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A Magyar Kosárlabdázók Országos Szövetsége (a továbbiakban: MKOSZ) a(z) Kozármisleny Sportegyesület (székhelye: 7761 Kozármisleny Pécsi
utca 124., adószáma: 18304990-2-02, a továbbiakban: Kérelmező) kérelme alapján a fenti iktatószámon lefolytatott közigazgatási hatósági eljárás
keretében meghozta a következő módosító

H A T Á R O Z A T O T

A Kérelmező sportfejlesztési programjának szakmai tartalmát, illetve annak költségvetését a látvány-csapatsport támogatását biztosító támogatási
igazolás kiállításáról, felhasználásáról, a támogatás elszámolásának és ellenőrzésének, valamint visszafizetésének szabályairól szóló 107/2011 (VI.30.)
Korm. rendelet (a továbbiakban: Kormányrendelet) 4. §-ának (5) bekezdése, a 10. §-a, valamint a sportfejlesztési programban rendelkezésre álló
információk alapján jogcímenként az alábbi összegekre

módosítom:

A jóváhagyott sportfejlesztési program módosítással érintett támogatásának összege (Ft)

Támogatás jogcíme Közvetlen
támogatás összege

Közreműködői díj
összege

Ellenőrző szervnek
fizetendő hatósági

díj

Támogatás
összesen

A program
megvalósításához
szükséges önrész

Utánpótlás-nevelés
feladatainak ellátása 38 593 516 Ft 0 Ft 389 834 Ft 38 983 350 Ft 4 331 483 Ft

Összesen: 38 593 516 Ft 0 Ft 389 834 Ft 38 983 350 Ft 4 331 483 Ft

A módosított sportfejlesztési program módosítással érintett támogatásának összege (Ft)

Támogatás jogcíme Közvetlen
támogatás összege

Közreműködői díj
összege

Ellenőrző szervnek
fizetendő hatósági

díj

Támogatás
összesen

A program
megvalósításához
szükséges önrész

Utánpótlás-nevelés
feladatainak ellátása 38 593 516 Ft 0 Ft 389 834 Ft 38 983 350 Ft 4 331 483 Ft

Összesen: 38 593 516 Ft 0 Ft 389 834 Ft 38 983 350 Ft 4 331 483 Ft

A sportfejlesztési programon elvégzett módosítás tételes bontása:

Jogcím Megnevezés Művelet

A jóváhagyott
sportfejlesztési

programban az adott tétel
támogatásának összege

(Ft)

A módosított
sportfejlesztési

programban az adott tétel
támogatásának összege

(Ft)

Nevezés (utánpótlás) Csökkentve 363 269 Ft 217 962 Ft

Rendezés (utánpótlás) Növelve 572 149 Ft 1 081 498 Ft

Személyszállítás (utánpótlás) Csökkentve 2 769 929 Ft 2 417 558 Ft

Versenyengedély (utánpótlás) Csökkentve 136 226 Ft 124 556 Ft

E határozat a sportfejlesztési programot jóváhagyó határozat egyéb rendelkezéseit nem érinti.

A határozat ellen önálló fellebbezésnek helye nincs. A Kérelmező a határozat bírósági felülvizsgálatát annak közlésétől számított 30 napon belül
jogsérelemre történő hivatkozással kérheti a Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróságtól. A közigazgatási határozat bírósági felülvizsgálatát a fenti
ügyiratszámra való hivatkozással, a Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróságnak címzett, de az MKOSZ-hez benyújtott keresetlevélben kérheti.

I N D O K O L Á S

A Kormányrendelet 4. §-ának (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 megvalósítását megelőzően a jóváhagyást végző szervezet részére jóváhagyás céljából benyújtsa.

A Kérelmező sportfejlesztési programját a Kormányrendelet 4. § (1) bekezdésében meghatározott határidőig, 2019.04.11. napjáig benyújtotta. A
közigazgatási hatósági eljárás 2019.04.12. napján indult meg. Kérelmező a 2019.05.17. nappal kelt ki/JH01-13247/2019/MKOSZ nyilvántartási számú



jóváhagyó határozat módosítási kérelmét 2020.06.29. napján nyújtotta be. Mivel eljárásom során megállapítottam, hogy a módosított sportfejlesztési
program is megfelel a Kormányrendelet 4. §-ának (3) bekezdésben meghatározott vizsgálati szempontoknak, továbbá a Kormányrendelet 10. § (2)
bekezdés szerint, a módosítási kérelem nem irányul a 4. § (7) bekezdése szerint jóváhagyott, igénybe vehető támogatási jogcím alapján nyújtott
támogatás legnagyobb mértékének és a sportfejlesztési program szerinti összes támogatás összegének növelésére, valamint a sportfejlesztési
programot jóváhagyó határozatban nem szereplő jogcím, aljogcím támogatására, ezért a Kérelmező sportfejlesztési programjának módosítását – a
2019/20-es időszak tekintetében – a rendelkező részben foglaltak szerint jóváhagytam.

A Kérelmező által benyújtott program szakmai tartalma illeszkedik az MKOSZ stratégiai fejlesztési koncepciójához.

E határozat a sportfejlesztési programot jóváhagyó határozat egyéb rendelkezéseit nem érinti.

E határozatot az MKOSZ, az Stv. 22. §-ának (2) bekezdés f) pontja, a társasági adóról és az osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény 22/C. §-
ának (3) bekezdése, a Kormányrendelet 4. §-ának (5), valamint 10. §-ának (2) bekezdése alapján hozta meg.

A fellebbezési jogot az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (a továbbiakban: Ákr.) 112. §-a , a 116. § (1) bekezdése, a (4)
bekezdés d) pontja, valamint a Sportról szóló 2004. évi I. törvény 22. § (4) bekezdése zárja ki. A bírósági felülvizsgálat lehetőségét az Ákr. 114. § (1)
bekezdése, valamint a közigazgatási perrendtartásról szóló 2017. évi I. törvény 39. § (1) bekezdése határozza meg.

Budapest, 2020.06.30.

 Szalay Ferenc
Elnök

A határozatot kapják:
1. Kozármisleny Sportegyesület
2. Ellenőrző szervezet 3. Irattár
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