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HATÁROZAT

NéV: White sharks Hockéy club cím: ,t108 Budapest Dombtetó utca ,l2.2/ío. (a továbbiakban: Kérelmező) részére. Értesitem, hogy
a benyújtott sportfejlesztési teíVét a 201212013. évi émogatási idószakra az alábbi jogcímek és összegek erejéig jóVáhagytam és ezzel
egyidejűleg intézkedtem annak nyilvántartásba Vételéról, Nyilvántartási száma:0037n012
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Tárgyi eszköz
beruházás,
felújítás -

101 879 400 Ft 2 099 935 Ft 1 050 296 Ft 105 029 631 Ft 43 662 600 Ft 148 692 23,1 Fí

Utánpótlás-
nevelési
feladatok

,10 024 080 Ft 206 616 Ft 103 340 Ft 10 334 036 Ft 1,1137a7 Fl 11 447 823 Fl

összesen: 111903480Ft 2 306 551 Ft 1 153 636 Ft 1 
,l5 363 667 Ft 44 776 387 Ft 160 140 054 Ft

Határozatom ellen fellebbezésnek nincs helye. Tájékoáatom, hogy amennyiben határozatomat sérelmesnek tartja, a határozat bírósági
felülvizsgálatát - annák kézhezvételét követő 30 napon belül - a FóVáíosi Bííóságnál (1027 Budapest, csalogány u, 47-49, 1539 Bp. Pf.

632) lehet kérni.

A látvány-csapatsportban működó amatór sportszerveze| íészéle végzett közigazgatási hatósági feladatokért külön jogszabályban

meghatározott 45 ooo Ft igazgatási szolgáltatasi díjat kell íizetni. A díj megíizetése 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 Lxxxl,
törvény (a továbbiakban: TAo) 2zc §-a rendelkezik a látvány-csapatsportok támogatásának adókedvezményéról. Az adókedvezmény a
látvány-csapatsport támogaiását biztosíió támogatási igazolás alapján Vehetó igénybe.

A látvány-csapatsport támogatását biztosító támogatási igazolás kiállításáról, felhasználásáról, a támogatás elszámolásának és
ellenÓzésének, Valamint Visszafizetésének szabályairól szólő 10712011. (Vl. 3o.) Korm. íendelet (a továbbiakban: Rendelet) 4. §-ának
(1) bekezdése éítelmében a támogatási igazolás kiállításának elózetes íeltétele, hogy a támogatás igénybevételére jogosult szervéet a
tervezett támogatással érintett spoűejlesztési progíamját (a továbbiakban: Program) - több éVre szóló sportfejlesztési program esetén
évekre lebontva -, annak tervezett megvalósítását megelőzően az ellénőrző szeíVézet részére jóVáhagyás éljából benyújtsá.

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

A Kérelmezó által benyújtott sporüejlesztési program összhangban Van a sportról szóló 2oo4. évi l. törvényben foglaltak szerint a
sportág - kormány által kialakított hosszú táVú spoítstratégiáVal és fejlesztési programmal összhangban készített - straiégiai fejlesztési
koncepciójával, illetve a sportág utánpótlás-fejlesztési koncepciójával.

Mindezekre tekintettel a rendelkezó részben foglaltak szerint határoztam.

HatáskÖrÖm és illetékességem a társasági adóról és az osztalékadóról szóló 1996. évi DüXl. törvényen, illetve a látvány_csapatsport
támogatását biztosító támogatási igazolás kiállításáról, felhasználásáról, a támogatás elszámolásának és ellenózésének, Valamint
visszaíizetésének szabályairól szőló 10712011 . (Vl. 30.) Korm. rendeleten nyugszik,

Budapest, 2012,07 ,09

A határozatot kapiák:

1 . Kérelmezó
2. Nemzeti sport lntézet
3. lrattár
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(Magyar Jé9korong szöVetség)


