Sipos Levente Zsolt

Oldalszám: 1

Ügyintézés helye: Magyar Jégkorong Szövetség, 1146 Budapest, Istvánmezei út 1-3. (Magyar Jégkorong
Szövetség)
Ügyszám: KE13791/2020/MJSZ
Ügyintéző: Klem Erzsébet
Telefon: +36 1 325 1733
Ügyiratszám: KE13791/2020/MJSZ/PM
Tárgy: támogatási intenzitás módosítására irányuló kérelem elbírálása
A Magyar Jégkorong Szövetség (továbbiakban Szövetség) a(z) Kecskeméti Junior Sport Nonprofit Korlátolt
Felelősségű Társaság (székhely: 6000 Kecskemét, Izsáki út 1., adószám: 26338958-2-03, a továbbiakban
Kérelmező) 2020.07.16. napján benyújtott, a KE13791/2020/MJSZ számon nyilvántartásba vett sportfejlesztési
program módosítására irányuló eljárásban meghozta a következő
Határozatot.
A Kérelmező sportfejlesztési programjának szakmai tartalmát, illetve annak költségvetését a látványcsapatsport 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. § (5a) bekezdése, valamint a
sportfejlesztési programban rendelkezésre álló információk alapján az alábbi összegekre
módosítom
A jóváhagyott sportfejlesztési program támogatásának összege (Ft)
Jogcímek
Tárgyi eszköz beruházás, felújítás
Ebből előfinanszírozott
beruházások, felújítások
Ebből utófinanszírozott
beruházások, felújítások

Támogatás
Önrész
Közreműködői díj 1%
szakmai része
38 018 035 Ft
16 797 364 Ft
783 876 Ft
38 018 035 Ft
16 797 364 Ft
783 876 Ft
0 Ft

0 Ft

0 Ft

Szakmai ráfordítás
összesen
391 938 Ft
54 815 399 Ft
391 938 Ft
54 815 399 Ft
0 Ft

0 Ft

A módosítási kérelem szerinti sportfejlesztési program támogatásának összege (Ft)
Jogcímek
Tárgyi eszköz beruházás, felújítás
Ebből előfinanszírozott
beruházások, felújítások
Ebből utófinanszírozott
beruházások, felújítások

Támogatás
Önrész
Közreműködői díj 1%
szakmai része
40 880 353 Ft
13 935 046 Ft
842 893 Ft
40 880 353 Ft
13 935 046 Ft
842 893 Ft
0 Ft

0 Ft

0 Ft

Szakmai ráfordítás
összesen
421 447 Ft
54 815 399 Ft
421 447 Ft
54 815 399 Ft
0 Ft

0 Ft

Határozatom ellen önálló fellebbezésnek helye nincs. A Kérelmező a határozat bírósági felülvizsgálatát annak
közlésétől számított 30 napon belül jogsérelemre történő hivatkozással kérheti a Fővárosi Törvényszéktől. A
közigazgatási határozat bírósági felülvizsgálatát a fenti ügyiratszámra való hivatkozással, a Fővárosi
Törvényszéknek címzett, de az MJSZ-hez benyújtott keresetlevélben kérheti.
A látvány-csapatsportban működő amatőr sportszervezet részére végzett közigazgatási hatósági feladatokért
külön jogszabályban meghatározott 12 500 Ft. igazgatási szolgáltatási díjat kell fizetni. A díj megfizetése
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2020.06.21 napján megtörtént.
Indokolás
Kérelmező a 2020.06.25. nappal kelt EGY14903-PM nyilvántartási számú jóváhagyó határozat vonatkozásában
módosítási kérelmet nyújtott be 2020.07.16. napján.
A kérelemben – a Rendelet 10. § (5a) bekezdésére hivatkozással – a sportfejlesztési program szerinti ingatlanfejlesztésre irányuló tárgyi eszköz beruházáshoz, felújításhoz kapcsolódó támogatás Tao. tv. 22/C. § (4)
bekezdés e) pontja szerint meghatározott mértékének módosítását kérte.
A társasági adóról és az osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény (Tao tv. 22/C. §) (4c) bekezdése
alapján, a (4) bekezdésben foglaltaktól eltérően a támogatási igazolások összértéke az (1) bekezdés a), b) és
d) pontja szerinti támogatott szervezet - ide nem értve azokat a szervezeteket, amelyekkel összefüggésben a
30/I. § alkalmazandó - ingatlanra irányuló tárgyi eszköz beruházás, felújítás beruházási, felújítási értéke ideértve a biztonsági követelmények teljesülését szolgáló infrastruktúra-fejlesztést is - legfeljebb 100 százaléka
lehet, ha
a) a beruházás, felújítás már érdemben megkezdődött, vagy
b) a beruházás, felújítás még érdemben nem kezdődött meg, de a támogatott szervezetnek még lehetősége
van meghosszabbítani a sportfejlesztési programját legalább 2 évvel,
azzal, hogy ha a látvány-csapatsport támogatását biztosító támogatási igazolás kiállításáról, felhasználásáról, a
támogatás elszámolásának és ellenőrzésének, valamint visszafizetésének szabályairól szóló 107/2011. (VI.
30.) Korm. rendeletben meghatározottak szerint utófinanszírozás keretében kerül a támogatott szerv részére
kifizetésre, akkor a támogatási időszakban a sportcélú ingatlanfejlesztés készültségével arányos elszámolás
benyújtását és annak elfogadását követően nyújtható támogatás.
A látvány-csapatsport támogatását biztosító támogatási igazolás kiállításáról, felhasználásáról, a támogatás
elszámolásának és ellenőrzésének, valamint visszafizetésének szabályairól szóló 107/2011. (VI. 30.) Korm.
rendelet (továbbiakban Rendelet) 10. § (5a) bekezdése alapján a Tao. tv. 22/C. § (4c) bekezdése alapján a
támogatott szervezet a sportfejlesztési program megvalósítása során egy alkalommal kérelmezheti a
jóváhagyást végző szervezetnél a jóváhagyott sportfejlesztési programban szereplő támogatás Tao. tv. 22/C. §
(4) bekezdés e) pontja szerint meghatározott mértékének módosítását. A kérelem nem irányulhat az ellenőrző
szervezet részére benyújtott elszámolásban, részelszámolásban szereplő saját forrás csökkentésére.
A rendelkezésre álló információk alapján megállapítható, hogy a sportszervezet jogosult a kérelem
előterjesztésére, a módosítás ingatlanra irányul, a beruházás, felújítás még érdemben nem kezdődött meg, de
a támogatott szervezetnek még lehetősége van meghosszabbítani a sportfejlesztési programját legalább 2
évvelés a kérelem nem irányul az ellenőrző szervezet részére benyújtott elszámolásban, részelszámolásban
szereplő saját forrás csökkentésére, valamint a program módosítása sportszakmailag támogatott.
Mindezekre tekintettel a rendelkező részben foglaltak szerint határoztam.
A Szövetség a kérelemről való döntés során a hivatkozott jogszabályhelyek alapján járt el.
A sportfejlesztési program módosítására irányuló kérelme elbírálásához kapcsolódóan a látvány-csapatsportok
támogatásával összefüggő sportfejlesztési program jóváhagyására és a támogatási igazolás kiadására irányuló
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hatósági eljárásban fizetendő igazgatási szolgáltatási díjról szóló 39/2011. (VI. 30.) NEFMI rendelet 1. § a)
pontja és (2) bekezdése alapján a Kérelmezőnek 25 000 Ft igazgatási szolgáltatási díj fizetési kötelezettsége
keletkezett, amelyet a rendelkező részben foglaltakkal összhangban teljesített.
Hatásköröm és illetékességem a társasági adóról és az osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. törvényen, illetve
a látvány-csapatsport támogatását biztosító támogatási igazolás kiállításáról, felhasználásáról, a támogatás
elszámolásának és ellenőrzésének, valamint visszafizetésének szabályairól szóló 107/2011. (VI. 30.) Korm.
rendeleten nyugszik.
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, 2020.07.21.
Dr. Such György
Elnök
Sipos Levente
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