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Kisriisz6ll5s

T5rgy: sportfej I eszt6si program
j6v5hagy5s5ra i 16nyul6 k6relem j6v5hagySsa
MKOSZ) a kcizigazgat6si hat6s59i elj5r5s 6s szol96ltatSs
5ltal5nos szab5lyai16l sz6l62OO4.6vi CXL. tcirv6ny (a tov5bbiakban: Ket.) 71.5-5nak (1) bekezd6se, a sportr6l sz6l6 2004.6vi
l. torv6ny (a tov5bbiakban: Stv.) 22. S Q\ bekezd6s6nek fa) pontja, a t5rsas5gi ad6r6l 6s az osztal6kad6r6l sz6lo 1996. 6vi
LXXXI. tcirv6ny (a tov5bbiakban: Tao. lv.l 22tC.5-a, valami nt a l5tv5ny-csapatsport t5mogat5s5t biztoslt6 t5mogat5si igazol5s
ki5llit5s516l, felhaszn5lSs616l, a t5rnogat5s elsz5rnol5s5nak 6s ellencjrz6s6nek, valamint visszafizet6s6nek szab5lyai16l sz6l6
tOTt2OL1- (Vl.30.) Korm. rendelet (a tov5bbiakban: Korm5nyrendelet) 4. S-5nak (5) bekezd6se alapj5n meghozta a kovetkez6

A Magyar Kos5rlabd6z6k OrszSgos Sz6vets6ge (a tov5bbiakban:

HATAROZATOT
kiSll(t5s5nak felt6tel6t k6pez<5 sportfejleszt6si program j6v5hagy5s5ra ir5nyul6 elj5r5ssal
kapcsolatban az 5tv. 22. 5-5nak (3) bekezd6s6ben kapott jogkorcimben elj5rva, a(z) Kisriisz5lltisi Sport Egyestlet k6relmezci
(sz6khelye: 5310 Kis6jsz5ll5s De5k Ferenc 6., ad6sz5ma: 19866705 - 1 - 16, kepvisel6je: Sz6n5si L5szl6) (a tov5bbiakban:
f6relmei6) sportfejleizt6si programj5nakszakmai tartalm5t, illetve annak kcilts6gvet6s6t a Korm5nyrendelet 4. 5-5nak (5)
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Hat5rozatom ellen on5ll6 fellebbez6snek helye nincs. A K6relmez6 a Ket. 1oo. 5-5nak (2) bekezd6se alapj5n hat5rozatom
b(r6s5gi fel0lvizsg5lat5t annak kcizl6s6t6l szSmitott harminc napon belril jogszab5lys6rt6sre hivatkoz5ssal k6rheti a F6vSrosi
Kcizigaigat5si 6s Munkarlgyi Bi16s5gt6l. A kozigazgat5si hat6rozat bi16s5gi fel0lvizsg5latSt a fenti ugyi.ratsz5mra val6
hivaikoz?ssal, a F6vdrosi rozigazga[5si 6s Munkaugyi Bir6s5gnak cimzett, de az MKoSZ-hez benyljtott keresetlev6lben
k6rheti.

A K6relmez6 45
sziml6jSra.

OOO

Ft igazgat5si szolg5ltat5si dijat fizetett meg az MKOSZ 10300002-20316431-70143285 szlmt fizet6si

TNDOKOLAS
A Korm5nyrendelet 4. S-5nak (1.) bekezd6se 6rtelnr6ben a t5mogat5si. igazol5s ki5llit5s5nak el6zetes felt6tele, hogy

ia""g"tr;

a

ig6nybev6telEre jogosult szervezet a tervezett t5mogatSssal 6rintett sportfejleszt6si programj5t- -_tdbb 6vre sz6l6

sportiejlesz[6si program eselen 6vekre lebontva
szervezet r6sz6re j6v5hagy5s c6lj5b6l benyrijtsa.

-,

annak[ervezett megval6slt5s5t rnegel6z6en a j6v5hagy5st v6gz6

A K6relmez5 a programj5t a KormSnyrendelet 4. 5-5nak (1) bekezd6s6ben meghat5rozott hat5ridtiig - 2014.04.30. napj5n 5n meg5llapitottam, hogy a
2014.05.01, napj5n indult
beny0jtotta. n kozigazgit|
4. S-5nak (3) bekezd6sben
a Tao. torv6ny 22lC. 5-5n
OenyUjtott sportfejlesit6si
ai tartalm5t - a 2ol4l20l5rt a K6relmez6 sportfej les
,negiata.o.olt vizig5lati s
kez6 r6szben foglaltak sze
es t5mogat5si id6szak teki
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A

K6relrnez5

5ltal beny0jtott sportfejleszt6si program szaknrai tartalma illeszkedik az

MKOSZ kos5rlabda strat6giai

fej I eszt6si koncepci 6j 5hoz.

Hat5rozatom a t5rsas5gi ad6r6l 6s az osztal6kad6r6l sz6l6 1996. 6vi LXXXI. torv6ny 22lC S-6n, a l5tv5ny-csapatsport
t5mogatSs5t biztoslt6 t5nngat5si igazol5s ki5llit5s5r6l, felhaszndl5s616l, a t5rnogat6s elsz5mol5s5nak 6s ellen6rz6s6nek,
valami nt visszafizetds6nek szab5lyair6l sz6l6 1-O7l20ll. (Vl . 30.) Korm. rendelet 4. S alapul.

A sportfejleszt6si

program j6v5hagy5s5ra ir5nyul6 k6relme elbir5l5s5hoz kapcsol6d6an a l5tv5ny-csapatsportok
t5nrcgat5s5val osszeftigg6 sportfejleszt6si program j6v5hagy5s5ra 6s a t5nngat5si igazol5s kiad5s5ra ir5nyul6 hat6s59i
elj5r5sban fizetend6 igazgat5si szol95ltat5si d1j16l sz6l6 3912011. (Vl. 30.) NEFMI rendelet 1. S a) pontja 6s (2) bekezd6se
alapj5n a K6relmez6nek 45 000 Ft igazgat5si szolgSltat5si dij fizet6si kotelezetts6ge keletkezett, arnelyet a rendelkez6
r6szben foglaltakkal osszhangban telj es,tett.

T5j6koztatom, hogy a Korm5nyrendelet 4. 5-5nak (11) bekezd6se alapj5n a jelen hat5rozatommal j6v6hagyott sportfejleszt6si
programj5t, annak k<ilts6gterv6t 6s a j6v5hagyott t6rnogat5s 6sszeg6t a honlapj5n kciteles k<izz6tenni. A fentieken tfl felhivom

a

K6relmez6 figyelmet

arra, hogy a jelen hat5rozatban j6v5hagyott t5mogat5si cisszeg

felhaszn5l5s5nak

a

Hat5skorornet 6s illet6kess6gemet a Tao. tv. 22lC. 5-5nak (3) bekezd6se, az Stv. 22. 5-6nak (2) bekezd6s f) pontja, valamint
Korm5nyrendelet 2. 5-6nak (1) bekezd6s 2. pontja hat5rozza meg.

a

KormSnyrendeletben foglaltak, 6s az MKOSZ Eln6ks6g6nek 6rt6kel6si elveivel osszhangban kell tort6nnie. A t5mogat5s
felhaszn5l5s516l tcirt6n6 elsz5mol5s ellen6rz6s6re az elsz5rnol5si elvek figyelembe v6tel6vel ker0l sor.

A.fellebbez6si jogot a Ket. 100, S (1) bekezd6se, valami nt a Sportr6l szol62oO4.6vi l. torv6ny22.5 (4) bekezd6se z5rja
bfr6s5gi fel0lvizsg5lat lehet6s696t a Ket. 109. 5 (1) - (3) bekezd6se hat5rozza rneg.
Dont6senret a hivatkozott jogszab5lyhelyek alapj5n hoztam meg.

Budapest, 2014.12.08.
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