
l
*\

\
1,1A{.l'r'l\fi

A Má8yáí RÖplabda szÖVetsé8 (a továbbiakban: Ml?5Z} a Kecskeméti Junior §port NOnpfoíit Korlátolt Felelósségű Társaság {széklrelye: ó000 Kecskernét lzsáki

Í"j,.."r?j';'i.H-lÍ'ji3]i;1'3, 
a továbbiakl]anj KérelmezÓ) kerelnre aiapján a fenti 3ktatószámorr lefolytaltt közigazgatósi lratósági eljárás keretében

narÁRozAToT

A kérelmezó sportíejlesrtési programján,lk szakmai tartalnrát. illetve arrrrak költségvetósét a látvány-c§;]patsport támogatását biztosító támogatási igazolás

továbbiakban: Kormányrendelet) 4, §-ának (5) bekezclése, a 10. §-a, valamirrt a sportfejlesztési p|ogranrban rencle|kezésre álló inforrnációk alapján jogcímenkéntaz alábbí összegekre

5t{{i\,,l í5l í ;

l ktatószánr: kilMO DjH02-013201201.9iM RSZ
Ügyszánr: be1 SrP-o1??0i201 ?iM R5Z
Ügyintéző; clr. Marancsjk §va Violetta
E- ma i l : violetta. m a r a ncri k r§ hurrvol ley, hr,i

Tárgy: sportfejlesztési prograrn niódosítására iranyuló kérelent jóváhagyása
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A jóváhagyott sportfejlesrtési pro8ram támogátásának összege (Ft)

Támogatás jogcíme Közvetlen támogatás
összege

Közreműködói dii
össrege

tllenórrci szervnek
fizetendő hatósági díj

Támogatás össlesen
A píoBram

megvalósítáúhoz
vükséges önrév

Személyi jellegii ráfordítások L] §t ürt í] p! 0Ft 0Ft
Tárgyi eszköl beruházás,
fclújítás {ciófinanszírozott
nenr ingatlan}

1 701 B12 Fl 35 089 í"t 1 754 44,5 Ft 75! 9a5 Fr

Tárgyi eszkóz beruhá;ás,
fel úiit§s (elófi na nszírozotl:
ingatlan)

37 250 305 Fi 7ó8 04B Ft 3B4 ü2.4 rt 38 402 377 tt 1.ó 45B 1.ó2 Ft

Tárgyi eszköz beruházas.
íel úiítás {utófi nanszírozott
ingatlan)

ü rjt ü í:t c r:t üFt nri

Utánprit|ás-nevelós
feladatainak ellátása 89 BB4 551 Ft 1 B53 290 Ft s26 ó45 rt 92 óó.1 48ó Fi 1.0 29ó 054 Ft

Általános kepzéssel
összeíiiggci feladatok 0rt 0ri 0 Fi 0Fr 0Fi
Sza kk/l przóssel tiss;tlf i}g gií
feladatok 0Ft üFt n Er üFt cri
VersenyeZteté5 üFt üFt 0Ft oFt n §i
összesen; 1,28 83ó óó8 Ft ó5ó 427 Ft 328 213 Ft 1,32 821 308 Ft ?7 50ó i21, Ft
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A módosított sportíejlesetési pro&ram támogatásának összege (Ft!

Támogatás jogcíme Közvetlen támogatá§
összege

Közremüködői drj
összege

€llenórzó szervnek
fizetendő hatósági dü

Támogatás összesen
A program

megvalósításához
szükséges önrész

Szetnéíyi jellegú ráfordítások 0 F]t í] í:t ü r:t ü[t 0Fi
Tárgyi esuköz beruházás,
fel újítás (előfi na nszírozoft
nem ingatlarr)

]. 70t Bt2 Ft 35 089 tt 17 i44 rt 1754 $5 rt 751 905 Ft

Tárgyi eszköz bu.ruházás.
f el újítás (előfina nszirozott
ingatlan)

37 250 305 Ft 7óB 048 Ft 384 024 Ft 38 402 377 Ft 76 458 1f:2 íI

Tárgyi cszköz bcruházás,
fel rljítás {riiófina nszírozott
ingatlani

{i Ft 0Ft 0Ft n§r 0Fi

Utá npótlás- nevelés
felaclatainak ellátása 89 884 551 Ft 1 i]53 290 Ft 926 645 Ft 92 ó64 486 Ft 10 29ó 054 Ft
Altaláncls kópzóssel
ósszclfüggó ftllad;rtok 0Ft 0Ft 0Ft 0 í-t 0Ft
Szakképzéssel összeíilggó
íeladatok 0Ft 0Ft () Ft 0 Fl, 0Ft
Vcísúnye;iel('i§ 0Ft 0Ft n§i 0Fr 0Ft
összesen; 12B 83ó óóB Ft 2 65ó 427 rt 1 32B 213 l-t 132 B31 30B Ft 27 50ó 7x rt

A sportl'ejlesztési programotr elvégzeti módosilás tótelcs bontása:
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Jogcím Megnevezés Művelet

A jóváhagyott
sportfejlesrtési programhan

az adott tétel
támog*tásának összege {Fl}

A módosított sportfejlesztési
programban az adott tétel

támogatásának összege {Ft)

Rendezás {utánpótlási Növelvc

'

t
J*.

I

l
,S portszakernber (utá npótl ás) csökkentve

5portszakern ber {utánpótlás) c sökkentve

Sportszakeniber ( Lrtárrpótl ás) d sökkcnive

Csökkentv*

i.ökk nt*

csokkentve

ry
§poItszakem b§r {utá npótlási

5port§;ahen,}ber (utánpótlás) 
i

Sportszakeinber (Lrtárrpótlás) l

§poriszakenrber" (r_rtánpótlás) l
,.....t..

c sökktntve

Spoltszakember (utánpötlá5} l

Sportszake,:mlrer iutá npótlás)

ffi
Sportseaketnber,(tltánpotlá§) l ,

_Sportszakember iutánpótl ás}

Sportszakcmber (uiánpótlás) ]

csökkerlive

csökkerrtve

csrjkkentve :

ICsökkentve l

csökke ntvt: l

c sökkenwe l l
Iry---

Csókkt:ntve , l '

-ll
Sportszakember iutánpotl ás)

Sportszakember (utánpótlás} l

Sportszakenrber {utánpót|ás) 
T

5portszakcrn ber {utánpr,itl ás)

Sportszakerrrber (utánpótl ás)

c sókkentve

Törőive 
l,-,rt

c srjkktrrtvc.

csökkentve

Sportszakembcr iutá npóil ás} Tör ijl,",t:

5por tszakcm ber i utárrpótlás) c sökkcfitve

§portszakem ber {utánpótl á s)
l. étrehozva

Sportszakerlber {utánpótl ás) óircbozva

sportszakember (Lrtá npótl ás) I

Létrehozva

5porteszköz (utánpótlás} La i:cla pr,rrn pa,/kézi./ Növelve 5 !i50 Ft 13 875 Ft
Spclrteszkóz {utánpótlás) Nyonrásmér,ó (digitális} l,jöveive 27 749 ft. 41 621 Ft
Sporteszlóz {utánpótlá§} Labdataító zsákiháló Növclve 1 1, 1ö0 Ft 13 B75 Ft
S;nrteszköz (utánpót|asi cipó telemhez Nörlelve ] óó4 954 Ft 1 ó?2 7ü3 Ft

Sporteszköz {Lrtánpótlas}
Rőplabda (terenl, strand h;válalo§
versenylabda) Nör,elve 7 294 só4 rt t ö27 955 tt

sporteszköz {utánpótlás}
Röplabda {edzeslabda, könnyített. iskolai,
speciális labda) Nörle Nrle 3ó9 990 [t 379 239 Ft

Sporteszköz {Litánpótlás} térclvedo l'párl Növelve 832 477 Ft 838 027 Ft
Sporteszköz {Lrtónpótlási Antenna készlet (takkai) Nör,elve )7 }49 j:t ó9 373 Ft
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5pclrtes*kőz {utánpótlás} Verseny 0szlop lpárl hüvelyels Növt:lvc 3ó9 99t) Ft 739 ?79 Ft
5porteszköz {utánpótlás} Versenyháló l'terenr és strarrci) Növelve ,}}1 <s94 t-t 1,]} dq) Ft
S ptrrteszl..o,i {u tá npótí.i s} Utazórnelegílt) NöveIvc 1 19ó 454 pt 1 527 780 l"t

Sporteszkóz {utánpót|á§} utazo póló Növelvt 355 ó53 Ft 472 Ft
Sporteszköz (utánpó[lás} Röplabda állványra véc{óbur"kolat {E gyedi) Lótrelrozva öFt 187 ?55 Ft
Sporteszköz iutánpótlási Kézi ert-dnrényjelzo i É gvecli ) Létrehozva 0Ft 23 013 Ft
§portcszköz iutánpótlás} háló rriagasságirii:ró {E gyerji} Lí,tr|:,hozva 0Fr 7 51,8 rt
Sporteszköz {utánpótiás) Pályajelöló csik (E gyedi J Létrehazva oFi 79 ?O2 Ft
sporteszköz (utánpótiás} §tízósscgítő cszkiiz-aktjv íal {[gyudi} Letrehtl;,,va 0Ft 39 774 Ft
Sportlétesitmény iutá npótl ás) Csökkentv* 2 ?19 93B Ft 2 2ü1 439 Ft
5zenrélysz.állítás (ut.ánpótlás)

!lijvelvr: ó 937 307 Ft 7 8{)2 782 Ft
Versenyengedél y (Litá npóil ás} Ntjrlelve 1 óó4 954 lit 2 3L2 üó rt

§enyezt€tes {utánpótlásl Niivelve 5 3ó4 Bit Ft ó 2lJ8 158 tt

RoPLABl,]A
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Határozatom ellen Íellebbezésnek az stv. 22. §-ának i4) lrekezclése alapjárr nincs h*lye. A Kérelnlezó az Ákr 113. §-ának (1} bekezc]és a} pontja, valarnint 114. §_

keresetievél benYÚitásával a FÓvárosi TÖrvénys:ékre, A kózigazgatási határoz.rt elleni keres*tlevelet, Kérelmezó, a ferrti ügyiratszárnra való hi,.,atkcrzással aFóvárosi Törvényszéknek címezve, de az MRSZ*hez benyújtva teheti meg,

A HÓrelmezij 12 50o Ft igazgatási szolgáltatári rlÍjat Íi.rt,:ttlti nreg az M RSZ 1030ü002-1,05ó4905_49ü20184 számri íj;etési szánrlíljára,

lNDoKotÁs

A kornányrendelet 4, §-ának (1) bekezclese értelnrében a támogatási igazolás kiállításának elózeies íeltétele, hogy a támogatás igénybevételere jogosultszervezet a tervezett tárnogatással érintett sporlfejlesztési progranrját - több évre szóló sportfe.jlesztési pro8lam e'etén ávekle lelrontva _. annak terveze§megvalósítását ntegelózóen a jóváhagyási végzó szervezet részére jóváhagyás céljából benyújtsa.

hatósági eljárás 2019.05,01. rrapján inclult meg. Kérelmezó a 2a7?,O9.72. no;:pal kelt kil'JH01-01220/rotpivnsz nyilvántartási számú ióváhagyó hatálozatinÖdosítási kérelnét 2027,06,28, naPján nYrljtotta be. Miveí eljárasom soran nregállapítoüarn, hogy a nródosított sportfejlesztési prog'am is megfelel aKormárryrendelet 4, §-ának (3) bekezdésben meghatározott vizsgálati szenrpr:rrtr:knak, ezért a Kérelmezo sportfejlesztesi programjának szaknraí tartalmát _ a20t9/?0-os idószak tekintetében - a renc]elkeeó részben foglaltak szerlntjóváhagytam.

szövetségnek rnegkü|clött záró elszánro|ással egyidejűleg ál| módjában kórelmezni,

A Kérelmező által benyújtott plográm szakmai tártaima illeszkedik az MRSZ sh-aiégiai fejlesztési kcrncepciójához,

A fentiekerr túl felhívom a Kérelmező figYelmét ;lrra, hogy a Kornónyrenclelet 4. §-ónak (11) bekezdése alapján a jelen határozatornn-ral jóváhagyottsportfejlesztési programját, annak kÖltségtervét és a jóváhagyott támogatás ósszegét a lronlapján köteles közzéierrrri,

E határozatot az MRsZ az általános kÖzigazgatási renrJtartásrÓÍ szóló 201ó. úvi CL" tv. 80. §-.ának {1) bcktlzdóstl, az Siv. 22. §-ának (2) bckeldes f) pontja, atársasági adriról és osrtaltikacióról szóló 199ó, tivj LXXX|. törvény 22lC. §-ának (3) beke:rlése, a Krrrnr.inyrerrde|ei 4^ §-ának (5). valanrint 10. §-ának (2}bckezdésc alapján hozta meg.

Budapest, 2a21.0ó3a.

Kiss Tünde
TAü irr:davezetó
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A határozatot kapják:
1. Kecskeméti Junior Sport Nonprofit Korlátolt Felelősségü Társaság
2, l rattár
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