
               
        

               
               

 

 

               
                              
                              
                              
                              
                              
                              

                       
                                      
                                      
      

 

      
            
            

                                      
      

 

      
            
            
            

                                      
                                      
                                      
                                      

   Javaslat a Gencsapáti Községi Sportegyesület TAO programban 
való részvételének támogatására 

  

                                      
                                      

   Bodorkós Ferenc polgármester   
                                      
                                      

   Bodorkós Ferenc polgármester   
          Dr. Görög István jegyző   
                                      
                                      
                                      
                                      

   az előterjesztést Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 
2011. évi CLXXXIX. törvény (Mötv.) 46. § (1) és (2) bekezdései 
alapján nyilvános ülésen kell tárgyalni. 

  

                                      
                                      

   nyílt szavazás, a határozati javaslat elfogadásához - figyelemmel 
az Mötv. 47. § (2) bekezdésére és 50. §-ára - a Képviselő-testület 
egyszerű többségű (jelen lévő önkormányzati képviselők több 
mint felének) igen szavazata szükséges. 

  

                                      
                                      
                                      

  Gencsapáti, 2017. március 25.                        
                                      
                                      
                                      

                     (: Bodorkós Ferenc s.k. :)       
                      polgármester        
                                      
                                      



Tisztelt Képviselő-testület! 
 
 
A sportról szóló 2004. évi I. törvény, valamint a társasági adóról és az osztalékadóról szóló 1996. évi 
LXXXI. törvény 2011. június 27-i módosítása tette lehetővé teszi az öt látványcsapat-sportág 
(labdarúgás, kézilabda, kosárlabda, vízilabda és jégkorong) támogatását a társasági 
adókötelezettség legfeljebb 70%-áig.  
A vállalkozások számára kedvező a támogatás, hiszen azok a vállalkozások, amelyek élnek a 
támogatás lehetőségével, társaságiadó-kedvezményt továbbá – kisebb mértékű – adóalap 
kedvezményt is kapnak.  
 

Minden nyereséges, társasági adót fizető magyar vállalkozás adhat támogatást. A támogatás 
összege vállalkozói tevékenység érdekében felmerült költségnek, rendkívüli ráfordításnak minősül, 
így nem növeli meg a társasági adó alapját.  
Az a vállalkozás vagy társaság, amely él a támogatás lehetőségével, leírhatja a támogatás összegét 
adóalapjából, majd a csökkentett adóalapból még a támogatás mértékével megegyező 
adókedvezményt is igénybe vehet.  
A támogató cégek kétféle adókedvezményt érvényesíthetnek: 
o a támogatás összegét elszámolhatják költségként (csökkentve így az adóalapot) 
o a csökkentett adóalap után számított társasági adóból pedig levonható a támogatás teljes 

összege. 
 

 

A támogatásra jogosult szervezet első lépésben ún. sportfejlesztési programot nyújt be a Magyar 
Labdarúgó Szövetséghez (MLSZ), melyben a következő sportévben végrehajtani kívánt programot 
mutatja be, alátámasztva a megvalósításához szükséges támogatási összegekkel. 
A pályázatok benyújtására minden év március 1. és április 30. között van lehetőség az e célra 
létrehozott elektronikus felületen).  
E programot az MLSZ – mint hatóság – elbírálja, és a tartalmi, formai követelmények megléte 
esetén részben vagy egészben jóváhagyja. A jóváhagyásról a sportszervezet határozatot kap, amely 
a megszerezhető támogatást is tartalmazza. A támogatási összegekhez minimum 10% önrész 
szükséges, a kiadás jogcímétől függően.  
 

Kedvező döntés esetén a sportszervezet támogatót keres. A támogató olyan köztartozásmentes 
gazdasági társaság lehet, amely pozitív adóalappal bír. A támogatás összegéről, annak 
folyósításának feltételeiről a sportszervezet és a támogató szerződést köt és ez alapján a 
sportszervezet a korábban említett elektronikus felületen keresztül támogatási igazolási igényt nyújt 
be. Az igazolást az MLSZ 8 napon belül kiállítja, és eljuttatja a sportszervezetnek és a támogatónak 
is.  
 

A támogató a kiállított támogatási igazolás alapján közvetlenül teljesíti a támogatás utalását. 
 

A Támogató a támogatás összege után járó társaságiadó-kedvezményt legkorábban a december 20-i 
kötelező feltöltésből levonhatja, vagy a május 31-i bevallásban visszaigényelheti, feltéve, hogy a 
támogatást december 31-ig át is utalja.  
Az adókedvezmény igénybevételére csak az utalás (pénzügyi) évében van lehetőség. Az 
adókedvezmény csak a támogatás pénzügyi folyósítását követően érvényesíthető: ha az 
érvényesíthető adókedvezmény mégsem biztosítana kellő fedezetet, az adókedvezményt három 
évig tovább lehet vinni. 
  

Támogatásra a látvány-csapatsportok országos szakszövetségei, jelen esetben a labdarúgás hazai 
vezető szerve az MLSZ, és annak tagjaként működő sportszervezetek jogosultak:  
 



o a szövetség tagjaként működő amatőr sportszervezetek, 
o a szövetség tagjaként működő sportiskolák- és diáksport egyesületek, 
o a szövetség tagjaként működő hivatásos sportszervezetek, 
o a labdarúgás fejlesztése érdekében létrejött közhasznú alapítványok. 
 
A támogatott szervezetek a támogatást csak meghatározott területek fejlesztésére használhatják 
fel: 
o utánpótlás-nevelési feladatok ellátására,  
o versenyeztetéssel összefüggő költségek támogatására, 
o személyi jellegű ráfordításokra,  
o tárgyi eszköz beruházásra, felújításra, ide értve a biztonsági követelmények teljesülését 

szolgáló infrastruktúra-fejlesztést is, 
o képzéssel összefüggő feladatokra. 

 
 

Palatin István, Gencsapáti Község Sportegyesület elnöke tájékoztatta a polgármestert, hogy a 
Sportegyesület pályafelújításra 20 millió forintos támogatási kérelmet kíván benyújtani. 
A fejlesztés keretében a sportpálya a jelenlegi helyen megszüntetésre kerülne, a pálya keleti és 
északi irányban eltolásra kerülne, a humusz réteg leszedésre kerülne, kvarc homokos pályaszerkezet 
kerülne kialakításra, elvégezné a pálya füvesítését. 
A pálya talajának megőrzése érdekében öntözőrendszert építenének ki, szivattyúkkal és tároló 
tartályokkal. Amennyiben a rendelkezésre álló kút nem biztosítana kellő vízmennyiséget, kútfúrást 
is kellene végezni.   
A munkálatok során a BMX pálya felszámolásra kerül, az Önkormányzat segítséget nyújt a bevizsgált 
föld ártalommentes elhelyezésében.  
 
A pályázaton való részvétel feltétele, hogy az Önkormányzat, mint az ingatlan tulajdonosa a 
határozat-tervezet mellékletét képező nyilatkozatokat megtegye. 
 

A mellékletben szereplő nyilatkozatok az alábbiak: 
 

o Tulajdonosi hozzájáruló nyilatkozat – ezzel a testület kinyilatkozza, hogy a Gencsapáti 903/4 
hrsz-ú ingatlan 1/1 arányban Gencsapáti Község Önkormányzata tulajdonát képezi és 
hozzájárul ahhoz, hogy az ingatlanon a Sportegyesület a TAO program keretében 
sportfejlesztési tárgyi eszköz felújítást megvalósítson. Amennyiben az Egyesület által 
megvalósítani kívánt felújítás építési engedély köteles, akkor a testület hozzájárul, hogy a 
támogatás mértékéig jelzálogjog kerüljön bejegyzésre a Magyar Állam javára.  
 

o Nyilatkozat önrész rendelkezésre bocsátásáról – a Sportegyesületnek a 6.000.000,- Ft-os 
önerő biztosításához 1.200.000,- Ft-os önkormányzati támogatásra volna szüksége, a 
fennmaradó 4.800.000,- Ft-ot saját forrásból, illetve támogatásból kívánja biztosítani. 
Ezen nyilatkozatban az önkormányzat kötelezettséget vállal arra, hogy a beruházáshoz 
szükséges önrészt a Sportegyesület rendelkezésére bocsátja.  

 

o Nyilatkozat a fenntartási kötelezettségről – a nyilatkozatban az önkormányzat kötelezettséget 
vállal arra, hogy a beruházás megvalósulása esetén a sportlétesítmény fenntartása az 
Önkormányzatot terheli. 

 

A pályázatot elektronikus úton kell beadni, a benyújtási határidő 2017. április 30. napja. 
 
 
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megtárgyalni és a határozat-tervezetet 
annak mellékleteivel elfogadni szíveskedjen. 
 



 

                              
    

 

   

                              
                              

 1. Gencsapáti Község Önkormányzata Képviselő-testülete a 
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi 
CLXXXIX. törvény 107. §-ban foglalt hatáskörében eljárva 
hozzájárul ahhoz, hogy Gencsapáti Községi Sportegyesület a 
látvány-csapatsportok támogatásának adókedvezménye 
ingatlan felújítási program (továbbiakban: TAO program) 
keretében nyertes pályázat esetén a Gencsapáti 903/4 hrsz-
ú ingatlanon sportfejlesztési felújítást valósítson meg. 

   

 

 2. A Képviselő-testület a sportfejlesztés megvalósítása 
érdekében – a határozat mellékletét képező tartalommal – 
elfogadja a tulajdonosi hozzájárulásról, az önrész 
rendelkezésre bocsátásáról, és a fenntartási kötelezettségről 
szóló nyilatkozatokat.  

   

                              
     Felelős: Bodorkós Ferenc polgármester    
     Határidő: azonnal    
                              

 
 



../2017.(IV.27.) számú testületi határozat melléklete 
 
 

Tulajdonosi hozzájáruló nyilatkozat 
(nem természetes személy tulajdonos, 5 millió forintot meghaladó beruházás esetén) 

 
 
 

Alulírott Bodorkós Ferenc polgármester kijelentem, hogy a Vas Megyei Kormányhivatal 
Szombathelyi Járási Földhivatalánál a Gencsapáti 903/4 helyrajzi számon nyilvántartott ingatlan az 
általam képviselt Gencsapáti Község Önkormányzata (9721 Gencsapáti, Hunyadi út 229.) 1/1 arányú 
tulajdonát képezi. 
 
Az általam képviselt Gencsapáti Község Önkormányzata, mint tulajdonos hozzájárul ahhoz, hogy a 
Gencsapáti Községi sportegyesület a látvány-csapatsportok támogatásának adókedvezménye 
ingatlan felújítási program (továbbiakban: TAO program) keretében nyertes pályázat esetén a fent 
megnevezett ingatlan sportfejlesztési tárgyi eszköz felújítást megvalósítson. 
 
Gencsapáti Község Önkormányzata, mint tulajdonos hozzájárul ahhoz, hogy a Gencsapáti Községi 
Sportegyesület a megvalósuló felújítást legalább 5 éven keresztül a Magyar Labdarúgó Szövetség (a 
továbbiakban: MLSZ) által jóváhagyott sportfejlesztési programnak, a látvány-csapatsport 
támogatásra vonatkozó jogszabályoknak és az eredeti rendeltetésnek megfelelően használja és 
hasznosítsa.  
 
Amennyiben a felújítás építési engedély köteles tevékenység, Gencsapáti Község Önkormányzata, 
mint tulajdonos hozzájárul ahhoz, hogy az ingatlanra a felújítás megvalósításától számított 5 év 
határozott időre az igénybe vett támogatás mértékéig jelzálogjog kerüljön bejegyzésre a Magyar 
Állam javára.  
Kötelezettséget vállalok arra, hogy a jelzálogjog ingatlan-nyilvántartási bejegyzése érdekében a 
Gencsapáti Községi Sportegyesülettel együttműködöm, a bejegyzéshez szükséges tulajdonosi 
nyilatkozatokat megteszem, és a rendelkezésére bocsátom. 
 
Kijelentem, hogy fent nevezett ingatlanon harmadik személynek nem áll fenn olyan joga, amely 
akadályozná a Gencsapáti Községi Sportegyesületet abban, hogy a TAO szerint tárgyi eszköz 
felújítást megvalósítsa. Kötelezettséget vállalok arra, hogy az ingatlan tulajdonosaként ilyen 
jogot a felújítás megvalósítását követő 5 év határozott időtartam alatt a tulajdonos nem alapít.  
 
A jelen nyilatkozatban foglaltak maradéktalanul megfelelnek az általam képviselt  Gencsapáti 
Község Önkormányzatára, valamint a tárgybeli ingatlanra vonatkozó jogszabályok 
rendelkezéseinek. 
 
Nyilatkozom továbbá, hogy az általam képviselt szervezet alapító (létesítő) okirata alapján jogosult 
vagyok a szervezet képviseletére és rendelkezem a jelen nyilatkozat megtételéhez szükséges 
felhatalmazással.  
 
 
Gencsapáti, 2017. április 27. 

                                                           
                                                                  (: Bodorkós Ferenc :) 

                                                                   polgármester 
                                                                        Gencsapáti Község Önkormányzata  



 
 
 
 
 
                                                                            

Nyilatkozat fenntartási kötelezettségről 
 
 
 

Alulírott Bodorkós Ferenc, mint Gencsapáti Község Önkormányzata (9721 Gencsapáti, Hunyadi út 
229.) polgármestere kijelentem, hogy tulajdonosként hozzájárultam ahhoz, hogy a Gencsapáti 
községi sportegyesület a látvány-csapatsportok támogatásának adókedvezménye ingatlanfejlesztés, 
felújítási program (továbbiakban: TAO program) keretében nyertes pályázat esetén a fent 
megnevezett ingatlan(ok)on sportfejlesztési tárgyi eszköz felújítást megvalósítson. 
 
Gencsapáti Község Önkormányzata, mint tulajdonos egyetért azzal, hogy a beruházással érintett 
ingatlan értéknövelő, értékmegőrző hatása miatt a beruházás az Önkormányzat érdekeit szolgálja.  
 
A Gencsapáti Községi Sportegyesület TAO-programjában foglaltakat megismertem, az abban 
foglaltakkal egyet értek.  
 
Kötelezettséget vállalok arra, hogy a Gencsapáti Községi Sportegyesület által, a programban foglalt, 
az előzőekben ismertetett infrastruktúra beruházás megvalósulása esetén a sportlétesítmény 
fenntartása továbbra is Gencsapáti Község Önkormányzatát terheli, a fenntartással kapcsolatos 
költségek a Gencsapáti Községi Sportegyesület gazdálkodásában többletköltséget nem okoznak.  
 
Nyilatkozom továbbá, hogy az általam képviselt szervezet alapító (létesítő) okirata alapján jogosult 
vagyok a szervezet képviseletére és rendelkezem a jelen nyilatkozat megtételéhez szükséges 
felhatalmazással.  
 
 
 
Gencsapáti, 2017. április 27. 
 
 
 

                                                                  (: Bodorkós Ferenc :) 
                                                                   polgármester 

                                                                        Gencsapáti Község Önkormányzata  
 



 
 
 

Nyilatkozat önrész rendelkezésre bocsátásáról 
 
 
 

Alulírott Bodorkós Ferenc, mint Gencsapáti Község Önkormányzata (9721 Gencsapáti, Hunyadi út 
229.) polgármestere kijelentem, hogy tulajdonosként hozzájárultam ahhoz, hogy a Gencsapáti 
Községi Sportegyesület a látvány-csapatsportok támogatásának adókedvezménye ingatlanfejlesztés, 
felújítási program (továbbiakban: TAO program) keretében nyertes pályázat esetén a fent 
megnevezett ingatlan(ok)on sportfejlesztési tárgyi eszköz felújítást megvalósítson. 
 
Gencsapáti Község Önkormányzata, mint tulajdonos egyetért azzal, hogy a beruházással érintett 
ingatlan értéknövelő, értékmegőrző hatása miatt a beruházás az Önkormányzat érdekeit szolgálja.  
 
Gencsapáti Községi Sportegyesület TAO-programjában foglaltakat megismertem, az abban 
foglaltakkal egyet értek.  
 
Kötelezettséget vállalok arra, hogy a Gencsapáti Községi Sportegyesület által, a programban foglalt, 
az előzőekben ismertetett infrastruktúra beruházáshoz szükséges 1.200.000,- Ft-os önrészt a 
beruházás megvalósításához szükséges ütemezés szerint Gencsapáti Községi sportegyesület 
rendelkezésére bocsátom.  
 
 
 Nyilatkozom továbbá, hogy az általam képviselt szervezet alapító (létesítő) okirata alapján jogosult 
vagyok a szervezet képviseletére és rendelkezem a jelen nyilatkozat megtételéhez szükséges 
felhatalmazással.  
 
 
 
Gencsapáti, 2017. április 27. 
 
 
 

                                                                  (: Bodorkós Ferenc :) 
                                                                   polgármester 

                                                                        Gencsapáti Község Önkormányzata  
 


