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A Magyar Kosárlabdázók Országos Szövetsége (a továbbiakban: MKOSZ) a(z) Nyíregyházi Kosárlabda Klub (székhelye: 4400
Nyíregyháza Géza 8-16., adószáma: 18812514 - 1 - 15, 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, i l letve annak költségvetését a látvány-csapatsport
támogatását biztosító támogatási igazolás kiáll ításáról, felhasználásáról, a támogatás elszámolásának és ellenőrzésének,
valamint visszafizetésének szabályairól szóló 107/2011 (VI.30.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Kormányrendelet) 10. §-ának,
valamint a sportfejlesztési programban rendelkezésre álló információk alapján jogcímenként az alábbi összegekre

módosítom:

Támogatás jogcíme A jóváhagyott
sportfejlesztési

program
támogatásának

összege (Ft)

A 2015.05.28
módosított

sportfejlesztési
program

támogatásának
összege (Ft)

Ebből közreműködői
díj:

Személyi jel legű
ráfordítás 1 543 706 Ft 1 349 909 Ft 26 998 Ft
Előfinanszírozással
megvalósítandó tárgyi
eszköz beruházás,
felújítás

66 228 883 Ft 66 228 883 Ft 1 324 577 Ft

Utánpótlás-nevelési
feladatok 9 303 391 Ft 9 493 011 Ft 189 860 Ft
Összesen: 77 075 980 Ft 77 071 803 Ft 1 541 435 Ft
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A sportfejlesztési programon elvégzett módosítás tételes bontása:

Jogcím Megnevezés

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

A 2015.05.28 módosított
sportfejlesztési
programban az adott tétel
támogatásának összege
(Ft)

Személyi jel legű Számítástechnikai szakember 775 188 Ft 581 391 Ft
Utánpótlás sporteszköz bemelegítő mez 177 595 Ft 266 393 Ft
Utánpótlás sporteszköz Kosárlabda 5-ös 277 492 Ft 346 865 Ft
Utánpótlás sporteszköz Kosárlabda 6-oos 277 492 Ft 665 981 Ft
Utánpótlás sporteszköz Melegítő 332 991 Ft 665 981 Ft
Utánpótlás aljogcímei Személyszáll ítási költségek 462 487 Ft 0 Ft
Utánpótlás aljogcímei Rendezési, felkészítési, képzési

költségek 184 995 Ft 0 Ft

Utánpótlás aljogcímei Verseny- és játékengedélyek
kiáll ításának költségei 46 249 Ft 0 Ft

Utánpótlás aljogcímei
Felkészítéssel, edzőtáboroztatással
és versenyeztetéssel közvetlenül
összefüggő szállás és étkezés
költségek

832 477 Ft 841 727 Ft

Utánpótlás aljogcímei
A programban résztvevő
sportszakemberek személyi jel legű
ráfordításai

2 317 985 Ft 2 312 436 Ft

Határozatom ellen önálló fel lebbezésnek helye nincs. A Kérelmező határozatom bírósági felülvizsgálatát annak közlésétől
számított 30 napon belül jogszabálysértésre hivatkozással kérheti a Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróságtól.

A Kérelmező részére végzett közigazgatási hatósági feladatokért külön jogszabályban meghatározott 10 000 Ft igazgatási
szolgáltatási díjat kell  fizetni. A díj  megfizetése átutalással megtörtént.

I N D O K O L Á S

A Kérelmező 2015.05.28 napján a Rendelet 10. § alapján sportfejlesztési program módosítására irányuló kérelmet terjesztett
elő, amely kérelemben előadta, hogy a módosítás engedélyezését az alábbi indokokra hivatkozással kéri.

A sportfejlesztési program benyújtása óta eltelt időszakban számos olyan esemény történt, amely indokolttá tette a
jóváhagyott sportfejlesztési program Kérelemben jelzett mértékű változtatását.

Eljárásom során megállapítottam, hogy a Kérelmező sportfejlesztési programja az alábbi számon került nyilvántartásba
vételre: be/SFP-3013/2014
A Rendelet 10. § (1) bekezdése alapján, ha a jóváhagyott sportfejlesztési program megvalósítása során

a) olyan tény vagy körülmény jut a támogatott szervezet tudomására, vagy a támogatott szervezet önhibáján kívül olyan
tényt vagy körülményt idéz elő, ami az eredetileg jóváhagyott sportfejlesztési program megvalósítását veszélyezteti,
i l letve meghiúsítja, vagy

b) olyan tény vagy körülmény merül fel, aminek az eredetileg jóváhagyott sportfejlesztési program terhére történő
megvalósítására biztosított támogatás nem elegendő,

a támogatott szervezet köteles azt az okról való tudomásszerzéstől számított 8 napon belül írásban bejelenteni a jóváhagyást
végző szervezetnek, és - a (2) és (3a) bekezdésben meghatározott kivételekkel - az igénybe nem vett támogatásról írásban
lemondani, azt a 14. § (7) bekezdésében meghatározottak szerint az állam részére befizetni, valamint a támogatás igénybe
vett részének felhasználásáról e rendelet szerint elszámolni.
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Rendelet (2) bekezdése szerint, a támogatott szervezet - 8 napos határidőn belül - a támogatási időszak során egy alkalommal
kérelmezheti a jóváhagyást végző szervezetnél a támogatási időszakra vonatkozó sportfejlesztési programban meghatározott
szakmai program támogatási jogcímek közötti módosítását. A módosítási kérelem nem irányulhat a 4. § (7) bekezdése szerint
jóváhagyott, igénybe vehető támogatási jogcím alapján nyújtott támogatás legnagyobb mértékének növelésére, valamint nem
irányulhat a sportfejlesztési programot jóváhagyó határozatban nem szereplő jogcím, aljogcím támogatására. A módosítási
kérelemhez a 4. § (2) bekezdésében meghatározott dokumentumokat, nyilatkozatokat kell  csatolni a jóváhagyást végző
szervezet részére.

Rendelet (3) bekezdése alapján, a jóváhagyást végző szervezet a módosítási kérelemről való döntés során a 4. § (3)-(9)
bekezdésének alkalmazásával jár el azzal, hogy az ügyintézési határidő 30 nap, hiánypótlásra pedig egy alkalommal, 8 napos
határidővel van lehetőség.

Rendelet (3a) bekezdése szerint, ha az (1) bekezdésben meghatározott körülmények a támogatási időszakra vonatkozóan
eredetileg jóváhagyott sportfejlesztési programban meghatározott támogatási jogcímen belül elkülöníthető szakmai
programelemek (támogatási al jogcímek) átcsoportosítására vonatkozóan merültek fel, a sportfejlesztési program ennek
megfelelő módosítását a támogatott szervezet - a módosítás okáról való tudomásszerzéstől számított 8 napon belül -
kérelmezheti a jóváhagyást végző szervezetnél. A jóváhagyást végző szervezet a kérelem benyújtásától számított 15 napon
belül dönt a kérelem elfogadásáról vagy elutasításáról. Támogatási jogcímen belüli  módosítás egy támogatási időszakban
legfeljebb 3 alkalommal - legkésőbb május 31-ei benyújtási határidővel - kérelmezhető. A támogatási jogcímen belüli
módosítás nem irányulhat a 4. § (7) bekezdése szerint jóváhagyott, igénybe vehető támogatási jogcím alapján nyújtott
támogatás legnagyobb mértékének növelésére. A támogatási jogcímen belüli  módosítási kérelemhez a 4. § (2) bekezdés c)
pontjában meghatározott dokumentumok közül a kérelem elbírálásához szükséges szakmai- és költségterv támogatási
jogcímen belüli  módosítással érintett részét kell  csatolni a jóváhagyást végző szervezet részére.

Az eljárás során a módosítási kérelmet sportszakmailag megalapozottnak találtam és megállapítottam, hogy a módosítási
kérelem nem irányul a Rendelet 4. § (7) bekezdése szerint jóváhagyott igénybe vehető támogatási jogcím alapján nyújtott
támogatás legnagyobb mértékének növelésére, valamint a program szakmai tartalma i l leszkedik az MKOSZ stratégiai
fej lesztési koncepciójához, ezért a rendelkező részben foglaltak szerint a sportfejlesztési programot módosítottam.

A fentiek mellett felhívom a Kérelmező figyelmét arra, hogy a Rendelet 4. §-ának (11) bekezdése alapján a jelen
határozatommal jóváhagyott sportfejlesztési programját, annak költségtervét és a jóváhagyott támogatás összegét a
honlapján köteles közzétenni.

Határozatom a társasági adóról és az osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény 22/C §-án, a látvány-csapatsport
támogatását biztosító támogatási igazolás kiáll ításáról, felhasználásáról, a támogatás elszámolásának és ellenőrzésének,
valamint visszafizetésének szabályairól szóló 107/2011. (VI. 30.) Korm. rendelet 10. §-án alapul.

Az eljáró hatóság hatáskörét és i l letékességét a társasági adóról és az osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. törvényen, a
sportról szóló 2004. évi I. törvény 22. § (2) bekezdésének f) pontja, a látvány-csapatsport támogatását biztosító támogatási
igazolás kiáll ításáról, felhasználásáról, a támogatás elszámolásának és ellenőrzésének, valamint visszafizetésének
szabályairól szóló 107/2011. (VI. 30.) Korm. rendelet 2. § (1) bekezdés 2. pontja szabályozza.

A fellebbezési jogot a Ket. 100. § (1) bekezdése, valamint a Sportról szóló 2004. évi I. törvény 22. § (4) bekezdése zárja ki. A
bírósági felülvizsgálat lehetőségét a Ket. 109. § (1) – (3) bekezdése határozza meg.

Budapest, 2015.05.28.

A határozatot kapják:
1. Kérelmező
2. Irattár

Szalay Ferenc
elnök
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