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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 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

Személyi jellegű
ráfordítások 13 978 193 Ft 288 210 Ft 144 105 Ft 14 410 508 Ft 14 410 508 Ft

Tárgyi eszköz beruházás,
felújítás (előfinanszírozott
nem ingatlan)

636 692 Ft 13 128 Ft 6 564 Ft 656 384 Ft 281 308 Ft

Koronavírussal
összefüggésben felmerülő
költések

3 000 000 Ft 0 Ft 30 303 Ft 3 030 303 Ft 0 Ft

Utánpótlás-nevelés
feladatainak ellátása 146 965 468 Ft 3 030 216 Ft 1 515 108 Ft 151 510 792 Ft 16 834 532 Ft

Összesen: 164 580 353 Ft 3 331 554 Ft 1 696 080 Ft 169 607 987 Ft 31 526 348 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

Személyi jellegű
ráfordítások 4 165 867 Ft 85 894 Ft 42 947 Ft 4 294 708 Ft 4 294 708 Ft

Tárgyi eszköz beruházás,
felújítás (előfinanszírozott
nem ingatlan)

608 596 Ft 12 548 Ft 6 274 Ft 627 418 Ft 268 893 Ft

Utánpótlás-nevelés
feladatainak ellátása 157 442 324 Ft 3 246 233 Ft 1 623 117 Ft 162 311 674 Ft 18 034 630 Ft

Összesen: 162 216 787 Ft 3 344 675 Ft 1 672 338 Ft 167 233 800 Ft 22 598 231 Ft

A sportfejlesztési programon elvégzett módosítás tételes bontása:



Jogcím Megnevezés Művelet A jóváhagyott sportfejlesztési programban az
adott tétel beruházási értékének összege (Ft)

A módosított sportfejlesztési programban az
adott tétel beruházási értékének összege (Ft)

Koronavírussal
összefüggésben
felmerülő
költések

 Törölve 3 000 000 Ft 0 Ft

 

A
sportfejlesztési
program
lehetséges
társadalmi és
gazdasági
hatásai (különös
tekintettel azok
időbeni
realizálódására),
a várt előnyök
és a figyelembe
veendő
kockázatok
megjelölése

Növelve

Az Akadémia foglalkoztatási lehetőséget kínál a
szakemberek nagy létszámának.A
munkaviszony és megbízási szerződések az
állami adóbevételt emelik.A szakemberek
elismerése következtében élet-és szakmai
körülményeik javultak,magas szintű
munkavégzésük elvárható. Az iskolákra épülő
programunk a testnevelők számára másodállású
munka lehetőséget nyújt,mely életszínvonal
emelkedést jelenthet.A gyerekek hasznosan
töltik
szabadidejüket,testtudatuk,koordinációs,szociális
képességük fejlődik.A fiatalok,oktatók
bekapcsolódnak a város
sportéletébe,magukénak érzik azt.A fiatalok
számára közösségi szolgálati munkalehetőséget
is biztosítunk rendezvényeinken a
tanintézményekkel megkötött szerződések
szerint. Nemcsak sportolókat nevelünk, hanem a
sport által is neveljük a jövő nemzedékét. A
felújításokkal illetve a beruházásokkal nő a város
tulajdonában lévő ingatlanok értéke.
Fenntarthat?ak maradnak. Népszérűsödik a
sportág. Még több sportrendezvénnyel kívánjuk
ösztönözni a fiatalokat az egészséges életmódra.
Az akadémia és ez iskolák diákjai is
színvonalasabb,biztonságosabb,egészségesebb
körülmények között
edzhetnek,mozoghatnak,versenyezhetnek.

Az Akadémia foglalkoztatási lehetőséget kínál a
szakemberek nagy létszámának.A
munkaviszony és megbízási szerződések az
állami adóbevételt emelik.A szakemberek
elismerése következtében élet-és szakmai
körülményeik javultak,magas szintű
munkavégzésük elvárható. Az iskolákra épülő
programunk a testnevelők számára másodállású
munka lehetőséget nyújt,mely életszínvonal
emelkedést jelenthet.A gyerekek hasznosan
töltik
szabadidejüket,testtudatuk,koordinációs,szociális
képességük fejlődik.A fiatalok,oktatók
bekapcsolódnak a város
sportéletébe,magukénak érzik azt.A fiatalok
számára közösségi szolgálati munkalehetőséget
is biztosítunk rendezvényeinken a
tanintézményekkel megkötött szerződések
szerint. Nemcsak sportolókat nevelünk, hanem a
sport által is neveljük a jövő nemzedékét. A
felújításokkal illetve a beruházásokkal nő a város
tulajdonában lévő ingatlanok értéke.
Fenntarthat?ak maradnak. Népszérűsödik a
sportág. Még több sportrendezvénnyel kívánjuk
ösztönözni a fiatalokat az egészséges életmódra.
Az akadémia és ez iskolák diákjai is
színvonalasabb,biztonságosabb,egészségesebb
körülmények között
edzhetnek,mozoghatnak,versenyezhetnek.

Személyi irodavezető Csökkentve 5 424 000 Ft 452 000 Ft

Személyi weboldal kezelő Csökkentve 813 600 Ft 339 000 Ft

Személyi
Akadémia
szakmai
igazgató

Csökkentve 2 260 000 Ft 1 356 000 Ft

Személyi sportmunkatárs Törölve 4 881 600 Ft 0 Ft

Személyi csapatorvos Csökkentve 870 100 Ft 237 300 Ft

Személyi gazdasági
vezető Csökkentve 8 701 000 Ft 2 373 000 Ft

Személyi erőnléti edző Törölve 1 695 000 Ft 0 Ft

Személyi erőnléti edző Törölve 40 126 Ft 0 Ft

Szem. jellegű közreműködői díj Csökkentve 288 210 Ft 85 894 Ft

Előfin. közreműködői díj Csökkentve 13 128 Ft 12 548 Ft

Tárgyi (nem
ingatlan)

Multifunkcionális
nyomtató Csökkentve 150 000 Ft 109 489 Ft

Utánpót. közreműködői díj Növelve 3 030 216 Ft 3 246 233 Ft

Rendezés (utánpótlás) Növelve 6 000 000 Ft 7 676 955 Ft

Sportszakember (utánpótlás) Növelve 95 000 000 Ft 100 000 000 Ft

Sportlétesítmény (utánpótlás) Növelve 20 000 000 Ft 25 000 000 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.



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, 2021.02.26. napjáig benyújtotta. A
közigazgatási hatósági eljárás 2021.02.27. napján indult meg. Kérelmező a 2021.03.31. nappal kelt ki/JH01-17020/2021/MKOSZ nyilvántartási
számú jóváhagyó határozat módosítási kérelmét 2023.02.09. 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 2021/22-es időszak tekintetében – a rendelkező részben foglaltak szerint jóváhagytam. (A kovid jogcímről való átcsoportosítás az
MKOSZ főtitkárának engedélyével valósult meg.)

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.

Budaörs, 2023.02.14.

 

Szalay Ferenc
Elnök 

nevében és meghatalmazása alapján

Nádai Aina Márta
látvány-csapatsport támogatási szakreferens

A határozatot kapják:
1. Kecskeméti Junior Sport Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság
2. Ellenőrző szervezet 3. Irattár
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