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A Magyar Kosárlabdázók Országos Szövetsége (a továbbiakban: MKOSZ) az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (a
továbbiakban: Ákr.) 80. § (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) 14. §-ának (6) bekezdése alapján meghozta a következő

H A T Á R O Z A T O T

A Ceglédi Kosárlabda Egyesület kérelmező (székhelye: 2700 Cegléd, Rákóczi út 33., adószáma: 18681079-1-13, képviselője: Lázár László) (a
továbbiakban: Kérelmező) 2017.11.16. napján jóváhagyott 2017/18-as támogatási időszakra vonatkozó sportfejlesztési programja keretében
megvalósítandó fejlesztések meghosszabbítását a Kormányrendelet 14. §-ának (6) bekezdése alapján jogcímenként az alábbi összegekben

jóváhagyom:

Pénzügyileg teljesült támogatás vonatkozásában

Támogatás jogcíme
Közvetlen
támogatás
összege

Közreműködői díj
összege

Ellenőrzési
feladatok

ellátásával
kapcsolatos

költség

Támogatás
összesen

A program
megvalósításához
szükséges önrész

Hosszabbítás
engedélyezett

határideje

Versenyeztetés 126 843 Ft 2 595 Ft 1 307 Ft 130 746 Ft 14 527 Ft 2019. 06. 30.

Összesen: 126 843 Ft 2 595 Ft 1 307 Ft 130 746 Ft 14 527 Ft  

 

Pénzügyileg nem teljesült, támogatási igazolással le nem fedett támogatás vonatkozásában

Támogatás jogcíme
Közvetlen
támogatás
összege

Közreműködői díj
összege

Ellenőrzési
feladatok

ellátásával
kapcsolatos

költség

Támogatás
összesen

A program
megvalósításához
szükséges önrész

Hosszabbítás
engedélyezett

határideje

Személyi jellegű
ráfordítások

1 358 985 Ft 28 020 Ft 14 010 Ft 1 401 015 Ft 1 401 015 Ft 2019. 06. 30.

Versenyeztetés 608 548 Ft 12 453 Ft 6 273 Ft 627 273 Ft 69 697 Ft 2019. 06. 30.

Összesen: 1 967 533 Ft 40 473 Ft 20 283 Ft 2 028 288 Ft 1 470 712 Ft  

 

elutasítom:

Pénzügyileg teljesült támogatás vonatkozásában

Támogatás jogcíme
Közvetlen

támogatás összege
Közreműködői díj

összege

Ellenőrzési
feladatok ellátásával
kapcsolatos költség

Támogatás
összesen

A program
megvalósításához
szükséges önrész

Utánpótlás-nevelés
feladatainak ellátása

1 Ft 0 Ft 0 Ft 1 Ft 0 Ft

Összesen: 1 Ft 0 Ft 0 Ft 1 Ft 0 Ft

 



Pénzügyileg nem teljesült, támogatási igazolással le nem fedett támogatás vonatkozásában

Támogatás jogcíme
Közvetlen

támogatás összege
Közreműködői díj

összege

Ellenőrzési
feladatok ellátásával
kapcsolatos költség

Támogatás
összesen

A program
megvalósításához
szükséges önrész

Utánpótlás-nevelés
feladatainak ellátása

18 404 604 Ft 379 476 Ft 189 738 Ft 18 973 818 Ft 2 108 202 Ft

Összesen: 18 404 604 Ft 379 476 Ft 189 738 Ft 18 973 818 Ft 2 108 202 Ft

 

A Kérelmező 15 000 Ft igazgatási szolgáltatási díjat fizetett meg az MKOSZ 10300002-20316431-70143285 számú fizetési számlájára.

Határozatom ellen önálló fellebbezésnek helye nincs. A Kérelmező határozatom bírósági felülvizsgálatát annak közlésétől számított 30 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 a MKOSZ-hez benyújtott keresetlevélben
kérheti.

I N D O K O L Á S

A Kérelmező sportfejlesztési programja – a 2017/18-as támogatási időszak vonatkozásában – 2017.11.16. napján kelt határozatommal
jóváhagyásra került. 

A Kérelmező 2018.08.14. napján a Kormányrendelet 14. § alapján a 2017/18-as támogatási időszakra vonatkozó sportfejlesztési programjának
meghosszabbítását kérelmezte.

Eljárásom során megállapítottam, hogy a benyújtott kérelem részben megfelel a Kormányrendelet 14. §-ban meghatározott vizsgálati
szempontoknak, ezért a Kérelmező sportfejlesztési programja keretében megvalósítandó fejlesztések meghosszabbítását a rendelkező részben
foglaltak szerint jóváhagytam.

Az utánpótlás-nevelés feladatainak ellátása jogcímen a pénzügyileg teljesült 1 Ft támogatás vonatkozásában a hosszabbítási kérelmet a
matematikai kerekítésre tekintettel elutasítottam. 

Az MKOSZ az utánpótlás-nevelés feladatainak ellátása jogcímen a pénzügyileg nem teljesült, támogatási igazolással le nem fedett, 18 784 080 Ft
támogatás vonatkozásában a hosszabbítási kérelmet az alábbi indokkal utasította el. A Kérelmező a program jóváhagyása előtt kérelmében vállalta,
hogy négy korosztályban (u11, u12, u14, u20) utánpótlás-nevelésben részt vevő csapatokat indít a 2017/18-as bajnoki évadban. A Rendelet 14. § (4)
bekezdésében foglaltak szerint, a támogatott szervezet - a 15. §-ban foglaltak kivételével - az elszámolás, valamint az (1) és (3) bekezdés szerinti
igazolás ellenőrző szervezet részére történő benyújtásával egyidejűleg a jóváhagyást végző szervezetnél, a jóváhagyást végző szervezet által erre
a célra rendszeresített felületen kérelmezheti a sportfejlesztési program további, legfeljebb egy támogatási időszakkal történő meghosszabbítását. A
sportszervezet a kérelemben megjelölt szakmai munka vonatkozásában válhatott jogosulttá az utánpótlás-nevelési feladatok ellátása jogcímen a
támogatás összegyűjtésére és felhasználására. Azonban mivel 2017. július 1. és 2018. június 30. között nem teljesítette a sportfejlesztési
programban vállaltakat, a hivatkozott 14. § (4) bekezdés szerinti feltételek fennállása sem állapítható meg, hiszen az alap időszak szerinti meg nem
valósított szakmai munka, a hosszabbított időszakban sem valósítható meg, nem folytatható.

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. §-a alapján a Kérelmezőnek 15 000 Ft igazgatási szolgáltatási díj fizetési kötelezettsége
keletkezett, amelyet a rendelkező részben foglaltakkal összhangban teljesített.

Felhívom a figyelmét, hogy a Kérelmezőnek a Kormányrendelet 11. § szerinti elszámolást a rendelkező részben meghatározott időponttól számított
30 napon belül kell az ellenőrző szervezet részére benyújtania.

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 14. §-án alapul.

Hatáskörömet és illetékességemet a Tao. 22/C. §-ának (3) bekezdése, az Stv. 22. §-ának (2) bekezdésének f) pontja, valamint a Kormányrendelet 2.
§-ának (1) bekezdésének 2. pontja határozza 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, 2018.12.11.

 
Szalay Ferenc

Elnök



A határozatot kapják:
1. Ceglédi Kosárlabda Egyesület
2. EMMI
3. Irattár
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