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A Magyar Kos6rlabd6z6k Orszdgos Szovets6ge (a tovdbbiakban: MKOSZ) a kozigazgat6si hat6s6gi elj6r6s es szolgSltat6s 6ltal6nos

wab5lyair6l s26162004. evi CXL. torv6ny (Ket.) 71 . S-6nat ('l )bekezd6se, a sportr6l s26162004.6vi L torv6ny (Stv.), a t6rsas6gi ad6r6l
6s az osztal6kad6r6l sz6l6 1996. 6vi LXXXI. torveny (Tao.) 221C. $-a, valamint a l6tv6ny-csapatsport t6mogat6s6t biztosit6 tdmogat6si
igazol6s ki6llit6s6r6l, felhaszn6l6s6r6l, a t6mogat6s elszSmol6s6nak 6s ellen6e6s6nek, valamint visszafizet6s6nek szab6lyair6l sz6l6

lOl tZOll (Vl.3O.) Korm. rendelet (Korm6nyrendelet) 4. $-6nak (5) bekezd6se alapj6n meghozta a k6vetkez6

HATAROZATOT
A tamogatasi igazol6s ki6llit6s6nak felt6tel6t k6pez6 sportfejlesztesi program j6v6hagy6sdra ir6nyul6 elj6r6ssal kapcsolatban SN. 22'
(sz6khelye: 9026 Gy6r Achim Andrds 11'
S-anat ig) bek6zd6s6ben kapott jogkoromben eljdrva, a(z) Gy6ri Kos6rlabda Club k6relmez6
id6szema: 18525089 - 2 - 08, k6pvisel6je: Hoffmann Gergely) (a tov6bbiakban: K6relmez6) sportfejlesztesi programj6nak szakmai
tartalm6t, illetve annak kolts6gvet6s6t a Korm6nyrendelet 4. $-6nak (5) bekezdese, valamint a sportfejleszt6si programban
rendelkez6sre 6ll6 inform6ci6k alapj6n jogcimenk6nt az al{bbi osszegekben

j6v6hagyom:
T6mogat6s jogcime

K6zvetlen
t6mogat6s <isszege

El6finansziroz6ssal
megval6sitand6 tdrgyi
eszkoz beruhdzds,
fel0jit6s

Kcizremfikcid6i dij

iisszege

Ellen6rz6 szervnek
fizetend6 hat6s5gi
dij

A program
megval6sit5s5hoz
sziiks6ges Onr6sz

Tdmogat5s
<isszesen

3 069 485 Ft

60 000 Ft

31 611 Ft

3 161 096 Ft

1 354 755 Ft

Ut6no6tl6s-nevel6si
feladatok

27 147 135FI

550 000 Ft

279 769 Ft

27 976 904 Ft

3 108 545 Ft

Osszesen:

30

6 620 Ft

610 000 Fr

311 380 Ft

31 138 000 Ft

4 463 300 Ft

21

Haterozatom ellen on6ll6 fellebbez6snek azSN.22. $-5nak (4) bekezd6se, valamint a Ket. 100. S-5nak (1) bekezd6s a) pontja alapj6n
helye nincs. A K6relmez6 a Ket. 109. S-6nak (3) bekezd6se alapj6n hat6rozatom bir6sdgi fel0lvizsg6lat6t annak kozl6s6t6l sz6mitott
harminc napon belUl jogszab6lysert6sre hivatkoz6ssal k6rheti a F6v6rosi Bir6sAgt6l.

INDOKOLAS
A

t6mogat6si igazol6s kiSllitas6nak el6zetes felt6tele, hogy a tamogates
- tobb 6vre sz616 sportfejleszt6si program
annak tervezett megval6sit6s6t megel6z6en a j6vdhagy6st v6gz6 szervezet r6sz6re j6vdhagy6s celj6b6l

Kormdnyrendelet 4. g-5nak (1) bekezd6se 6rtelm6ben

a

ig6nybev6tel6re jogosult szervezet a tervezett tamogatdssal 6rintett sportfejleszt6si programj6t

eseten 6vekre lebontva
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beny(jtotta' A
2012. 04' 30.
sPortfejleszt6si
hogy
a
benytjtott
megdllapitottam,
sordn
meg.
Mivel
elj6r6som
indult
kozigazgat6si hatOJagi eljitrAs 2012.04.03. napj6n
progi"d megfelel a-Koim6nyrendelet 4. S-inak (3) bekezd6sben meghat6rozott vizsgdlati szempontoknak, ez6rt a K6relmez6
2o1a2oB-as tdmogat6si id6szak tekintet6ben a rendelkez6 r6szben foglaltak
spirtfejteszteli programjdnak szakmai tartaimdt
szerint j6v6hagytam.

R ferelmezO a programjdt a Koim6nyrendelet 4. g-6nak (1) bekezd6s6ben meghat6rozott hatdrid6ig

-

-

-

-

A K6relmez6 6ltal benygjtott sportfejleszt6si program t6rgyi eszk6z beruh6z6s, felrijitds jogcimmel kapcsolatban a kdvetkez6
meg6llapit6sokat teszem:

. a(z) 0 FtVl6git6shoz szgks6ges megnevezes( prolektelem az MKOSZ sport6gfejleszt6si koncepci6ja alapj6n 4 044240 Fl-ban
keriilt j6v6hagydsra;
. a(z) EreOm6nyjelz6 megnevez6su projektelem az MKOSZ sportSgfejlesztdsi koncepci6ja alapj610 Ft -ban keri.ilt j6v6hagydsra;
. a(z) parkettdiis megneiveres6 projekielem az MKOSZ sport6gfejleszt6si koncepci6ja alapj5n 0 !t -ban keriilt j6v6hagy6sra;
. aizj eatyatest6s megnevez6s0 projektelem az MKOSZ sportagfejleszt6si koncepci6ja alapj6n 0 Ft -ban ker0lt j6v6hagy6sra;
K6relmez6
- figyelemmel a Tao torv6ny 22lC. g-6nak (4) bekezdes e) pontj6ban meghat6rozott 7Oo/o-as tamogatesi intenzitasra - a
sportfejleszt6si programj6nak t6rgyi eszkoz beruh6z6s, fel0jit6s jogcim al6 betervezett kolts6g6t 2 814 24O Ft t6mogatasi osszeggel
ez6rt

csokkentettem.

A K6relmez6 6ltal benyUjtott sportfejlesztdsi program utanp6tlas-nevel6si feladatok t6mogat6sa jogcimmel kapcsolatban a kdvetkez6
meg5llapit6sokat teszem :
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dij - Kod6ly Zoltan Altalenos lskola megnevez6sU projektelem az MKOSZ sport5gfejleszt6si koncepci6ja alapj6n 225 000

-ban keriilt j6v5hagySsra;
Ft"(.D6rl"ti

. a(z) b61e1 Oij - fovais Margit AMK megnevezEsii projektelem az MKOSZ sportagfejleszt6si koncepci6ja alapj6n 0 Ft -ban kerUlt
j6v6hagy5sra;
i a(z) Uerbti dij - Magyar Mlmos Uszoda megnevez6sU projektelem az MKOSZ sport6gfejleszt6si koncepci6ja alapj6n 0 Ft -ban kerttlt
j6vShagy6sra;
I a(z) fitsOtot<0 Egyeb megnevez6s0 projektelem az MKOSZ sport6gfejleszt6si koncepci6ja alapj6n 1 087 S2O Ft -ban kertilt

j6v6hagy6sra;
. a(z) fitsOtot<tl Egy6b megnevez6sfi projektelem az MKOSZ sport6gfejleszt6si koncepci6ja alapj6n 74232O Ft -ban ker0lt
j6viihagy6sra;
. a(z) fltsOtofri Egyeb megnevez€s( p@ektelem az MKOSZ sportSgfejleszt6si koncepci6ja alapj6n 1 617 660 Ft-ban kerUlt
j6v6hagydsra;
. a(z) fltsOtofg Egy6b megnevez6sU projektelem az MKOSZ sport6gfejleszt€si koncepci6ja alapjdn 3 525 060 Ft -ban ker0lt
j6v6hagy6sra;
I a(z) Nevez6si kdlts6gek megnevez6s0 projektelem az MKOSZ sport6gfejleszt6si koncepci6ja alapjdn 600 000 Ft -ban kerUlt
j6v6hagy6sra;
I a(z) CenOezesi, felk6szit6si, k6pz6si kolts6gek megnevez6s0 projektelem az MKOSZ sportdgfejleszt6si koncepci6ja alapjSn 1 000
000 Ft -ban ker0lt j6v6hagy6sra;
. a(z) Verseny- 6s jatekenged6lyek ki6llit6sdnak k6lts6gei megnevez6s0 projektelem az MKOSZ sportdgfejleszt6si koncepci6ja
alapj6n 400 000 Ft -ban ker0ltj6v6hagy6sra;
. a(z) Felk6szlt6ssel, edz6t6boroztatessal 6s versenyeztet6ssel kozvetlenUl OsszefUgg6 sz6ll6s 6s 6tkezes k0ltsege megnevezesU
projektelem az MKOSZ sport6gfejleszt6si koncepci6ja alapj6n 350 000 Ft -ban ker0lt j6v6hagy6sra;

- figyelemmel a Tao torv6ny 22lC. $-6nak (4) bekezdes a) pontj6ban meghat5rozott 90%-os tAmogatAsi intenzitesra - a K6relmez6
sportfejleszt6si programjdnak utdnp6tlSs-nevel6si feladatok tAmogatdsa jogcim a15 betervezett kolts6g6t 11 701 1OO Ft t6mogat6si
osszeggel csokkentettem.
ez6rt

A K6relmez6 6ltal beny0jtott sportfejleszt6si program szakmai tartalma illeszkedik a Magyar Kos6rlabddz6k Orsz6gos Szovets6g6nek
sport6g strat6giai fejleszt6si koncepci6j6hoz.

A fentieken tql felhivom a K6relmez6 figyelm6t arra, hogy a Korm6nyrendelet 4. $-6nak (11) bekezdese alapj6n a jelen hat6rozatommal
j6v6hagyott sportfejleszt6si programj6t, annak k6lts6gterv6t 6s a j6v6hagyott temogat6s osszeget honlapj5n koteles kozz6tenni.
Hat6skoromet 6s illet6kess6gemet a Tao. 221C. $-6nak (3) bekezd6se,
Korm6nyrendelet 2. $-6nak (1 ) bekezd6s 2. pontja hat{rozza meg

az Stv. 22. $-6nak (2[

b-ekezd6s

0

pontja, valamint a

Dont6semet a hivatkozott jogszab5lyhelyek alapj6n hoztam.

-k.m.f.-
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