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Kunszentmártoni Torna Egylet

Kunszentmárton
Kossuth L. u.40.
5440

Ugyiratszám: T-201 1 /236

Tárgy: sportfejlesztési terv jóváhagyása

A Magyar Kosárlabdázók 0rszágos Sztivetsége a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól

szóló 2004. évi CXL. tiirvény (Ket.) 71' 5 (1} bekezdése, a sp0rt támogatásával összeÍüggő egyes törvények

módosításárólszÓló 2011' évi LXXXll' törvény, valamint a látvány-csapatsport támogatását biztosítÓ támogatásiigazolás
kiállításáról, Íelhasználásáról, a támogatás elszámolásának és ellenőrzésének, valamint visszafizetésének szabályairól

szóló 107/2011.tvt' 30.}Korm. rendelet {Kormányrendelet)alapján meghozta a következő

HATÁR0zAT0T

A Magyar Kosárlabdázók 0rszágos Szövetsége, mint a Kormányrendelet értelmében eljáró Jóváhagyást Végző Szervezet

{továbbiakban: Szervezet} ezúton értesíti Laz iigyÍél neve: Kunszentnártoni Torna Egylet, székhelye: 5440
Kunszentmárton, Kossuth L u.40., adószána: Í9866190-|-i6] (a továbbiakban: Kérelmező), hogy a Kérelmező 2011'
szeptember 15. napján benyÚjtott sportÍeilesztési tervét l20Í1. szeptenber 2l., nyilvántartási szán: T-201Í/na
nyilvántartásba vette.

A Kérelmező részére 2011' oktÓber 1B' napon megküldiitt Hiánypótlásban Íoglaltaknak a Kérelmező a törvényben előíIt
határidőn belül maradéktalanul eleget tett'

Mindezek alapján a Szervezet megállapítja, hogy a Kérelmező által benyújtott sportfejlesztési programját az alábbi

táblázatban f oglaltak szerint jóváhagyja.
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2011 "2012. támooatási időszak

iogcím

sportfejlesztési
programban szeleplő

ráfordítás (Ft}

igényelt tám0gatás

{tr}

a iogcímhez tartozó

kijzreműkiidői kiiltsrág

(Ft)

támogatás összesen

{Ft)

személvi ielleqű ráf ordítások 0 0 0 0

tárgyi eszköz

beruházásoklÍelúiítások
735.350 514.745 15.000 529.745

utánpótlás-nevelési Íeladatok

ellátása
0 0 0 0

kénzések költséoei 0 0 0 0

0sszesen: 735.350 514.745 15.000 529.745



Jelen Határozat ellen fellebbezésnek nincs helye. Tájékoztat'm, hogy amennyiben határozatomat sérelmesnek tartja, ahatározat bírósági Íelülvizsgálatát - annak kézhezvételét rtoveto go napon belÜi - , rouarori Bíróságnál lehet kérelmezni.
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A társasági adóról és az osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény (a továbbiakban: TA0i 22!C \.arendelkezik a

r:ff'ffilxi,j''JJi[,:i[:T:ilili,:fftl;;''*'il íeiv aoo*edvezmény , lJ,uany,,apatsport trlmogatasat

A látvány'csapatsport támogatását biztosító támogatási igazolás kiállításáról, Íelhasználásáról, a támogatáselszámolásának és ellenőrzésének, valamint visszafizetésének szlbályairól szóló loi'zoil. (Vl.30') Kormányrendelet (atovábbiakban: Rendelet}4' !_ának {1}bekezdése értelmében a támogatásiigazolás kiállításának előzetes Íeltétele, hogy atámogatás igénybevételére jogosult szerVezet a tervezett támogatással érintett sportÍejlesztési programját (atovábbiakban: Program) - tijbb évre szóló sportfejlesztéri p*grr' esetén éyekre lebonÍva -, annak teÍyezettmegvalrísítását megelőzőe n az ellenőrzij szervezet részére jóváhagyás céljából benyújtsa.

Eijárásom során megállapítottam, hogy a benyújtott Progtam megfelel a Tao' z2tt ' g{5) bekezdésében meghatározott
;il:||f*I;,továbbá 

hiánytalanul"ia'talma'za a Rendelet q.É rzl bekezdésben meghatározott dokumentumokat,

A Kérelmező álta| benyújtott sportfejlesztési program összhangban Van a sp'rtról szóló 2004. évi l. törvényben foglaltakszelint a spcrtág - kormány által kialakított hosszú távÚ 
-sportstratégiával 

és feilesitosi programmal összhangbankeslített - stratégiai fejlesztési koncepcióiával, illetve , ,po.iag uranpótlás.Íejlesztési koncepciójával'

Mi*cazekre tekintetrel a rendelkező részben foglaltak sze;;;t haÍáioztarn'

A Kormányrendelet 4' 5 {1'|) bekezdése értelmében a támogatás igénybevételére jogosult szervezet honlapián köteles

li{"":Tó;:Hii9lÍ:l;xx11#d;1j*il*l,tti''oTu";'"'tési 
progIffi valamint ,nn,k üil;gtervet,

telhívom a figyelmét továbbá' nogy a Koimányrendetei +' ! (12) b-ekezdése alapján az Kormányrendelet 4.9 (11)bekezdésben meghatárazatt adatokróÍ a jóváhagyás t végz(iszervezet nyilvántartást uáir, o, ,r, a honlapján is közzéteszi.
Hatásköröm és illetékességem a társasági adóról és az osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXl' törvényen, illetve a látvány.csapatspott támogatását biztosító támogatási igazolás lielr'jraror, íelhasználásá,oL , tjn'ogatás elszámolásának ésellenőrzésének, valamint visszafizetésénrt, *r.naryrirólszóló lo;lt/il't'(Vl.30') Kormányrendeleten nyugszík.
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A határozatot kapják:
1' Kérelmező

2. Szeryezet

3. NSt


