének szabályairól szóló 107/2011. (VI. 30.) Korm. rendelet 2. § (1)
bekezdésének 2. pontja, valamint az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár
feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 64. § (5) bekezdése szabályozza.
 
Tájékoztatom, hogy 1) a Ket. 33. § (3) bekezdés c) pontja alapján az ügyintézési határidőbe nem számít bele a
hiánypótlásra,  illetve  tényállás  tisztázásához szükséges adatok közlésére irányuló  felhívástól  az  annak
teljesítéséig terjedő idő 2) a Ket. 33. § (3) bekezdés d) pontja alapján az ügyintézési határidőbe nem számít
bele a szakhatóság eljárásának időtartama, 3) a Ket. 33. § (3) bekezdés e) pontja alapján az ügyintézési
határidőbe nem számít bele az eljárás felfüggesztésének időtartama.
 
A fellebbezési jogot a Ket.  100. § (1) bekezdése, valamint a Sportról  szóló 2004. évi I.  törvény 51. § (4)
bekezdése zárja ki. A bírósági felülvizsgálat lehetőségét a Ket. 109. § (1) – (3) bekezdése határozza meg.
 

 
Budapest, 2013.08.26.

 
1. Kérelmező
2. Irattár
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