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Tisztett Elnök Úr!
A Tabáni Spartacus Sport és Környezetvédelmi Egyesületet (székhelye: 1013 Budapest, Attila

u. 2,; adószám: 19675091-1-4L, a továbbiakban: támogatott szervezet) a 2OI32Ot2-es
támogatási időszakra jóváhagyott sportfejlesztési programban szereplő támogatás
von atkozásá ban benyújtott elszá molása ka pcs án, az

a lá

bbia król

é rtesítem.

napjáig a látvány-csapatsort támogatását
biztosító támogatási igazolás kiállításáról, felhasználásáról, a támogatás elszámolásának és
ellenőrzésének, valamint visszafizetésénekszabályairól szóló LO7í2OL1. (Vl. 30.) Korm.
rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 4. § (1) bekezdése alapján sportfejlesztési program
jóváhagyására irányuló kérelmet nyújtott be, amelyet a jóváhagyó szerv kal63OOÍ2OI1 számú
hatá rozattal fogadott el.

A támogatott szervezet 2011. szeptember

1-5.

A támogatott szervezet a Rendelet 11. §-ában foglaltak szerint

2OL2. július 31-. napon
benyújtotta a támogatás felhasználásáról szóló elszámolását mindösszesen 30.758,6L4,forint |27.504.453,- forint támogatás és 3.254.161,- forint önrész) értékben.
Tekintettel arra, hogy az elszámolás hiányosan került benyújtásra, a Támogatott szervezetet
Nsl TAo tzso-Lnotls2aés Nsl 86320t#24 iktatószámú levelemben - 15 napos határidő
tűzése mellett - hiánypótlásra szólítottam fel. A Támogatott szervezet a hiánypótlásnak
eleget tett.

Cím: 1146 Budapest, lstvánmezei út 1-3.
E-mail : taoinfo@sportintezet.hu

A Rendelet Il-L3. §-ai, a benyújtott számlák és számviteli bizonylatok alapján a felhasználás
jogszerűségétmegállapítottam, ezért az elizámolást - az alábbi táblázatban jelölt összegek
vonatkozásában - elfogadtam.
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támogatás.

Tájékoztatom, hogy az elszámolás elfogadásáról egyidejűleg értesítema jóváhagyó
szervezetet.
Eljárásom során a hivatkozott jogszabályokon túl_a társasági aüórólés az osztalékadóról szóló
1-996. évi LXXXI. törvény 22/C. §-a, a látvány-csapatsport támogatását biztosító támogatási
igazolás kiállításáról, felhaszn álásáról, a támogatás elszámolásának és ellenőrzésének,
valamint visszafizetésének szabályairól szóló 1O7í2O11,. (Vl. 30.) Korm. rendelet 11-15. §-ai,
alapján jártam el.

A Nemzeti Sport lntézet hatáskörét és illetékességéta társasági adóról és az osztalékadóról
szóló 1996. évi LXXX|. törvény, a sportról szőló 2OO4. évi l. törvény 51. § (2) bekezdésének g)
pontja, a látvány-csapatsport támogatását biztosító támogatási igazolás kiállításáról,

felhasználásáról, a támogatás elszámolásának és ellenőrzésének, valamint visszafizetésének
szabályairól szóló LO72OI7, (Vl. 30.) Korm. rendelet 12. § (1) bekezdése, továbbá az egyes
miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szőlő
ZL22O1O. (Vll. 1".) Korm. rendelet 64. § (5) bekezdése szabályozza.
Budapest, 2Ot3,június
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