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Írásbeli választ igénylő kérdés !
Kövér László úr,
az Országgyűlés elnöke részére
Helyben
Tisztelt Elnök Úr !
Az Alaptörvény 7 . cikk (2) bekezdése alapján, figyelemmel az Országgyűlésről szóló 2012 . évi
XXXVI . törvény 42. § (8) bekezdésére, valamint az egyes házszabályi rendelkezésekr ől szól ó
10/2014. (II. 24.) OGY határozat 124. § (1) bekezdésére, kérdést kívánok benyújtani

Balog Zoltán emberi erőforrások miniszteréhez

„Mely sportegyesűletek, labdarúgó-szakosztályok részesültek TAO vagy más állami támogatásba n
2010 és 2018 között?”
címmel. A választ írásban kérem.

Tisztelt Miniszter Úr !

Az elmúlt években számos stadiont és sportlétesítményt építtetett a kormány országszerte . Több
esetben kérdéses az, hogy ezt mekkora állami forrásból valósították meg, és mennyir e
fenntarthatóak ezek a létesítmények.

Ezért kérem Miniszter urat, válaszoljon a következ ő kérdésekre:

1. Pontosan mely sportklubok, egyesületek és labdarúgó-szakosztályok kaptak TAO vag y
más hazai támogatást, és pontosan mekkora összegben, a magyar államtól? Kérem az
adatokat egyesületenként és szakosztályonként, 2010 és 2018 között évenként
i
bontásban, a támogatás összegének feltüntetésével adja meg !
2. Az említett sportegyesületek, labdarúgó-szakosztályok milyen indokolással kaptak állami
vagy TAO támogatást? Milyen szempontok alapján választották ki a támogatásba n
részesül ő szervezeteket?
3. Mely sportegyesületek, labdarúgó-szakosztályok nem részesültek TAO vagy más állam i
támogatásban 2010 és 2018 között évenkénti bontásban? Mi alapján döntöttek arról ,
hogy e szervezetek nem részesülnek támogatásban?
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4. Részesült-e már az állami stadionfejlesztési programban a Budapest Honvéd FC stadionja ,
a Bozsik-Stadion?

5. Amennyiben eddig nem részesült, mi ennek az oka? Mikor tervezi a kormányzata Bozsik Stadion felújítását, mekkora keretösszeget szán rá a kormányzat ?

6. Hogy lehet az, hogy a jelenlegi kormányzat által kiemelt területként kezelt magya r
labdarúgás legkiemelked őbb egyénisége, Puskás Ferenc klubja nem részesült eddi g
stadionfejlesztésben, sem állami vállalatok nem támogatják a klubot? Mi annak az oka ,
hogy mindeközben a felcsúti fociakadémia, amely Puskás Ferenc nevét vette fel, már
rendelkezik új stadionnal és kiemelked ő mértékű TAO-támogatást kap ?
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