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jovahagyasara iranyulo kerelem

A Magyar Kosarlabdazok Orszagos Szovetsege (a tovabbiakban: MKOSZ) a kozigazgatasi hatosagi eljaras es szolgaltatas altalanos
szabalyairol szolo 2004. evi CXL. torveny (Ket.) 71. §-anak (1) bekezdese, a sportrol szolo 2004. evi I. torveny (Stv.), a tarsasagi adorol
es az osztalekadorol szolo 1996. evi LXXXI. torveny (Tao.) 22/C. §-a, valamint a latvany-csapatsport tamogatasat biztosito tamogatasi
igazolas kiallitasarol, felhasznalasarol, a tamogatas elszamolasanak es ellenorzesenek, valamint visszafizetesenek szabalyairol szolo
107/2011 (VI.30.) Korm. rendelet (Kormanyrendelet) 4. §-anak (5) bekezdese alapjan meghozta a kb'vetkezo

H A T A R O Z A T O T

A tamogatasi igazolas kiallitasanak feltetelet kepezo sportfejiesztesi program jovahagyasara iranyulo eljarassal kapcsolatban Stv. 22.
§-anak (3) bekezdeseben kapott jogkoromben eljarva, a(z) KERESZTURI SPORT EGYESULET kerelmezo (szekhelye: 1173 Budapest
Pesti lit 153, adoszama: 18052662 - 1 - 42, kepviseloje: Thullner Gyula) (a tovabbiakban: Kerelmezo) sportfejiesztesi programjanak
szakmai tartalmat, illetve annak koltsegveteset a Kormanyrendelet 4. §-anak (5) bekezdese, valamint a sportfejiesztesi programban
rendelkezesre allo informaciok alapjan jogcimenkent az alabbi osszegekben

jovahagyom:

Tamogatas jogcime

Elofinanszirozassal
megvalositando targyi eszkoz
beruhazas, feliijitas

Versenyeztetessel osszefuggo
feladok

Kozremiikodoi koltsegek:

Ellenorzo szervezet reszere
kb'telezoen forditando osszeg:

Osszesen:

Kozvetlen tamogatas
osszege

903 000 Ft

171 900 Ft

22 162 Ft

11 081 Ft

1 108 143 Ft

A program
megvalositasahoz
sziikseges Onresz

387 000 Ft

19 100 Ft

406 100 Ft

A 107/2011. (VI. 30.) Korm. rendelet modositasa alapjan a sportpolitikaert felelos miniszterium ellenorzo szervezete reszere kbtelezoen
forditando osszeg: 11 081 Ft

Afent megjelb'lt tamogatasi bsszeggel kapcsolatban felhasznalhato kbzremukbdoi koltseg osszege: 22 162 Ft
Hatarozatom ellen onallo fellebbezesnek az Stv. 22. §-anak (4) bekezdese, valamint a Ket. 100. §-anak (1) bekezdes a) pontja alapjan
helye nines. A Kerelmezo a Ket. 109. §-anak (3) bekezdese alapjan hatarozatom birosagi felulvizsgalatat annak kozlesetol szamitott
harminc napon beliil jogszabalysertesre hivatkozassal kerheti a Fovarosi Birbsagtol.

I N D O K O L A S

A Kormanyrendelet 4. §-anak (1) bekezdese ertelmeben a tamogatasi igazolas kiallitasanak elozetes feltetele, hogy a tamogatas
igenybevetelere jogosult szervezet a tervezett tamogatassal erintett sportfejiesztesi programjat - tobb evre szolo sportfejiesztesi program
eseten evekre lebontva -, annak tervezett megvalositasat megelozoen a jovahagyast vegzo szervezet reszere jovahagyas celjabol
benyiijtsa.
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A Kerelmezo a programjat a Kormanyrendelet 4. §-anak (1) bekezdeseben meghatarozott hataridoig — 2012. 04. 30. — benyujtotta. A
kozigazgatasi hatosagi eljaras -0001.11.30. napjan indult meg. Mivel eljarasom soran megallapitottam, hogy a benyujtott sportfejlesztesi
program megfelel a Kormanyrendelet 4. §-anak (3) bekezdesben meghatarozott vizsgalati szempontoknak, ezert a Kerelmezo
sportfejlesztesi programjanak szakmai tartalmat - 2012/2013-as tamogatasi idoszak tekinteteben - a rendelkezo reszben foglaltak
szerint jovahagytam.

A Kerelmezo altal benyujtott sportfejlesztesi program targyi eszkoz beruhazas, felujitas jogcimmel kapcsolatban a kovetkezo
megallapitasokat teszem:

• a(z) Kosarlabda cipo megnevezesu projektelem az MKOSZ sportagfejlesztesi koncepcioja alapjan 0 Ft -ban kerult jovahagyasra;
• a(z) Melegito also es felso megnevezesu projektelem az MKOSZ sportagfejlesztesi koncepcioja alapjan 0 Ft -ban kerult
jovahagyasra;

ezert - figyelemmel a Tao torveny 22/C. §-anak (4) bekezdes e) pontjaban meghatarozott 70%-os tamogatasi intenzitasra - a Kerelmezo
sportfejlesztesi programjanak targyi eszkoz beruhazas, felujitas jogcim ala betervezett koltseget 720 000 Ft tamogatasi osszeggel
csokkentettem.

A Kerelmezo altal benyujtott sportfejlesztesi program versenyeztetessel osszefiiggo feladok jogcimmel kapcsolatban a kovetkezo
megallapitasokat teszem:

• a(z) a bajnoksagban valo reszvetel dija, valamint a verseny, merkozes nevezesi dija megnevezesu projektelem az MKOSZ
sportagfejlesztesi koncepcioja alapjan 0 Ft -ban kerult jovahagyasra;

ezert a Kerelmezo sportfejlesztesi programjanak versenyeztetessel osszefuggo feladok jogcim ala betervezett koltseget 15 000 Ft
tamogatasi osszeggel csokkentettem.

A Kerelmezo altal benyujtott sportfejlesztesi program szakmai tartalma illeszkedik a Magyar Kosarlabdazok Orszagos Szovetsegenek
sportag strategiai fejlesztesi koncepciojahoz.

A fentieken tul felhivom a Kerelmezo figyelmet arra, hogy a Kormanyrendelet 4. §-anak (11) bekezdese alapjan a jelen hatarozatommal
jovahagyott sportfejlesztesi programjat, annak koltsegtervet es a jovahagyott tamogatas osszeget honlapjan koteles kozzetenni.

Hataskoromet es illetekessegemet a Tao. 22/C. §-anak (3) bekezdese, az Stv. 22. §-anak (2) bekezdes f) pontja, valamint a
Kormanyrendelet 2. §-anak (1) bekezdes 2. pontja hatarozza meg.

Dontesemet a hivatkozott jogszabalyhelyek alapjan hoztam.

-k. m.f. -
Tisztelettel:
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