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Kecskemé Felsőoktatás Sportjáért Diáksport Egyesület
Kecskemét
Árvácska utca 26
6044

A Magyar Kézilabda Szövetség (a továbbiakban: MKSZ) a(z) Kecskemé Felsőoktatás Sportjáért Diáksport Egyesület (székhelye: 6044
Kecskemét Árvácska utca 26 , adószáma: 19971627-1-03, a továbbiakban: Kérelmező) kérelme alapján a fen iktatószámon lefolytato
közigazgatási hatósági eljárás keretében meghozta a következő módosító
HATÁROZATOT
A Kérelmező spor ejlesztési 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 spor ejlesztési
programban rendelkezésre álló információk alapján jogcímenként az alábbi összegekre
módosítom:

A jóváhagyo spor ejlesztési program 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

1 137 411 Ft

23 452 Ft

11 726 Ft

1 172 589 Ft

1 172 589 Ft

Tárgyi eszköz beruházás,
felújítás (előﬁnanszírozo
nem ingatlan)

1 183 222 Ft

24 397 Ft

12 198 Ft

1 219 817 Ft

522 779 Ft

Összesen:

2 320 633 Ft

47 849 Ft

23 924 Ft

2 392 406 Ft

1 695 368 Ft

A módosíto spor ejlesztési program 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

1 021 799 Ft

21 068 Ft

10 534 Ft

1 053 401 Ft

1 053 401 Ft

Tárgyi eszköz beruházás,
felújítás (előﬁnanszírozo
nem ingatlan)

1 183 222 Ft

24 397 Ft

12 198 Ft

1 219 817 Ft

522 779 Ft

Koronavírussal
összefüggésben felmerülő
költségek

117 996 Ft

0 Ft

1 192 Ft

119 188 Ft

0 Ft

Összesen:

2 323 017 Ft

45 465 Ft

23 924 Ft

2 392 406 Ft

1 576 180 Ft

A spor ejlesztési programban végrehajto
tartalmazza.

részletes módosítást az Elektronikus Kérelmi Rendszerben szereplő spor ejlesztési program

A határozat a közléssel végleges. A határozat ellen fellebbezésnek a sportról szóló 2004. évi I. törvény (a továbbiakban: Stv.) 22. §-ának (4)
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bekezdése, valamint az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (a továbbiakban: Ákr.)116. §-ának (1)
bekezdésealapján helye nincs. A Kérelmező az Ákr. 114. §-ának (1) bekezdése, valamint a közigazgatási perrendtartásról szóló 2017. évi I.
törvény 39. § (1) bekezdése alapján,a határozat közlésétől számíto 30 napon belül, a jogsérelemre történő hivatkozással, az MKSZ-nél
előterjeszte kerese elközigazgatási per megindítására jogosult.
INDOKOLÁS
A Kormányrendelet 4. §-ának (1) bekezdése értelmében a támogatási igazolás kiállításának előzetes feltétele, hogy a támogatás
igénybevételére jogosult szervezet a terveze támogatással érinte spor ejlesztési programját – több évre szóló spor ejlesztési program
esetén évekre lebontva –, annak terveze megvalósítását megelőzően a jóváhagyást végző szervezet részére jóváhagyás céljából benyújtsa.
A Kérelmező spor ejlesztési programját a Kormányrendelet 4. § (1) bekezdésében meghatározo határidőig, 2021.02.25. napjáig benyújto a.
A közigazgatási hatósági eljárás 2021.02.26. napján indult meg. Kérelmező a 2021.04.09. nappal kelt ki/JH01-09450/2021/MKSZ nyilvántartási
számú jóváhagyó határozat módosítási kérelmét 2021.11.25. napján nyújto a be. Mivel eljárásom során megállapíto am, hogy a módosíto
spor ejlesztési program is megfelel a Kormányrendelet 4. §-ának (3) bekezdésben meghatározo vizsgála szempontoknak, ezért a
Kérelmező spor ejlesztési programjának szakmai tartalmát – a 2021/22-as időszak tekintetében – a rendelkező részben foglaltak szerint
jóváhagytam.
Tájékoztatom a Kérelmezőt, hogy a spor ejlesztési program meghosszabbítását az elszámolási időszakban (2022. július 1. – 2022. július 31.), a
Magyar Kézilabda Szövetségnek/EMMI-nek megküldö záró elszámolással egyidejűleg áll módjában kérelmezni.
A Kérelmező által benyújto program szakmai tartalma illeszkedik az MKSZ stratégiai fejlesztési koncepciójához.
A fen eken túl felhívom a Kérelmező ﬁgyelmét arra, hogy a Kormányrendelet 4. §-ának (11) bekezdése alapján a jelen határozatommal
jóváhagyo spor ejlesztési programját, annak költségtervét és a jóváhagyo támogatás összegét a honlapján köteles közzétenni.
E határozatot az MKSZ a Ákr. 80. §-ának (1) bekezdése, 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.
Budapest, 2021.12.01.
Novák András
Igazgatótanács elnöke, opera v igazgató
A határozatot kapják:
1. Kecskemé Felsőoktatás Sportjáért Diáksport Egyesület
2. Ira ár
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