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HATÁROZAT

CELLDÖMÖLKI VÁROSI ÉS VASUTAS SPORTEGYESÜLET (székhelye: 9500 Celldömölk, Kolozsvár u. 2., adószám: 19893187 - 2 -
18, képviselője: BALÁZS BÉLA) (a továbbiakban: Kérelmező) részére. Értesítem, hogy kérelmére támogatási igazolást adok ki
az alábbi táblázatban szereplő összegekre az abban megjelölt adózó által nyújtott támogatásra a meghosszabbított 2013.
július 1-től 2014. június 30-ig tartó támogatási időszakra vonatkozóan.

A támogatást nyújtó köztartozásmentes adózó adatai:
Támogató neve: Swietelsky Vasúttechnika Kft.
Támogató székhelye: 9500 Celldömölk, Nagy Sándor tér 14.
Támogató adószáma: 14564477 - 2 - 18

Jogcím a társasági adóról, és
osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI.
törvény (a továbbiakban: Tao. tv.) 22/C §
(1) bekezdése alapján

Támogatás
jogcímenként
összesen

ebből: az
elszámolható
közreműködői díj
maximuma:

A támogatás folyósítására megjelölt
bankszámlaszám

Utófinanszírozással megvalósuló
beruházás, felújítás 106 483 964 Ft 2 151 191 Ft 10300002 - 20316431 - 49020102

Kérelmező részére folyósítandó
támogatás összesen 106 483 964 Ft 2 151 191 Ft

A támogatás igénybevételének feltételét  képező, a támogató által a támogatás megfizetésével egyidejűleg befizetendő az ellenőrzési
feladatok ellátásával összefüggő költség (a támogatási összeg 1%-a).

A Magyar Kosárlabdázók Országos Szövetsége részére fizetendő összeg 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) 2. §
(6b) bekezdés b) alapján

A támogatás folyósítására megjelölt
bankszámlaszám

717 064 Ft 10300002-20316431-49020432
Az Emberi Erőforrások Minisztériuma részére fizetendő összeg 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) 2. § (6b)

bekezdés a) alapján

A támogatás folyósítására megjelölt
bankszámlaszám

358 532 Ft 10032000-01425190-00000000
Az átutalás közleményében kérjük az alábbiakat feltüntetni: 1%; támogatási igazolás száma; amennyiben a karakterek száma
engedi, a támogatott szervezet rövidített neve.

A Tao. tv. 22/C. § (2) bekezdése alapján adókedvezmény igénybe vételére jogosító támogatás
összesen

107 559 560 Ft

Tájékoztatom, hogy a támogatás támogatott szervezet általi  igénybevételének feltétele, hogy a Támogató által nyújtott
támogatás - támogatási időszakonként számított - tel jes összegéből 1% 1/3 részét az Emberi Erőforrások Minisztériuma, 2/3
részét a Magyar Kosárlabdázók Országos Szövetsége által közzétett fizetési számlára - a támogatás megfizetésével
egyidejűleg - befizesse.
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A kiegészítő sportfejlesztési támogatás kapcsán az alábbiakról tájékoztatom:

A társasági adóról és az osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény (a továbbiakban: Tao. tv.) 22/C. § (3) bekezdésének a)-
b) pontjai alapján az adókedvezmény igénybevételének feltétele, hogy a Támogató (adózó) a támogatást a támogatott
szervezet, a kiegészítő sportfejlesztési támogatást - adózó döntése szerint - vagy a támogatási igazolás szerint
támogatásban részesített látvány-csapatsport országos sportági szakszövetsége részére, vagy az e látvány-csapatsport
keretében vagy érdekében a Tao. tv. 22/C. § (1) bekezdés b)-d) pontjában meghatározottak szerint működő sportszervezet
(sportiskola), közhasznú alapítvány részére átutalja és az átutalások tényét - annak pénzügyi teljesítésétől számított 8 napon
belül - az állami adóhatóság részére bejelentse. A bejelentés elmulasztása esetén igazolási kérelem előterjesztésének nincs
helye.

Amennyiben a Támogató a kiegészítő sportfejlesztési támogatást a Magyar Kosárlabdázók Országos Szövetsége részére
kívánja átutalni, a kiegészítő sportfejlesztési támogatás fogadására szolgáló fizetési számla száma: 10300002-20316431-
49020425.

Az átutalás közleményében kérjük az alábbiakat feltüntetni:
- kiegészítő sportfejlesztési támogatás,
- támogatási igazolás száma,
- amennyiben a karakterek száma engedi, a támogatott szervezet rövidített neve.

Ha a kiegészítő sportfejlesztési támogatás jogosultja nem az országos sportági szakszövetség, az annak fogadására szolgáló
fizetési számla számát a Támogató és a Kérelmező közti szponzori vagy támogatási szerződés határozza meg.

Tájékoztatom, hogy a Tao. tv. 22/C. § (3c) bekezdése alapján, ha a kiegészítő sportfejlesztési támogatás jogosultja nem
országos sportági szakszövetség, az annak alapjául szolgáló szponzori vagy támogatási szerződés egy eredeti példányát az
adózó a megkötését követő 8 napon belül küldi meg a kiegészítő sportfejlesztési támogatásban részesített látvány-
csapatsport országos sportági szakszövetsége részére.

A Kérelmező 10 500 Ft igazgatási szolgáltatási díjat fizetett meg az MKOSZ 10300002-20316431-70143285 számú fizetési
számlájára.

Határozatom ellen fellebbezésnek helye nincs. Bírósági felülvizsgálat – jogszabálysértésre történő hivatkozással – a
kézhezvételtől számított 30 napon belül a Fővárosi Törvényszéktől kérhető.
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INDOKOLÁS

A kérelmező be/K002-1194/2013 iktatószámon nyilvántartásba vett támogatási igazolási kérelmet nyújtott be.

A látvány-csapatsport támogatását biztosító támogatási igazolást a társasági adóról és az osztalékadóról szóló 1996. évi
LXXXI. törvény (a továbbiakban: Tao. tv.) 22/C. § (1) bekezdés b) és e) pontjában meghatározott támogatás igénybevételére
jogosult szervezet kérelmére a sportpolitikáért felelős miniszter, a Tao. tv. 22/C. § (1) bekezdés b) - d) pontjában
meghatározott támogatás igénybevételére jogosult szervezet kérelmére a látvány-csapatsport országos sportági
szakszövetsége áll ít ki a látvány-csapatsport tevékenység támogatója és a támogatás igénybevételére jogosult szervezet
részére.

Eljárásom során megállapítottam, hogy a Kérelmező sportfejlesztési programja a Rendelet 4. § (12) bekezdése szerinti
nyilvántartásban szerepel, jelen támogatási igazolás nem eredményezi a sportfejlesztési programban feltüntetett összegek
Tao. tv. 22/C. § (4) bekezdésében meghatározott legnagyobb mértékének túllépését. A Kérelmező igazolta a Rendelet szerinti
köztartozásmentességet, nyilatkozott az önrész rendelkezésre állásáról, i l letve eleget tett a jogszabályban foglalt
közzétételi  kötelezettségének is.

A Támogató által fizetendő ellenőrzési feladatok ellátásával összefüggő költség mértékét, i l letve számítási módját a Rendelet
2. § (6a)-(6b) bekezdései határozzák meg.

A Támogató által fizetendő kiegészítő sportfejlesztési támogatás jogosultját, mértékét, i l letve számítási módját a Tao. tv.
22/C. § (3a)-(3b) bekezdései határozzák meg.

Hatásköröm és i l letékességem a társasági adóról és az osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. törvényen, i l letve a sportról
szóló 2004. évi I. törvény 22. § (2) bekezdésének f) pontján, a Rendelet 2. § (1) bekezdésének 2. pontján nyugszik.

A fellebbezés lehetőségét a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL.
törvény 100. § (1) bekezdése, i l letve a sportról szóló 2004. évi I. törvény 22. § (4) bekezdése alapján zártam ki. A bírósági
felülvizsgálat lehetőségét a Ket. 109. § (1) – (3) bekezdése határozza meg.

Budapest, 2015.03.23.

Szalay Ferenc                         
elnök                              

A határozatot kapják:
1. CELLDÖMÖLKI VÁROSI ÉS VASUTAS SPORTEGYESÜLET
2. Swietelsky Vasúttechnika Kft.
3. Emberi Erőforrások Minisztériuma
4. Irattár
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