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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

H A T Á R O Z A T 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) Szentendrei Kosárlabda Sport Egyesület kérelmező (székhelye: 2000 Szentendre Egres út 131/b.,
adószáma: 18713109-1-13, képviselője: Könczöl Attila) (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
Közvetlen
támogatás
összege

Közreműködői díj
összege

Ellenőrző
szervnek
fizetendő

hatósági díj

Támogatás
összesen

A program
megvalósításához
szükséges önrész

Elszámolandó
összeg

Utánpótlás-nevelés
feladatainak ellátása

7 720 622 Ft 159 188 Ft 79 594 Ft 7 959 404 Ft 884 378 Ft 8 764 188 Ft

Versenyeztetés 1 076 670 Ft 22 199 Ft 11 100 Ft 1 109 969 Ft 123 330 Ft 1 222 199 Ft

Összesen: 8 797 292 Ft 181 387 Ft 90 694 Ft 9 069 373 Ft 1 007 708 Ft 9 986 387 Ft

A sportfejlesztési program jóváhagyására irányuló kérelmet az alábbi táblázatban szereplő jogcímek és összegek vonatkozásában

elutasítom:

 
Közvetlen
támogatás
összege

Közreműködői díj
összege

Ellenőrző
szervnek
fizetendő

hatósági díj

Támogatás
összesen

A program
megvalósításához
szükséges önrész

Elszámolandó
összeg

Utánpótlás-nevelés
feladatainak ellátása

13 951 850 Ft 287 667 Ft 143 834 Ft 14 383 350 Ft 1 598 150 Ft 15 837 667 Ft

Versenyeztetés 358 890 Ft 7 400 Ft 3 700 Ft 369 990 Ft 41 110 Ft 407 400 Ft

Összesen: 14 310 740 Ft 295 067 Ft 147 534 Ft 14 753 340 Ft 1 639 260 Ft 16 245 067 Ft

Határozatom ellen önálló fellebbezésnek helye nincs. A Kérelmező a 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 ügyszámra való hivatkozással, a Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróságnak címzett, de az MKOSZ-hez benyújtott
keresetlevélben kérheti.

A Kérelmező 20 000 Ft igazgatási szolgáltatási díjat fizetett meg az MKOSZ 10300002-20316431-70143285 számú fizetési számlájára.

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 a programját a Kormányrendelet 4. §-ának (1) bekezdésében meghatározott határidőig - 2015.04.23. napján - benyújtotta. A
közigazgatási hatósági eljárás 2015.04.24. napján indult meg. Mivel eljárásom során megállapítottam, hogy a benyújtott sportfejlesztési program
részben megfelel a Kormányrendelet 4. §-ának (3) bekezdésben meghatározott vizsgálati szempontoknak, ezért a Kérelmező sportfejlesztési
programjának szakmai tartalmát– a 2015/16-os támogatási időszak tekintetében – a rendelkező részben foglaltak szerint jóváhagytam.

A Kérelmező által benyújtott sportfejlesztési program utánpótlás-nevelési feladatok támogatása jogcímmel kapcsolatban a következő
megállapításokat teszem:

A(z) Medicinlabda projektelem az alábbi indok miatt elutasításra került. Az MKOSZ kérelemben megjelölt korosztályra tekintettel - az
utánpótlás-nevelési feladatok támogatási jogcím, sportfelszerelés, sporteszköz beszerzés aljogcímen - a sportfelszerelés, sporteszköz
beszerzését Kérelmező vonatkozásában sportszakmailag nem támogatja, ezért a kérelmet ezen alábbi tétel(ek)re elutasítottam.
A(z) Labda megnevezésű projektelem az MKOSZ sportágfejlesztési koncepciója alapján 184 995 Ft-ban került jóváhagyásra;
A(z) Mezgarnitura megnevezésű projektelem az MKOSZ sportágfejlesztési koncepciója alapján 416 238 Ft-ban került jóváhagyásra;
A(z) Rendezési, felkészítési, képzési költségek megnevezésű projektelem az MKOSZ versenyrendszerébe benevezett csapatok száma
alapján 369 990 Ft-ban került jóváhagyásra;
A(z) Felkészítéssel, edzőtáboroztatással és versenyeztetéssel közvetlenül összefüggő szállás és étkezés költsége megnevezésű projektelem
az MKOSZ sportágfejlesztési koncepciója alapján 369 990 Ft-ban került jóváhagyásra;
A(z) A programban résztvevő sportszakemberek személyi jellegű ráfordításai megnevezésű projektelem az MKOSZ sportágfejlesztési
koncepciója alapján 2 959 918 Ft-ban került jóváhagyásra;
A(z) Barcsay Általános Iskola projektelem az alábbi indok miatt csökkentésre került. Az MKOSZ által hivatalból rendelkezésre álló,
játékengedéllyel rendelkező játékosok száma és a tervezett teremhasználat alapján, az utánpótlás-nevelési feladatok támogatási jogcímre
betervezett, sportlétesítmény, sportpálya bérleti díjának költsége vonatkozásában a támogatási összeget 208 119 Ft-ra csökkentettem.
A(z) Sz. András Ált. isk. projektelem az alábbi indok miatt csökkentésre került. Az MKOSZ által hivatalból rendelkezésre álló, játékengedéllyel
rendelkező játékosok száma és a tervezett teremhasználat alapján, az utánpótlás-nevelési feladatok támogatási jogcímre betervezett,
sportlétesítmény, sportpálya bérleti díjának költsége vonatkozásában a támogatási összeget 208 119 Ft-ra csökkentettem.
A(z) Sz. András Ált. isk. projektelem az alábbi indok miatt csökkentésre került. Az MKOSZ által hivatalból rendelkezésre álló, játékengedéllyel
rendelkező játékosok száma és a tervezett teremhasználat alapján, az utánpótlás-nevelési feladatok támogatási jogcímre betervezett,
sportlétesítmény, sportpálya bérleti díjának költsége vonatkozásában a támogatási összeget 208 119 Ft-ra csökkentettem.
A(z) Sz. András Ált. isk. projektelem az alábbi indok miatt csökkentésre került. Az MKOSZ által hivatalból rendelkezésre álló, játékengedéllyel
rendelkező játékosok száma és a tervezett teremhasználat alapján, az utánpótlás-nevelési feladatok támogatási jogcímre betervezett,
sportlétesítmény, sportpálya bérleti díjának költsége vonatkozásában a támogatási összeget 208 119 Ft-ra csökkentettem.
A(z) Ferences Gimnázium projektelem az alábbi indok miatt csökkentésre került. Az MKOSZ által hivatalból rendelkezésre álló,
játékengedéllyel rendelkező játékosok száma és a tervezett teremhasználat alapján, az utánpótlás-nevelési feladatok támogatási jogcímre
betervezett, sportlétesítmény, sportpálya bérleti díjának költsége vonatkozásában a támogatási összeget 249 743 Ft-ra csökkentettem.
A(z) Ferences Gimnázium projektelem az alábbi indok miatt csökkentésre került. Az MKOSZ által hivatalból rendelkezésre álló,
játékengedéllyel rendelkező játékosok száma és a tervezett teremhasználat alapján, az utánpótlás-nevelési feladatok támogatási jogcímre
betervezett, sportlétesítmény, sportpálya bérleti díjának költsége vonatkozásában a támogatási összeget 208 119 Ft-ra csökkentettem.
A(z) Ferences Gimnázium projektelem az alábbi indok miatt csökkentésre került. Az MKOSZ által hivatalból rendelkezésre álló,
játékengedéllyel rendelkező játékosok száma és a tervezett teremhasználat alapján, az utánpótlás-nevelési feladatok támogatási jogcímre
betervezett, sportlétesítmény, sportpálya bérleti díjának költsége vonatkozásában a támogatási összeget 208 119 Ft-ra csökkentettem.
A(z) Ferences Gimnázium projektelem az alábbi indok miatt csökkentésre került. Az MKOSZ által hivatalból rendelkezésre álló,
játékengedéllyel rendelkező játékosok száma és a tervezett teremhasználat alapján, az utánpótlás-nevelési feladatok támogatási jogcímre
betervezett, sportlétesítmény, sportpálya bérleti díjának költsége vonatkozásában a támogatási összeget 208 119 Ft-ra csökkentettem.
A(z) Ferences Gimnázium projektelem az alábbi indok miatt csökkentésre került. Az MKOSZ által hivatalból rendelkezésre álló,
játékengedéllyel rendelkező játékosok száma és a tervezett teremhasználat alapján, az utánpótlás-nevelési feladatok támogatási jogcímre
betervezett, sportlétesítmény, sportpálya bérleti díjának költsége vonatkozásában a támogatási összeget 249 743 Ft-ra csökkentettem.
A(z) 2015/2016Móricsz Zsigmond Ált. Iskola projektelem az alábbi indok miatt csökkentésre került. Az MKOSZ által hivatalból rendelkezésre
álló, játékengedéllyel rendelkező játékosok száma és a tervezett teremhasználat alapján, az utánpótlás-nevelési feladatok támogatási jogcímre
betervezett, sportlétesítmény, sportpálya bérleti díjának költsége vonatkozásában a támogatási összeget 305 242 Ft-ra csökkentettem.
A(z) 2015/2016Móricsz Zsigmond Ált. Iskola projektelem az alábbi indok miatt csökkentésre került. Az MKOSZ által hivatalból rendelkezésre
álló, játékengedéllyel rendelkező játékosok száma és a tervezett teremhasználat alapján, az utánpótlás-nevelési feladatok támogatási jogcímre
betervezett, sportlétesítmény, sportpálya bérleti díjának költsége vonatkozásában a támogatási összeget 277 492 Ft-ra csökkentettem.

ezért figyelemmel a Tao. tv. 22/C. § (4) bekezdésének c) pontjában meghatározott 90%-os támogatási intenzitásra – a Kérelmező sportfejlesztési
programjának utánpótlás-nevelési feladatok támogatása jogcím alá betervezett költségét 14 383 350 Ft támogatási összeggel 7 959 404 Ft összegre
csökkentettem.

A Kérelmező által benyújtott sportfejlesztési program versenyeztetés jogcímmel kapcsolatban a következő megállapításokat teszem:

Megvalósítani kívánt a versenyeztetéssel – ideértve bírók, játékvezetők, szövetségi ellenőrök, versenyfelügyelők küldésével és rendelkezésre
állásával – kapcsolatos költségek megnevezésű projektelem az MKOSZ versenyrendszerébe benevezett csapatok száma alapján 369 990 Ft-
ban került meghatározásra;

ezért figyelemmel a Tao. tv. 22/C. § (4) bekezdésének c) pontjában meghatározott 90%-os támogatási intenzitásra – a Kérelmező sportfejlesztési
programjának versenyeztetés jogcím alá betervezett költségét 369 990 Ft támogatási összeggel 1 109 969 Ft összegre csökkentettem.



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 20 000 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, 2015.09.24.

 
Szalay Ferenc

elnök

A határozatot kapják:
1. Szentendrei Kosárlabda Sport Egyesület
2. Irattár
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