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Tárgy: sportfejlesztési program módosítására irányuló kérelem jóváhagyása  

A Magyar Kosárlabdázók Országos Szövetsége (a továbbiakban: MKOSZ) a(z) Szolnoki Sportcentrum Nonprofit Kft. (székhelye: 5000 Szolnok,
Tiszaligeti sétány 2., adószáma: 21064371-2-16, a továbbiakban: Kérelmező) kérelme alapján a fenti iktatószámon lefolytatott közigazgatási hatósági
eljárás keretében meghozta a következő módosító

H A T Á R O Z A T O T

A Kérelmező sportfejlesztési 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 sportfejlesztési programban rendelkezésre álló
információk alapján jogcímenként az alábbi összegekre

módosítom:

A jóváhagyott sportfejlesztési program módosítással érintett támogatásának összege (Ft)

Támogatás jogcíme Közvetlen
támogatás összege

Közreműködői díj
összege

Ellenőrző szervnek
fizetendő hatósági

díj

Támogatás
összesen

A program
megvalósításához
szükséges önrész

Tárgyi eszköz beruházás,
felújítás (utófinanszírozott
ingatlan)

406 359 652 Ft 8 378 550 Ft 4 189 275 Ft 418 927 477 Ft 179 540 347 Ft

Összesen: 406 359 652 Ft 8 378 550 Ft 4 189 275 Ft 418 927 477 Ft 179 540 347 Ft

A módosított sportfejlesztési program módosítással érintett támogatásának összege (Ft)

Támogatás jogcíme Közvetlen
támogatás összege

Közreműködői díj
összege

Ellenőrző szervnek
fizetendő hatósági

díj

Támogatás
összesen

A program
megvalósításához
szükséges önrész

Tárgyi eszköz beruházás,
felújítás (utófinanszírozott
ingatlan)

698 708 578 Ft 14 406 362 Ft 7 203 181 Ft 720 318 121 Ft 308 707 766 Ft

Összesen: 698 708 578 Ft 14 406 362 Ft 7 203 181 Ft 720 318 121 Ft 308 707 766 Ft

A sportfejlesztési programon elvégzett módosítás tételes bontása:

Jogcím Megnevezés Művelet

A jóváhagyott
sportfejlesztési

programban az adott tétel
támogatásának összege

(Ft)

A módosított
sportfejlesztési

programban az adott tétel
támogatásának összege

(Ft)

Tárgyi (utófin. ingatlan) Kosárlabda sportot kiszolgáló épület
építése Növelve 71 501 532 Ft 87 762 985 Ft

Tárgyi (utófin. ingatlan) Petőfi Sándor Építészeti és Faipari
Szakgimnázium Tornacsarnok Növelve 311 746 680 Ft 596 875 871 Ft

Utófin. ingatlan közreműködői díj Növelve 8 378 550 Ft 14 406 362 Ft

E határozat a sportfejlesztési programot jóváhagyó határozat egyéb rendelkezéseit nem érinti.

A határozat ellen önálló fellebbezésnek helye nincs. A Kérelmező a határozat bírósági felülvizsgálatát annak közlésétől számított 30 napon belül
jogsérelemre történő 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.

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 sportfejlesztési programját a Kormányrendelet 4. § (1) bekezdésében meghatározott határidőig, 2017.05.02. napjáig benyújtotta, a kérelem
2017.12.19. nappal kelt ki/JH01-09340/2017/MKOSZ nyilvántartási számú jóváhagyó határozattal elbírálásra került. A Kérelmező módosítási kérelmét
2019.06.06. napján nyújtotta be. A hatóság megállapította, hogy a kérelem a Kormányrendelet 10. § (6) bekezdésére hivatkozással a sportfejlesztési
program szerinti ingatlan-fejlesztésre irányuló tárgyi eszköz beruházás, felújítás támogatási jogcímen jóváhagyott, beruházással, felújítással összefüggő
támogatás összegének növelésére irányul, ezért igazságügyi szakértő került kirendelése indokolt. Ez alapján az MKOSZ 2019.10.31. napján kelt,
MKOSZ-ki/0068/2019 iktatószámú végzés alapján szakértő kirendeléséről rendelkezett. Az igazságügyi szakértő 2019.11.20. napján kelt
szakvéleménye alapján a Kérelmező sportfejlesztési programjának módosítása 2020.01.14. napján jóváhagyásra került.

A ki/JHMOD01-09340/2017/MKOSZ nyilvántartási számú módosítást jóváhagyó határozat 2020.05.13. napján a ki/MODVISSZ01-09340/2017/MKOSZ
nyilvántartási számú határozattal visszavonásra került, tekintettel arra, hogy a 2020.01.14. napján jóváhagyott módosítási határozatban szereplő két
projektelem közül csak a Kosárlabda sportot kiszolgáló épület esetében készült el az igazságügyi szakértői jelentés. A Petőfi Sándor Építészeti és
Faipari Szakgimnázium Tornacsarnok projektelem esetében az igazságügyi szakértői jelentés nem készült el, ezért a módosítási kérelem nem volt
jóváhagyható.

Az MKOSZ 2020.03.10. napján kelt, MKOSZ—ki/0031/2020 iktatószámú végzés alapján szakértő kirendeléséről rendelkezett a Petőfi Sándor Építészeti
és Faipari Szakgimnázium Tornacsarnok projektelemmel kapcsolatban. A Sportszervezet 2020.06.11. napján kérelem kiegészítést nyújtott be. Az
igazságügyi szakértői szakvélemény 2020.06.16. napján elkészült.

A benyújtott kérelem vonatkozásában megállapítható, hogy az megfelel a jogszabályi feltételeknek, a támogatási összeg növekedése a sportfejlesztési
program műszaki vagy szakmai tartalmának módosítása miatt vált szükségessé, és a műszaki, szakmai tartalom változása a projekt eredményessége
szempontjából kedvezőbb vagy azonos értékű megoldást eredményez. A költségnövekmény eléri a sportfejlesztési program szerinti összes támogatás
eredeti összegének 15%-át, amely alapján a piaci áraknak való megfelelés a támogatott szervezet részéről alátámasztásra került. A költségnövekmény
igazságügyi szakértő által adott szakvélemény által alátámasztott.

A fentiekben leírtak alapján megállapítható, hogy a műszaki tartalom-változásra alapított, módosított sportfejlesztési program megfelel a
Kormányrendeletben meghatározott vizsgálati szempontoknak, feltételeknek, ezért az MKOSZ a támogatott sportszervezet 2017/18-as támogatási
időszakra jóváhagyott sportfejlesztési programjának módosítását jóváhagyta.

A Kérelmező által benyújtott program szakmai tartalma illeszkedik az MKOSZ stratégiai fejlesztési koncepciójához.

E határozatot az MKOSZ, 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.

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, 2020.07.03.

 Szalay Ferenc
Elnök

A határozatot kapják:
1. Szolnoki Sportcentrum Nonprofit Kft.
2. Ellenőrző szervezet 
3. Irattár
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