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Előterjesztés a Képviselő-testület részére 

7 J J . szám ú előterjesztés 

a kiemeit sportegyesületek pályázatainak helyzetéről szóló tájékoztatóról 

I. Tartalmi összefoglaló 

A sporttal összefüggő egyes törvények módosításáról szóló 20 l O. évi LXXXIII. törvény 
elfogadásával a 2010. május közepén megalakult új Országgyűlés megalapozta a magyar 
sportfinanszírozás rendszerének átalakítását, megúj í tását, megnyitva ezzel új, az elmúlt 
évtizedekben kiaknázatlan források bevonásának lehetőségét a magyar sport fejlesztése 
érdekében. A törvény elfogadásával a látvány-csapatsportokat (labdarúgás, kézilabda, 
kosárlabda, vízilabda, jégkorong) támogató adózó az Ellenőrző Szervezet - a Nemzeti Sport 
Intézet- által kiállított támogatási igazolásban szereplő összegig társasági adókedvezményt, 
illetve illetékkedvezményt vehet igénybe. 

A magyar parlament által 2011. június 27-én elfogadásra került a 2011. évi LXXXII. törvény 
a sport támogatásával összefüggő egyes törvények módosításáról, amelynek kulcsfontosságú 
része a társasági adóról és az osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény (a 
továbbiakban: Tao.) módosítása, amely lehetövé teszi az öt látványcsapat-sportág támogatását 
a társasági adókötelezettség legfeljebb 70%-áig és társaságiadó-kedvezményt kapnak azok a 
vállalkozások, amelyek élnek a támogatás lehetőségéveL 

A Kőbányai Sport Club a 2012. évben három pályázatot nyújtott be, amiknek az eredménye 
jövőre várható. Idén Tao. támogatásban nem részesült, az elnök úr tájékoztatása az 
előterjesztés l. melléklete. 

A Kőbányai Torna Club a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat (a 
továbbiakban: Önkormányzat) által nyújtott támogatáson kívül más pályázati forrást nem 
igényelt. Bevételei tagdíjakból, szponzori támogatásból, rendezvény-szeevezésekből tevődik 
össze (2. melléklet). 

A Kőbányai Ifjúsági Sportegyesület (a továbbiakban: KISE) a 201112012-es pályázati év 
sportágfejlesztési programjának elszámolásával egy időben program hosszabbítási 
lehetőséggel élt, amit a Magyar Labdarúgó Szövetség (a továbbiakban MLSZ) elfogadott. A 
2012/2013-as sportágfejlesztési programját szintén jóváhagyta az MLSZ, jelenleg a lehetséges 
támogatók felkutatása zajlik. A KISE TÁMOP pályázat keretében 2011. december 5-től a 
2012. augusztus 5-ig terjedő időszakra havi 77 OOO Ft bértámogatásban részesült. Az elnök úr 
tájékoztatása, illetve az MLSZ határozata a 3. mellékletben található. 

A Törekvés Sportegyesület Kosárlabda és Kerekesszékes Kosárlabda Szakosztálya élt a 20 ll. 
július l-jétől 2012. június 30-ig meghatározott pályázati évben a látványsportágak számára 
biztosított Tao. adókedvezménnyeL Az Önkormányzat segítségével különböző cégektől közel 
20 millió Ft-ot sikerült megszerezniük. 



----------- -----------------------------------~~~------

A kerekesszékes kosárlabda csapat 5 millió Ft értékben gazdagodott kerekesszékekkel. A 
Törekvés sportlétesítményének paralimpiai csarnokának világítását közel 5 millió Ft-ból 
korszerűsítették. Futófolyosó kialakítására és elektromosan működtethető függöny 
felszerelésére került sor közel 5 millió Ft értékben a Török Flóris Általános Iskolában. A 
pályázat önrészét teljes egészében Törekvés Sportegyesület gazdálkodta ki. A 2012. július l
jétől 2013. június 30-ig tartó időszakra összesen 32 032 632 Ft-ot igényelhettek a cégektőL A 
pályázati elbírálásuk augusztusban került elfogadásra. Azóta csak ígéreteket kaptak cégektől, 
pénzt lehívni nem sikerült A program folytonosságát magánkölcsön felvételével biztosítják. 
A Törekvés Sporttelepen beruházások nem hajthatóak végre, mert a MÁV csak karbantartást 
vagy korszerűsítést engedélyez. A következő, 2013-2014-es időszakban a nagyterem és a 
kisterem talajának teljes felújítására, korszerűsítésére szeretnénk pályázni a Tao. keretén 
belül. A Törekvés Sportegyesület egyéb bevételeit a sportági szakszövetségek által nyújtott 
eredményességi- és műhelytámogatások, valamint az olimpiai és paralimpiai felkészüléssei 
kapcsolatos költségek finanszírozása jelentette. Sárvári György elnök úr tájékoztatása az 
előtetjesztés 4. melléklete. 

Kőbányai Diákok Sportegyesület (a továbbiakban: KDSE) az Önkormányzat tulajdonában 
lévő, a Budapest X., Kada utca 27-29. szám alatti, 41671/l hrsz.-ú ingatlanon a Tao. törvény 
alapján pályázni kíván a Magyar Kosárlabda Szövetséghez sportcsarnok építése céljábóL A 
projekt teljes összege bruttó 480 millió Ft, amely összegből az önrész mértéke 30 %, azaz 144 
millió Ft. A pályázatot a KDSE-nek 2012. április l-jéig kellett benyújtania. 

A Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló 
4/2012. (II. 27.) önkormányzati rendelet ll. mellékletének 41. sorában 150 millió Ft-ot 
biztosított a Képviselő-testület a Kada Mihály Általános Iskola tornacsarnokának építésére. 
Az összegből 6 millió Ft átcsoportosításra került a pénzeszközátadás megállapodásához a 
KDSE részére, mely összeget a projekt olyan előkészítő munkálataira kell fordítani (az ott 
található aszfaltburkolatú sportpálya bontására), amit nem támogat a pályázat. A KDSE 
benyújtotta a pályázatot, amelyet a Kosárlabda Szövetség pozitív támogatással küldött tovább 
a törvényben meghatározott engedélyező Emberi Erőforrások Minisztériumának (a 
továbbiakban: EEM) és a Nemzetgazdasági Minisztériurnnak (a továbbiakban: NGM). Az 
EEM hozzájárulása megérkezett, az NGM válaszát még válja a KDSE. A végleges döntést 
követően a tornacsarnok megvalósításának kezdete 2013. március 30-ától várható, ezért az 
Önkormányzattal kötött megállapodás - a határidők tekintetében - módosítása folyamatban 
van. 

Az Önkormányzat 4/2012. (II. 27.) önkormányzati rendeletének 9. és 14. mellékletében 
meghatározta, hogy a kiemelten támogatott kőbányai egyesületek mekkora működési 

támogatásban részesüljenek ez évben: 

Kőbánya Sport Club 30 OOO OOO Ft 
Törekvés Sportegyesület 17 OOO OOO Ft 
Kőbányai Diákok Sportegyesület 9 OOO OOO Ft 

6 OOO OOO Ft- 179/2012. (IV. 19.) KÖKT 
-~ 

Kőbányai Ifjúsági Sportegyesület 7 500 OOO Ft 
2 500 OOO Ft- 383/2012. (IX. 20.) KÖKT 

Kőbányai Torna Club 4 OOO OOO Ft 

A támogatások kiutalás ra kerültek, az egyesületeknek 2012. december 15-ig kell 
elszámolniuk. 

--



Il. Döntési javaslat 

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Kulturális, Oktatási és Sport 
Bizottsága a kiemeit sportegyesületek pályázatainak helyzetéről szóló tájékoztatót tudomásul 
veszt. 

Budapest, 2012. október"~ .. " 

Radványi Gábor 

Törvényességi szempontból ellenjegyzem: 

jegyző 



Kőbánya Sport Club 
ll 05 Budapest, Ihász utca 24. 

Tel,/Fax: 0612616710, Mobil: +36305269214. 

www.kobanyasc.hu ksc@kobanyasc.hu 

Szakosztályaink: úszás, birkózás, öttusa, sakk, ökölvívás, asztalitenisz, 
kézilabda, testépítés, harcmúvészet, természetjárás, íjász, 

L szabadidősport j kispályás-labdarúgás, asztalitenisz, kajak, rekreációs j. 

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat, 
Kulturális, Oktatási, Sport, Kisebbségi és Civil Csoport, 
Dr. Kántásné dr. Szabó Ivett csoportvezető asszony részére. 

Tisztelt Csoportvezetö Asszony! 

20 12. október 26-án emailban küldött kérelmére az alábbiakat tudom válaszolni. 

"A Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Kulturális, Oktatási és Sport Bi
zottsága a 2012. november 8-án tartandó ülésén kívánja megtárgyalni a kiemeit sportegyesü
letek 2012. évi TAO-s és egyéb pályázatok helyzetéről szóló tájékoztatót. 
Kérem, készítsen egy tájékazatót egyesülete 2012. évi TAO-s és egyéb pályázatainak helyze
téről és legkésőbb 2012. október 27-ig juttassa el a Humán Iroda, Oktatási, Kulturális és Civil 
Csoporthoz, Fürst Ágnes sportreferens részére." 

Egyesületünk a 2012-es évben TAO támogatásban NEM részesült. 
Pályázatokat három kiírónak nyújtottunk be l Főváros: "SZ" jelű, Országos: NEA és 
MOB-MSZSZ l, melyek ebben az évben még nem realizálódtak. 

Öcsi Gábor 
elnök 
s.k. 



Kőbányai Torna C:ecto 
1104 Budapest, Bodza ulé.a :3 

[mda: l 'OS Budapest, Körös1 Csoma Sándc,· 53 
Telefon: 061 l 27>18 

E-rr,ad: ktc@vuelta.hu, www.kobanyabrmga.hu 

BUDAPEST FŐVÁROS X. KERÜLET KŐBÁNYAI ÖNKORMÁNYZAT 
POLGÁRMESTERI HIVATAL 
Humán Iroda, Oktatási, Kulturális és Civil Csoport 
Fürst Ágnes 
sportreferens részére 

11 02 Budapest 
Sze nt László tér 29. 

Tárgy: 
Tájékoztató a TAO és más pályázat kapcsán 

Tisztelt Fürst Ágnes! 

2012. október 25-én érkezett, "a kiemeit sportegyesületek 2012. évi TAO-s és egyéb pályázatok 
helyzetéről szóló tájékoztató" kapcsán érkezett kérésükre az alábbiakat tudom válaszolni: 

A Kőbányai Torna Club Sportegyesület két szakosztályt működtet: 
• Kerékpár (Mountain Bike) 
• Torna (Ritmikus Gimnasztika) 

Tudomásom szeríni a TAO (a "TAO" rövidítés pontos tartalmát sem ismerem) a kormány által 
megjelölt öt "látványsportágat" érinti. A KTC SE (sajnos) nem érintett ezen sportágak közül egyben 
sem. 

Egyéb pályázatokon a KTC SE ebben az évben nem indult. 

A Kőbányai Önkormányzattól kapott támogatáson kívül más állami vagy önkormányzati forrást nem 
igényelt és nem kapott. Az egyéb bevételei tagdíjakból, szponzori támogatásokból, rendezvény 
szerevezésből állnak. 

Üdvözlettel: 

Eísenkrammer Károly 
Kőbányai Torna Club 



Tisztelt Fürst Ágnes! 

A KISE a 20 ll/20 12.-es Sportágfejlesztési Programjának elszámolásával egy időben élt a 
programhosszabbítás lehetőségével, amit az MLSZ elfogadott. 

A 2012/2013.-as Sportágfejlesztési Programját az MLSZ költségcsökkentéssei jóváhagyta, 
jelenleg a lehetséges támogatók felkutatása zajlik. 

Egyesületünk a TÁMOP pályázat keretében, 2011. december 05.-től a 2012 augusztus 5-ig 
terjedő iciőszakra bértámogatásban részesült, ahol havi 77 OOO Ft bértámogatás kapott Német 
György labdarúgó edző részére. A pályázat feltétele volt, hogy minimum további négy 
hónapig alkalmazzuk őt. 

Budapest, 2012. október 27. 

Üdvözlettel: 
Salkavics Gábor 

KISE elnök 
s.k. 



MAGVAR 
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Kőbányai Ifjúsági Sportegyesület 
Budapest 

Gya"orló utca 25 
110€ 

A t•,!ag'f3' Labdacúgó S;cövetség !a covábbiakoan: MLSZ) a közigazgatási hatósági eljárás és szeigáitatás általános szabályai-ól szó,é 
2004 évi CXL törvény ('<et.) 71. §-ának (1) bekezdése, a sportról szóló 2004. évi L törvény (Stv.). a társasági adóról és az 
osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény (Tao.) 22/C. §-a, valamint a látvány-csapatsport támogatását biztosító támogatási igazolás 
kiáliítasáról. felhasználásáról, a támogatás elszámolásának és ellenőrzésének, valamint visszafizetésének szabályairól szóló 107/201 i 
i1JI.3,J \'<on rendelet (Kormányrendelet) 4. §-ának (5) bekezdése alapján meghozta a következő 

HATÁROZATOT 

'-. :aTc;=:-tasi igazc1ás kiáL!:ására<:. fe':étel§r ~épező sportfejlesztési program jóváhagyasára irányuló eljárással i<.ap::solatban Stv 22 
§-ar.ak (3; beKez:iésében kapott jogkaromben eljárva, a(z) Kőbányai Ifjúsági Sportegyesület kérelmező (székhelye: 1106 Buda;Jes: 
Gya<:c:ó c:tca 25 .. adószáma: 18159721 - 2 - 42. képviselője: Salkovics Gábor) (a továbbiakban: Kérelmező) sportfilj!eszcés: 
;:rograf'lJá>:ak szakmai tartalmát, illetve anna!.; Költségvetését a Kormányrendelet 4. §-ának (5) bekezdése, valamint a sportfej!esztésí 
programbarr rendelkezésre álló informác:ók alapJán jogeimenként az alábbi összegekben 

jóváhagyom: 

l Tilmegatás jogcíme i Közvetlen Közreműködői díj Ellenőrző szarvnek Támogatás A program 
l 

l támogatás összege összege j fizetendő hatósági összesen megvalósításához 
! díj szükséges Önrész 

l Előfinanszírozással 
• megvalósítandó tárgyi 

3 252 944 Ft 67 071 Ft 33 536 Ft 3 353 551 Ft 1 437 236 Ft f eszköz beruházás, ! 
felújítás 

1 
Utánpótlás-nevelési 

42 283 506 Ft l 871 820 Ft 435 912 Ft 43 591 238 Ft 4 843 471 Ft ! feladatok 

1 Szakképzéssel 
109 949 Ft l i 

j összefüggő feladok 2 267 Ft 1 134Ft 113 350 Ft 340 050 Ft j 
j összesen: 45 646 399 Ft 941 158Ft 470 582 Ft 47058139Ft 6 620 757 Ft i 

Határozatom ellen önálló fellebbezésnek az Stv. 22. §-ának (4) bekezdése, valamint a Ket 100. §-ának (1) bekezdés a) pontja alapján 
helye nincs. A Kérelmező a Ket. 109. §-ának (3) bekezdése alapján határozatom bírósági felülvizsgálatat annak közlésétől számítort 
harminc napo r• belül JOgszabálysértésre hivatkezassal kérheti a Fővárosi TörvényszéktőL 

A Kérelmező 32 OOO Ft igazgatási szolgáltatási díJat fizetett meg az MLSZ 10300002-104 73718-49020341 számu fizetési számlájára. 

INDOKOLÁS 

--------------------·------------------------------

<!i otpbank -~\. 
adidas 

Cim: lll 2 [h,(i~:,-pes: .. \á~~a; u: 2/0. levélcím: 1386 Budapest 62. Pf. 906/1. 
TeL: •3&- l-577 9'>00 Fax: dó-1-577-9503 E-mail: mlsz@mlsz.hu 
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MAGYAR 

LABDARÚGÓ 

SZÖVETSÉG 

A Kormányrendelet 4. §-anak (1) bekezdése értelmében a támogatási igazolás kiállításának előzetes feltétele, hogy a támogatás 
igénybevételére jogosult szervezet a tervezett támogatással érintett sportfejlesztési programját- több évre szóló sportfejlesztési program 
esetén évekre lebontva -, annak tervezett megvalósitását megelőzően a jóváhagyást végző szervezet részére jóváhagyás céljából 
benyÚJCSa 

P.. Kére'mezö a pragramját a Kormányrendelet 4. §-anak (1) bekezdésében meghatározott határidőig - 2012. 04. 30. - benyújtotta. A 
közigazgatasi hatósági elJáras 2012.04.11. napján mdult meg. Mível eljárásom soran megállapítottam. hogy a benyújtott sportfejlesztési 
program megfele! a Kormányrendelet 4. §-anak (3) bekezdésben meghatározott vizsgálati szempontoknak. ezért a Kérelmező 

sportfejlesztési programjának szakmai tartalmát - 2012/2013-as támogatási idöszak tekintetében - a rendelkező részben foglaltak 
szerint jóváhagytam. 

A Kérelmező által benyúJtott sportfejlesztési program tárgyi eszköz beruházás, felújítás jogcímmel kapcsolatban a következő 
megállapításokat teszem: 

• a(z) laptop 2 db megnevezésű proJektelem megvalósitását az MLSZ hatósági jogkörében eljárva nem támogalja; 
·a( z) Gyepszellöztetö gép megnevezésü projektelem megvalósitását az MLSZ hatósági jogkörében eljárva nem támogatja; 
• a( z) Gyeptágyázási program megnevezésü projektelem megvalósitását az MLSZ hatósági jogkörében eljárva nem támogatja; 
• a( z) Szárítógép megnevezésű projektelem megvalósitását az MLSZ hatósági jogkörében eljárva nem támogatja; 
·a( z) Gyúrópad 2 megnevezésü projektelem megvalósitását az MLSZ hatósági jogkörében eljárva nem támogatja; 

·az MLSZ sportágfejlesztési koncepciójának alapvető stratégiai célja a magyar labdarúgás tárgyí feltételeinek folyamatos javítása. E 
stratégiai célt - figyelembe véve az egyes utánpótlás-korosztályokban szempelteteti csapatok és versenyengedéllyel rendelkező 
játékosok számát-, valamint a Tao törvény 22/C.§ (4) bekezdésének ea) alpontjában meghatározotl?O%-os támogatási intenzitásra 
vonatkozó előirást szem előtt tartva a Kérelmező tárgyi eszköz beruházás, felújítás jogeim alatt megvalósitaní kívánt sporteszkoz. 
sportfelszerelés projektelemei 175 308 Ft összegben kerültek jóváhagyásra. A Kérelmező sportfejlesztési programjának tárgyí eszköz 
beruházás, felújítás jogcím alatt jóváhagyott támogatás összegét a beszerezni kivánt sportfelszerelések tekintetében arányosan kell 
felhasznáinia; 

ezért- figyelemmel a Tao tőrvény 22/C. §-ának (4) bekezdés e) pontjában meghatározott 70%-os támogatásiintenzitásra-a Kérelmező 
sportfejlesztési programjának tárgyi eszköz beruházás, felújítás jogeim alá betervezett kö!tségét 1 447 956 Ft támogatási összeggel 
csökken tettem. 

A Kérelmező által benyújtott sportfejlesztési program utánpótlás-nevelési feladatok támogatása jogeimmel kapcsolatban a következő 
megállapításokat teszem: 

• az MLSZ sportágfejlesztési koncepciójának alapvető stratégiai célja a magyar labdarúgás tömegbázisának nagymértékű szélesitése 
E stratégiai célt szem előtt tartva - figyelembe véve az egyes utánpótlás-korosztályokban szerepeltetett csap3tok és 
versenyengedéllyel rendelkező játékosok számát, valamint a Tao törvény 22/C. § (4) bekezdésének a) ponljában meghatározott 
90%-os tám::;gatásí intenzitásra vonatkozó előírást - a Kérelmező utánpótlás-nevelési feladatok támogatása .jogcím alatt 
megvalósítani kívánt projektelemei 43 591 238 Ft összegben kerültek jóváhagyásra. A Kérelmező sportfejlesztési programjának 
utánpótlás-nevelési feladatok támogatása jogcím alatt jóváhagyott támogatás összegét az egyes aljogcimek tekintetében arányosan 
kell felhasználnia: 

ezért- figyelemmel a Tao törvény 22/C. §-ának (4) bekezdés a) pontjában meghatározott 90%-os támogatásiintenzitásra-a Kérelm ez: 
sportfejlesztési programjának utánpótlás-nevelési feladatok támogatása jogcím alá betervezett költséget 28 121 298 Ft támogatási 
bsszeg:3ei csö.~kentettem. 

Amennyiben a JÓváhagyott tamogatás költségelemek közölti aranyos felhasználására vonatkozó fenti előírás a Kérelmező ál'31 
eredetileg megvalósítani kivánt utánpótlás-nevelési feladatok megvalósítasát veszélyeztetné vagy meghiúsitaná, akkor a Kérelmező a 
Ko~manyrendelet 10. §-ának (2) bekezdése alapján kérelmezheti a jóváhagyott sportfejlesztési programjának módosításat 

A l<ereimezó által benyujtott sportfejlesztési program szakmai tartalma illeszkedik a Magyar Labdarúgó Szővetség sportag stratég ai 
fejlesztési koncepCiójához 
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'-. soorrejlesz:és D":g,a::c jóváC1agyására irányufó kérelme elbírálásához kapcsofódóan a látvány-csapatspertok támogatásával 
csszefJ;;gt spcc::ejiesztés; oregram jóváhagyására és a támogatási igazolás kiadására irányuló hatósági eljárásban fizetendő igazgatási 
s:c::;a=ta:ás: c._r::, sz 2 i o J·?:z:~ ";. C·.i!. 3J.) NEFt .•. r rendelet 1. §a) pon~a és (2) bekezdése alapján a Kérelmezőnek 32 JOO Ft igazga:3s· 
szo:~3ita:ésl ::::~ ~Ize~és; r~::e'ez2::.-:sSge kel.:r:kezett. amelyet a rendeikezö részben foglaltakkal ősszhangban teljesitett 

~ . .::sr· :?ks- · =e-;h[-.:c-r: 2 -<:S~2 ....... ~zS f'if;ye r: ét ai-ra. h Gg:: a Kc;-:-né'tyre:-:deler ~- §·á;--:3k {li) bekezdés g a:apjár.. a jel er. ~atároz2:cr:~r;;-3 
;.2-.-3:-.a;~v· ::t s::.::fe_i!esztés- p~o~··3n_:3t ar:na~ ~:C<tsé;te-• ..-et és a jóv3nagj::;t: tS.;rHJ~atás össze-9ét heniapJá n köts'es kóz:zétsnn~. 

c;2;cs>\Sr:ime: és ilietékességen·et a Tao. 22'C. §-ának (3i bekezdése, az Stv. 22. §-ának (2) bekezdés f' pontja. ·-13:3mir.; c 

Konnányrendelet 2. §-ának (1) bekezdés 2. pontja határozza meg. 

Döntésemet a hivatkozott Jcgszabáiyhelyek aiapján hoztam. 

::.. ....,3:3.;-c;za~Q: Ka~lák· 

VSrel:--:;ező 

~ otpbank 
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Kőbányai Ifjúsági Sportegyesület 
1106 Budapest, Gyakorló u. 25. 

Salkavics Gábor 
Képviselő 

részére 

Tárgy: sportfejlesztési program 
meghosszabbítását jóváhagyó 
határozat 

Budapest, 2012.08.15. 
lktatószám: ki/hr;'lG/2011 

Nyilvántartási szám: be/8518/201 1 
E-mail: bajusz.endre@mlsz.hu 

Ügyintéző: Dr. Bajusz Endre 
Tel.: 06-30-774-2814 

A Magyar Labdarúgó Szövetség (a továbbiakban: MLSZ) a közigazgatási hatósági 
eljárás és szeigáitatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény (Ket) 71. 
§-ának (1) bekezdése, a sportról szóló 2004. évi l. törvény (Stv.), a társasági adóról 
és az osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény (Tao.) 22/C. §-a, a látvány
csapatsport támogatását biztosító támogatási igazolás kiállításáról, felhasználásáról, 
a támogatás elszámolásának és ellenőrzésének, valamint visszafizetésének 
szabályairól szóló 107/2011. {VI.30.} Korm. rendelet (Kormányrendelet) 14. §-ának 
(64) bekezdése alapján meghozta a következő 

HATÁROZATOT 

A Kőbányai Ifjúsági Sportegyesület (székhelye: 1106 Budapest, Gyakorló u. 25., 
adószáma: 18159721-2-42} 2011. november 25-én jóváhagyott sportfejlesztési 
programja keretében megvalósítandó fejlesztések 2013. június 30-ig történő 
meghosszabbítását a Kormányrendelet 14. §-ának (6) bekezdése alapján 
jogcímenként az alábbi összegekben 

jóváhagyom: 

lTám~ogatás jogcíme A 2011. november 25-én A 2013. június 30-ig 
jóváhagyott meghosszabbított 

sportfejlesztési program sportfejlesztési program , 
t támo atásának össze e támo atásának össze~ 
l Személyi jellegű ráfordítás O O i 
i Tárgyi eszköz. beruházás-.-t----------=-11-:--:-4-=52=-:::2--:-19-;:-t-----------:-1~14-;-;::5::;7~8 i 
l felújítás __ _ 
· Utánpótlás-nevelési 33 264 144 2 296 479 i 
' feladatok ; 

i 
-Képzéss_e_l __ ös-s-zefug-g~ő~i-------~4-=-13=-:::7=5o-;:-t-------~24--:-0~8=ao~~ 

lJeladatok -~- --·-;--------+---------------::-=-:=-=-=~- -------------:::-1· 

L Közren:űk()g--'-ő---'i k-'-'a_·lt:..::_s_::.cég"-e=--k-'------..-------------::-::1---'3::..::5:..=3___:9=-'0:---:3+ O 1 
i Osszesen: 46 484 016 -------2=-=-6-=51-:-::--937 1 

--~---------------------------------
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Határozatom ellen önálló fellebbezésnek az Stv. 22. §-ának {4) bekezdése, valamint 
a Ket. 100. §-ának {1) bekezdésének a) pontja alapján helye nincs. Határozatom 
felülvizsgálatát jogszabálysértésre hivatkozással, az ügy érdemében hozott határozat 
kézhezvételétől számított 30 napon belül a Fővárosi Törvényszéktőllehet kérni. 

INDOKOLÁS 

/1, Kérelmező sportfejlesztési programjflt - a 2011/2012 támogatási időszak 
vonatkozásában - 2011. november 25-én kelt határozatommal a rendelkező részben 
foglaltak szerint jóváhagytam. 

A Kérelmező 2012. július 30-án a Kormányrendelet 14. §-ának (4) bekezdés a) 
pontja alapján a sportfejlesztési pro9ramjának 2013. június 30-ig történő 
meghosszabbítását kérelmezte. 

Mivel eljárásom során megállapítottam, hogy a benyújtott kérelem míndenben 
megfelel a Kormányrendelet 14. §-ának (4) bekezdésben meghatározott vizsgálati 
szempontoknak, ezért a Kérelmező sportfejlesztési programja keretében 
megvalósítandó fejlesztések 2013. június 30-ig történő meghosszabbítását a 
rendelkező részben foglaltak szerint jóváhagytam. 

Hatáskörömet és illetékességemet a Tao. 22/C. §-ának (3) bekezdése, az Stv. 22. §
ának (2) bekezdésének f) pontja, valamint a Kormányrendelet 2. §-ának ( 1) 
bekezdésének 2. pontja határozza meg. 

Döntésemet a hivatkozott jogszabályhelyek alapján hoztam. 

- k. m. f.-

Tisztelettel: 

otpbank 

1 i-~-r-~~. t.J\ \ \ ·~ 
y ' .... ".".". "" ..•. "" ...... "/"r ................. . 

dr. Vági JYI~rton 
tőtitka~ ._i 

Cím: 1112 Budapest, Kánai út 2/D. Levélcím: 1386 Budapest 62. Pf. 906/l. 
Te!.: +36-1-577-9500 Fax: +36-1-577-9503 E-mail: mlsz@mlsz.hu 



BUDAPEST FÖV ÁROS X. KERÜLET KÖBÁNY Al ÖNKORMÁNYZAT 
POLGÁRMESTERI HIV A T AL 
HUl\LÁN IRODA 
OKTAT.ÁSI, KUL TURÁLlS és CIVIL CSOPORT 

Tisztelt Fürst Ágnes Úrhölgy! 

A Töreb·és SE Kosárlabda és Kerekesszékes Kosárlabda Szakosztálya a 

látványsportágak számára biztosított társasági adókedvezménnyel élt a 20 l L július L - 2012. 

június 30-ig meghatározott pályázati évben. 

Az erre a ciklusra kapott 28 071 l 05 Ft-os TAO támogatást részben felhasználtuL .-\ 

TAO pénzek csúszása miatt l 881 105 Ft-ot a 2012-2013-as időszakra az MKOSZ 

jóváhagyásával átvittünk 

Az első ciklusban az Önkormányzat segítségével-amit ezúton is köszönünk- közel 20 

millió Ft-ot a Docler cégcsoport, míg a fennmaradó összeget több kis cégtől sikerült 

megszerezm. 

Az utánpótlás feladatainkon túl a kerekesszékes kosárlabda csapatunk 5 millió Ft 

értékben gazdagodott kerekesszékekkel, amely nagy előrelépést jelentett számukra. A 

Töreb·és sportlétesítményének paralimpiai csarnokának világítását közel 5 millió Ft-ból 

korszerüsítettük, amely az eddigi gyenge megvilágítás fényerejét megduplázva, az 

energiafogyasztást 75%-kal csökkentve, 40 évig csere nélkül működhetnek a l OOezer 

munkaórára hitelesített indukciós fényforrások. A megvilágítás minőségi javulását a 

kosarasok mellett a vívók és mindazon sportágak, akik otthont kaptak a Törek\ és 

létesítményében is élvezhetik. A telep fenntartása miatt hosszútávon egy komoly 

energiaspórolást is megoldottunk. A beruházás március 7-től működik. és azóta jelentö--;cn 

csökkent a telep energia felhasználása. 

To\·ábbi két beruházásra került sor közel 5 millió Ft értékben a Török Flóris Alt bk. 

partneriskolánkban, ahol a legkisebbek edzenek. Itt a futófolyosó kialakítása és elektromo:-;an 

müködtethető ftlggöny felszerelése után az iskola is használni tudja a núndennapos 

tcstnc\·dés keretében . 

. -\ pályázat önrészét teljes egészében Egyesületünk gazdáikadta ki. 



A 2011-2012-es pályázatunkkal teljes egészében elszámoltunk július 30-ig és azóta 

nem kaptunk hiánypótlást sem, így azt gondoljuk, hogy mindenben megfeleltünk a pályázati 

kritériumoknak. 

A 2012. július l. - 2013. június 30-ig tartó iciőszakra a pályázatunk 30 151 527 Ft-ot 

hagyottjóvá az MKOSZ. Ehhezjön hozzá a már említett l 881 105Ftáthozatala 2011-2012-

es pályázati évről. Így összesen 32 032 632 Ft-ot igényelhetünk a cégektőL A 2012-2013-as 

idén)'l·e a pályázati elbírálásunk nagy késéssel augusztusban került elfogadásra. Azóta sajnos 

csak ígéreteket kaptunk cégektől, pénzt lehívni nem sikerült A program folytonassága miatt 

magánkölcsönt tettünk a Szakosztályba. 

A Docler cég októberre ígérte az esetleges idei támogatásról való döntést, bízunk benne, hogy 

idén is komoly összeggel tudják segíteni programunkat és vehetik igénybe ezért az 

adóked vezmén yt. 

Sajnálatos módon a Törekvés Sporttelepén beruházások nem hajthatóak végre, mert a 

MA V csak karbantartást vagy korszerűsítést engedélyez. A következő, 2013-2014-es 

időszakban a nagyterem és a kisterem talajának teljes felújítására szeretnénk pályázni a TAO 

keretén belül. 

A Sportegyesület egyéb bevételeit a sportági szakszövetségek által nyújtott 

eredményességi- és műhelytámogatások, valamint az olimpiai és paralimpiai felkészüléssei 

kapcsolatos költségek finanszírozása jelentette. Pályázati támogatásban az egyesület nem 

részesült. 

Budapest, 20 t2. október 28. 

T isztelette l: 

Sárvári György 

sk. 


