
Iktatószám: ki/22C-SEMMIT03-08121/2015/MLSZ 1908 Szentlőrinci Atlétikai Club Öregfiúk Közhasznú Sportegyesület
Ügyszám: be/SFP-08121/2015/MLSZ Budapest
Ügyintéző: Nagy Réka Nyitra utca 10
E-mail: Nagy.Reka@mlsz.hu 1184
Tárgy: határozat  

1908 Szentlőrinci Atlétikai Club Öregfiúk Közhasznú Sportegyesület (székhelye: 1184 Budapest, Nyitra utca 10., adószáma: 18257513-1-43,
képviselője: Pintér Béla) (a továbbiakban: Kérelmező) részére. Értesítem, hogy a ki/22C-TIG03-08121/2015/MLSZ iktató számú támogatási
igazolással kapcsolatban fenti számon az alábbi

H A T Á R O Z A T O T

hozom, a 2015. július 1-től 2016. június 30-ig tartó támogatási időszakra vonatkozóan.

A támogatást nyújtó köztartozásmentes adózó adatai:
Támogató neve: Optotel Kft.
Támogató székhelye: 1164 Budapest, Csókakő utca 35.
Támogató adószáma: 11971135-2-42

A Támogató által a ki/22C-TIG03-08121/2015/MLSZ ügyszámú támogatási igazolás alapján át nem utalt támogatás vonatkozásában megállapítom,
hogy a Kérelmező sportfejlesztési program jóváhagyásában meghatározott, egyes támogatási jogcímekhez tartozó támogatás teljes összegének
igénybevétele érdekében, több támogatási igazolás kiállítását is kérelmezheti.

A Támogató a ki/22C-TIG03-08121/2015/MLSZ iktató számú támogatási igazolás alapján nem jogosult a látvány-csapatsport támogatás szerinti
adókedvezmény igénybevételére.

Határozatom ellen fellebbezésnek nincs helye. Tájékoztatom, hogy amennyiben határozatomat sérelmesnek tartja, a határozat bírósági
felülvizsgálatát – annak kézhezvételét követő 30 napon belül – a Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróságtól kérhető. A közigazgatási
határozat bírósági felülvizsgálatát a fenti ügyiratszámra való hivatkozással, a Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróságnak címzett, de az
MLSZ-hez benyújtott keresetlevélben kérheti.

I N D O K O L Á S

A Kérelmező a 2015/16. támogatási időszakra vonatkozóan be/22C-K003/08121/2015/MLSZ ügyszámon támogatási igazolás kiállítására irányuló
kérelmet nyújtott be a Magyar Labdarúgó Szövetséghez. Az eljárás során a Kérelmező, a 2015.12.19. nappal kelt ki/22C-TIG03-08121/2015/MLSZ
ügyszámon iktatott támogatási igazolás alapján a következő táblázatban feltüntetett jogcímek és támogatási összegek igénybevételére vált
jogosulttá a támogatás a jogszabályban foglaltak teljesülése esetén:

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

Utánpótlás-nevelés feladatainak ellátása 1 485 000 Ft 29 999 Ft
10918001-00000045-
51080027

Kérelmező részére folyósítandó támogatás összesen 1 485 000 Ft 29 999 Ft

A támogató pedig 15 000 Ft ellenőrzési feladatok ellátásával összefüggő költséget is figyelembe véve - mindösszesen 1 500 000 Ft összeg után
adókedvezmény igénybevételére vált jogosulttá a jogszabályban foglaltak teljesülése esetén.

A Támogató 2016.04.06. napján tett nyilatkozata alapján nem teljesített és nem is szándékozik a hivatkozott támogatási igazolás szerinti kifizetést
teljesíteni.

A kérelmező jogosult a jóváhagyott támogatás teljes összegének igénybevételére, azaz a jóváhagyott sportfejlesztési programban szereplő teljes
összeg lehívására és rendelkezésére állás esetén felhasználására.
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A Támogató hivatkozott támogatási igazolás alapján nem jogosult a látvány-csapatsport támogatás szerinti adókedvezmény igénybevételére.

Fentiek alapján – figyelembe véve a Tao tv. 22/C. § (4) bekezdését, valamint a 107/2011. (VI.30.) Kormány rendelet 5. § (2) és a 6. § (1) bekezdéseit
– megállapítottam, hogy a kérelmező a sportfejlesztési program jóváhagyásában meghatározott, egyes támogatási jogcímekhez tartozó támogatás
teljes összegének igénybevétele érdekében több támogatási igazolás kiállítását is kérelmezheti. Mindezekre tekintettel a ki/22C-TIG03-
08121/2015/MLSZ iktató számú támogatási igazolással kapcsolatban a rendelkező rész szerint döntöttem.

Hatásköröm és illetékességem a társasági adóról és az osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. törvényen, illetve 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,
illetve 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, 2016.04.06.

 
dr. Vági Márton

Főtitkár

A határozatot kapják:
1. 1908 Szentlőrinci Atlétikai Club Öregfiúk Közhasznú Sportegyesület
2. Optotel Kft.
3. Emberi Erőforrások Minisztériuma
4. Irattár
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