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Ugyint6z6: Szabari J6nos
T6rgy: sportfejleszt6si program
j6v6hagydsSra i16nyul6 k6relem

A Magyar KosSrlabdSz6k Orsz6go:i ets6ge (a tov6bbiakban: MKOSZ) a kozigazgatdsi hat6sdgi elj6riis 6s szolgr6ttat6s dltal6nos
(Ket.) i'1 . $-5nak (1)bekezd6se, a sportr6l s26162004.6vi l. torv6rny (stv.), a t5rsas6gi ad6r<ilszab6lyair6l s26162004. evi CXL.

6s az osztal6kad6r6l sz6l6 1996.6vi Ofif . torv(iny (Tao.) 221C. g-a, valamint a ldtv6ny-csapatsport t6mog;at6s6t bizlosit6 t6mogat6r;i
a t6mogatds elszdmolds6nak 6s ellen6z6s6nek, valamint visszafizrd6s6nek szabSlyair6l sz6l6igazol6s ki6llit6s6r6l, felha

10712011 (V|.30.) Korm. rendelet ) 4. $-6nak (5) bekezd6se alapjdn meghozta a kovetkez6

HATAROZATOT

A t6mogat6si igazol6s kiSllit6s6nak t6tel6t k65xrz6 sportfejlesztesi program j6vdhagySsiira irdnyul6 elj6rihssal kapcr;olatban Stv. 2il.
S-6nak (3) bekezd6s6ben kapott
ad6sz5ma: 18525089 - 2 - 08,
tartalmAt, illetve annak

Budapest, 2012.08.16
lktat6szdm: kV JHO1 -01 26 1201 2
Ugyiratszdm: be/SFPH P04-0 1 26 t2O1
E-mail:

rendelkez6sre 6l16 informdci6k

Haterozatom ellen ondl16
helye nincs. A Kdrelmez6 a Ket
harminc napon belUl

A Korm5nyrendelet 4. S,6nak (1)
igdnybevetel6re jogosult szervezet a
eset6n 6vekre lebontva -, annak
beny[jtsa.

Gy6ri KosSrlatrcla Club
Gv6r

Achim Andr6s 11

9026

ben eljdrva, a(z) Gy6ri Kos5rlabda club k6relmez6 (sz6khelye: 9026 Gy6r hchim Andr6s 11 ,je: Hoffmann Gergely) (a tovabbiakban: K6relmez6) sportfejleszldsi progrcmj6nak szakmeri
6t a KormSnyrendelet 4. $-6nak (5) bekezd6se, valamint a sportfejles:zt6si programbar,r
jogcimenkdnt az alabbi osszegekben

j6vdhagyom:

T6mogat6s
<isszesen

3 161 096 lFt

27 976 904 t=t

31 138 000 Fr

k az stv. 2:2. g-6nak (4) bekezd6se, valamint a Ket. 100. S-dnak (1) lcekezd6s a) pontja alapjdn
S-iinak (3) bekezdSse alapjdn hatdrozatom bir6s6gi felulvizsgSlai6i irnnak k6ztes6t6t szemitott
hivatkozdssal k6rheti a F6v6rosi Bir6s6gt6l,

INDOKOLAS

>.6ritr:lm6ben a tdmogat6si igazol6s ki6llitdsdnak el6zetes felt6tele, h,cgy a t6mogat6s;
t6mogat6ssal 6rintett sportfejleszt6si programjiit - tobb 6vre sztl,l6 sportfelieszt6sr program

megval6sit6sdt megel6z6en a j6v6hagy6st v6gz6 szervezet r6sz6ie jovahagyas cellab6l

temogatas
Ellen6rz6 szervnek
fizetend6 hat6sAgi

dij

31 611 Ft

3 108 545 Ft

311 380 Ft
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4. (1 ) bekezd6s6ben meghat6rozott - 2012.04. 30. -- benyfjtotta. A
2012.04. napj6n meg. Mivel elj6r6som sor6n megSllapitottam, hogy a beny0jtott sportfejleszt6si

(3) bekezd6sben meghatdrozoft vizsg6lati szempontokuak, ez6rt a K6relmez6
201212913-as temogatasi id6szak tekinteteben - a rendelkez6 rdszben foglaltak

program tergyi eszkdz beruh6z6s, felujitSs jogcimmel kapcsolatban a k6vetkez6

projektelem az MKOSZ sport6gfejlesztesi koncepci6ja alapjirn 4 044 tZ40 Fl -ban

. a(z) Eredmenyjelz6 mQgnevez6su

. a(z) Parkett5z6s megnpvez6sU pn

. a(z) P6lyafest6s megn$vez6sfi prc

ez6rt - figyelemmel a Tao tl>w6ny 221C.
sportfejleszt6si programjiinpk tdrgyi esz
csokkentettem.

nak (4) pekezd6s e) pontj6ban meghatdrozott 70%-Os t6mogatdsi intenzitasra ,- a K6relmez6
beruh5{6s, feltjit6s jogcim al5 betervezett kolts6g6t 2 814240 Ft tdmogatesi osszeggel

prograrn ut6np6tl6s-nevel6si feladatok t6mogat5sa jogcimmel kapcrolatban a k6vetkez6

A K6relmez6 a
kozigazgat5si hat6sdgi
program megfelel a
sportfejleszt6si
szerint j6vShagytam

A K6relmez6 altal beny[jtott
megSllapit6sokat teszem:

. a(z) 0 FtMldgiteshoz s4uks6ges
keriilt j6v6hagydsra;
. a(z) Eredmdnyjelz6 m

A K6relmez6 6ltal beny0jtoft
meg5llapit6sokat teszem:

{,y;\
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. a(z) b6rleti dij - Kod6ly Zolt6n
Ft -ban kerirlt j6v6hagy5sra;

lskola nregnevez€sfi projektelem az MKOSZ sport6gfejleszt6si konroepci6ja alapjdn 225 000

. a(z) berletidij- Kov6cs MargitAMl(
j6v6hagy6sra;
. a(z) b6rleti dij - Magyar Vilmos
j6vdhagySsra;

rnegnevez6sfi projektelem az MKOSZ sport5gfejleszt6si koncepci6jra alapj6n 0 Ft -ban kertllt

. a(z) Fels6fok( Egy6b
j6vdhagy6sra;
. a(z) Fels6fokrl Egyeb
j6v6hagySsra;
. a(z) Fels6fok0 Egyeb

i6vdhagy6sra;
. a(z) Fels6fok0 Egy6b
j6vdhagy6sra;
. a(z) Nevez6si kdlts6gek
j6v6hagy6sra;

projektqlem az MKOSZ sport6gfejleszt6si koncepci6ja alapj6n 600 Cr00 Ft -ban kertilt

. a(z) RendezSsi, felk6sait6si, k6lts6gek ntegnevez6s0 projektelem az MKOSZ sportdgfeileszt6si koncepci6ja alapjdn 1 000
000 Ft -ban kerirlt j6v6h4gy6sra;
. a(z) Verseny- 6s jdt6kengedelyek nak k6lts6gei megnevez6s0 projektelem az MKOSZ sportdgfejleszt6si koncepci6ja
alapjdn 400 000 Ft -ban ker0lt

6s verpenyeztet6ssel kozvetlen0l osszefUgg6 sz6ll6s 6s 6tkez6s krSlts6ge megnevez6s[i. a(z) Felk6szit6ssel,
projektelem az MKOSZ koncepoi6ja alapjdn 350 000 Ft -ban ker0lt j6vahagyAsra;

ez6rt - figyelemmel a Tao loNeny 22lLi. (4) bekezdes a) pontjSban meghat6rozott 90%-os talmogat6si intenzit6sra - a K6relmez6
sportfejleszt6si programjdnak
dsszeggel csOkkentettem.

nevel6si feladatok t6mogat6sa jogcim al6 betervezett kolts6get 11 701 100 Ft tirmogat6si

A K6relmez6 altal beny0jtott progrAryl szakmai tartalma illeszkedik a Magyar Kosiirlabd6z6k ()rszdgos {}zovets6g6nek
sportd g strat6giai fejleszt6si

A fentieken t0l felhivom a Kerelmez6 arra, hogy a Korm6nyrendelet 4. $-dnak (11) bekezd6se alapj5n a jelen hat6rozatommal
j6v6hagyott sportfejleszt6si programj6t,

Hatdskoromet es illet6ke$s6gemet a

k6lts6gterv6t 6s a j6v6hagyott t6mogat6s osszeg6t honlapjdn koteles kozz6tenni,

221C. $-6nak (3) bekezdese, az Stv. 22. $-6nak (2! bekezdr5s 0 pontja, valamint a
Kormdnyrendelet 2. S-6nak (1) pontja hirt6rozza meg.

alapj6n hoztam.

-.k. m. f. -
Tisztelettel:

?
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projektelem az MKOSZ sportagfejleszt6si koncepci6ja alapjdn 0 Ft -ban ker0lt

az MKOSZ sport6gfejleszt6si koncepci6ja alapjSn 1 087 9:;10 Ft -ban keri.ilt

az MKOSZ sportSgfejleszt€si koncepci6ja alapjdn 742 320 Ft -ban k;erult

az MKOSZ sportegfejleszt6si koncepci6ja alapjdn 1 617 6$0 Ft -ban keriilt

az MKOSZ sport6gfejleszt6si koncepci6ja alapjdn 3 525 0$0 Ft -ban ker0lt

Dont6semet a hivatkozott


