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Tárgy: sportfejlesztési program
jóváhagyására irányuló kérelem jóváhagyása
A Magyar Kosárlabdázók Országos Szövetsége (a továbbiakban: MKOSZ) a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás
általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény (a továbbiakban: Ket.) 71. §-ának (1) bekezdése, a sportról szóló 2004. évi
I. törvény (a továbbiakban: Stv.) 22. § (2) bekezdésének fa) pontja, a társasági adóról és az osztalékadóról szóló 1996. évi
LXXXI. törvény (a továbbiakban: Tao. tv.) 22/C. §-a, valamint 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 alapján meghozta a következő
HAT ÁRO Z AT O T
A támogatási igazolás kiállításának feltételét képező sportfejlesztési program jóváhagyására irányuló eljárással
kapcsolatban az Stv. 22. §-ának (3) bekezdésében kapott jogkörömben eljárva, a(z) Kőbányai Diákok Sportegyesülete
kérelmező (székhelye: 1103 Budapest Kada utca 27-29. 24., adószáma: 18159439 - 1 - 42, képviselője: Hajdu Péter ) (a
továbbiakban: Kérelmező) sportfejlesztési programjának szakmai tartalmát, illetve annak költségvetését a Kormányrendelet
4. §-ának (5) bekezdése, valamint a sportfejlesztési programban rendelkezésre álló információk alapján jogcímenként az
alábbi összegekben
jóváhagyom:
Támogatás jogcíme

Előﬁnanszírozással
megvalósítandó
tárgyi eszköz
beruházás, felújítás
Utánpótlás-nevelési
feladatok
Versenyeztetés
költségei
Összesen:

Közvetlen
támogatás
összege

Közreműködői díj
összege

Ellenőrző
szervnek
ﬁzetendő
hatósági díj

Támogatás
összesen

A program
megvalósításához
szükséges Önrész

9 527 223 Ft

196 437 Ft

98 219 Ft

9 821 879 Ft

4 209 377 Ft

80 520 568 Ft

1 660 213 Ft

830 109 Ft

83 010 890 Ft

9 223 432 Ft

1 373 543 Ft

0 Ft

13 874 Ft

1 387 417 Ft

154 157 Ft

91 421 334 Ft

1 856 650 Ft

942 202 Ft

94 220 186 Ft

13 586 966 Ft

Határozatom ellen önálló fellebbezésnek helye nincs. A Kérelmező a Ket. 100. §-ának (2) bekezdése alapján határozatom
bírósági felülvizsgálatát annak közlésétől számított harminc napon belül jogszabálysértésre hivatkozással kérheti a Fővárosi
Közigazgatási és Munkaügyi Bíróságtól. A közigazgatási határozat bírósági felülvizsgálatát a fenti ügyiratszámra való
hivatkozással, a Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróságnak címzett, de az MKOSZ-hez benyújtott keresetlevélben
kérheti.
A Kérelmező 35 000 Ft igazgatási szolgáltatási díjat ﬁzetett meg az MKOSZ 10300002-20316431-70143285 számú ﬁzetési
számlájára.
INDO KO LÁS
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.
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A Kérelmező a programját a Kormányrendelet 4. §-ának (1) bekezdésében meghatározott határidőig - 2014.04.25. napján benyújtotta. A közigazgatási hatósági eljárás 2014.04.26. napján indult meg. Mivel eljárásom során megállapítottam, hogy a
benyújtott sportfejlesztési program megfelel a Tao. törvény 22/C. §-ának, és a Kormányrendelet 4. §-ának (3) bekezdésben
meghatározott vizsgálati szempontoknak, ezért a Kérelmező sportfejlesztési programjának szakmai tartalmát – a 2014/2015es támogatási időszak tekintetében – a rendelkező részben foglaltak szerint jóváhagytam.

A Kérelmező által benyújtott sportfejlesztési program szakmai tartalma illeszkedik az MKOSZ kosárlabda stratégiai
fejlesztési koncepciójához.
Határozatom a társasági adóról és az osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény 22/C §-án, a látvány-csapatsport
támogatását biztosító támogatási igazolás kiállításáról, felhasználásáról, a támogatás elszámolásának és ellenőrzésének,
valamint visszaﬁzetésének szabályairól szóló 107/2011. (VI. 30.) Korm. rendelet 4. § alapul.
A sportfejlesztési program jóváhagyására irányuló kérelme elbírálásához kapcsolódóan a látvány-csapatsportok
támogatásával összefüggő sportfejlesztési program jóváhagyására és a támogatási igazolás kiadására irányuló hatósági
eljárásban ﬁzetendő igazgatási szolgáltatási díjról szóló 39/2011. (VI. 30.) NEFMI rendelet 1. § a) pontja és (2) bekezdése
alapján a Kérelmezőnek 35 000 Ft igazgatási szolgáltatási díj ﬁzetési kötelezettsége keletkezett, amelyet a rendelkező
részben foglaltakkal összhangban teljesített.
Tájékoztatom, hogy a Kormányrendelet 4. §-ának (11) bekezdése alapján a jelen határozatommal jóváhagyott sportfejlesztési
programját, annak költségtervét és a jóváhagyott támogatás összegét a honlapján köteles közzétenni. A fentieken túl felhívom
a Kérelmező ﬁgyelmét arra, hogy a jelen határozatban jóváhagyott támogatási összeg felhasználásának a
Kormányrendeletben foglaltak, és az MKOSZ Elnökségének értékelési elveivel összhangban kell történnie. A támogatás
felhasználásáról történő elszámolás ellenőrzésére az elszámolási elvek ﬁgyelembe vételével kerül sor.
Hatáskörömet és illetékességemet a Tao. tv. 22/C. §-ának (3) bekezdése, az Stv. 22. §-ának (2) bekezdés f) pontja, valamint a
Kormányrendelet 2. §-ának (1) bekezdés 2. pontja határozza meg.
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.
Döntésemet a hivatkozott jogszabályhelyek alapján hoztam meg.

Budapest, 2014.06.27.
A határozatot kapják:
1. Kérelmező
2. Irattár

Szalay Ferenc
elnök
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