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dr.Cserniczky Tamás részére 
 
VIADUKT Sportegyesület Biatorbágy 
2051 Biatorbágy, Iharos dűlő 7.

 
HATÁROZAT

 
Értesítem a/az VIADUKT Sportegyesület Biatorbágy (székhely: 2051 Biatorbágy, Iharos dűlő 7., adószám:
19175168-1-13, a továbbiakban: Kérelmező), hogy a 2016.05.01 napján indult, 2016/17. 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 100000
Ft, azaz egyszázezer  forint igazgatási szolgáltatási díjat kell fizetni. A díj megfizetése 2016.04.27. napján,
átutalással megtörtént.
  

INDOKOLÁS
 

A Kérelmező 2016.05.01 napján, KE07814/2016/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
2016.06.02. napján KE07814/2016/MJSZ-2 számon hiánypótlásra szólítottam fel. A Kérelmező a 2016.06.08.
napján a hiánypótlásnak eleget tett.
 

 
Eljárásom során megállapítottam, hogy a benyújtott Program összhangban van a Magyar Jégkorong Szövetség
sportágfejlesztési stratégiájával.
 
A pályázat mindkét felelős minisztérium döntése szerint támogatott.
 
Döntésünket az alábbiak szerint hoztuk meg:
A programhoz a dokumentumok közé feltöltésre került a településképi vélemény (Polgármester által aláírva),
nyilatkozat arról, hogy 12/2016 (VII.15.) önkormányzati rendelet az új HÉSZ jóváhagyásáról, mely szerint a
projekt tekintetében nincs szükség lefolytatni az elvi keretengedélyeztetést. (Polgármester és jegyző által
aláírva) (Azaz a terület jogilag alkalmas arra, hogy annak területén a szóban forgó funkciójú létesítmény
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megvalósulhasson), a fenti nyilatkozatot megerősítve az 5050-1/2016 számú Építésiügyi hatósági szakmai
állásfoglalás alapján nincs szükség elvi építési keretengedélyezési eljárásra.
A bemutatott dokumentumok alapján megállapítható, hogy a jégcsarnok az adott területre megvalósítható.
 
Felhívom a figyelmét, hogy a támogatás felhasználásának alapvető feltétele a beruházásra vonatkozó jogerős
építési  engedély bemutatása, megküldése, a Magyar Jégkorong Szövetség részére! Ennek hiányában a
beruházás megvalósítására fordított  összeg elszámolása a  látvány-csapatsport  támogatás terhére nem
lehetséges!
 
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 22. § (2) bekezdés f) 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 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 22. § (4)
bekezdése zárja ki. A bírósági felülvizsgálat lehetőségét a Ket. 109. § (1) – (3) bekezdése határozza meg.
 

 
Budapest, 2016.09.21.

 

1. Kérelmező
2. Irattár

Kovács Zoltán
Főtitkár
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