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A Magyar Kosárlabdázók Országos Szövetsége (a továbbiakban: MKOSZ) a(z) Kecskeméti Junior Sport Nonprofit Korlátolt felelősségű társaság
(székhelye: 6000 Kecskemét, Izsáki út 1., adószáma: 26338958-2-03, a továbbiakban: Kérelmező) kérelme alapján a fenti iktatószámon lefolytatott
közigazgatási hatósági eljárás keretében meghozta a következő módosító
H AT Á R O ZAT O T
A Kérelmező meghosszabbított 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) 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

A program
megvalósításához
szükséges önrész

Támogatás
összesen

Tárgyi eszköz beruházás,
felújítás (utófinanszírozott
ingatlan)

299 875 111 Ft

6 182 992 Ft

3 091 496 Ft

309 149 599 Ft

132 492 685Ft

Összesen:

299 875 111 Ft

6 182 992 Ft

3 091 496 Ft

309 149 599 Ft

132 492 685 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

Tárgyi eszköz beruházás,
felújítás (utófinanszírozott
ingatlan)

302 329 370 Ft

6 233 595 Ft

3 116 798 Ft

311 679 763 Ft

133 577 041 Ft

Összesen:

302 329 370 Ft

6 233 595 Ft

3 116 798 Ft

311 679 763 Ft

133 577 041 Ft

A sportfejlesztési programon elvégzett módosítás tételes bontása:

Jogcím

Tárgyi (utófin. ingatlan)

Megnevezés

sportcsarnok építése

Utófin. ingatlan közreműködői díj

Művelet

A jóváhagyott
A módosított
sportfejlesztési
sportfejlesztési
programban az adott tétel programban az adott tétel
támogatásának összege támogatásának összege
(Ft)
(Ft)

Növelve

309 149 599 Ft

311 679 763 Ft

Növelve

6 182 992 Ft

6 233 595 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 Törvényszéktől. A közigazgatási határozat bírósági felülvizsgálatát a fenti ügyiratszámra való
hivatkozással, a Fővárosi Törvényszéknek címzett, de az MKOSZ-hez benyújtott keresetlevélben kérheti.
A Kérelmező 25 000 Ft igazgatási szolgáltatási díjat fizetett meg az MKOSZ 10300002-20316431-70143285 számú fizetési számlájára.
INDOKOLÁS
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.

Kérelmező a 2018.11.12. napján kelt ki/JH01-11020/2018/MKOSZ számú jóváhagyó határozattal jóváhagyott és 2020.09.09. napján kelt,
ki/JHHOSSZ200-11020/2018/MKOSZ számú határozattal meghosszabbított sportfejlesztési program vonatkozásában módosítási kérelmet nyújtott be
2021.02.12. napján.
A kérelemben – a Kormányrendelet 10. § (6) bekezdésére hivatkozással – a sportfejlesztési program szerinti ingatlan-fejlesztésre irányuló tárgyi eszköz
beruházás, felújítás támogatási jogcímen jóváhagyott, a beruházással, felújítással összefüggő támogatás összegének növelését kérte. Eljárásom
során megállapítottam, hogy a kérelemben szereplő költségnövekmény nem éri el a sportfejlesztési programban az adott ingatlan-fejlesztésre
jóváhagyott tárgyi eszköz beruházás, felújítás jogcímen jóváhagyott támogatás összegének 15%-át, mely esetben a támogatott szervezetnek kell
alátámasztania a költségnövekmény piaci árnak és a 10. § (6) bekezdésben meghatározott feltételeknek való megfelelését. Fentiek okán az
igazságügyi szakértő kirendelését az MKOSZ mellőzte.
Az MKOSZ szakértőjének bevonásával megvizsgálta a kérelmet és megállapítást nyert, hogy a költségnövekmény a piaci áraknak és a 10. § (6)
bekezdésben meghatározott feltételeknek megfelel, ezért a Kérelmező sportfejlesztési programjának szakmai tartalmát – a 2018/19-es időszak
tekintetében – a rendelkező részben foglaltak szerint jóváhagytam. A sportfejlesztési programban az engedélyezett módosítás alapján végrehajtható
fejlesztéseket részletesen az Elektronikus Kérelmi Rendszerben szereplő sportfejlesztési program tartalmazza.
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 (6) 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, 2021.02.22.
Szalay Ferenc
Elnök
A határozatot kapják:
1. Kecskeméti Junior Sport Nonprofit Korlátolt felelősségű társaság
2. Ellenőrző szervezet
3. Irattár

