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jóváhagyására irányuló kérelem

hatósági eljárás és szolgáltatás általános
szabályairól szóló2OO4' évi CXL. törvény (Ket.) 71 . $-ának (1)bekezdése, a sportról szóló2004. évi l. törvény (Stv')' a társasági adóról
és az osztalékadóról szóló'1996. évi D(XXI. törvény (Tao.)22lC. $-a, valamint a látvány-csapatsport támogatáSát biztosÍtó támogatási
igazolás kiállításáról, felhasználásáról' a támogatás elszámolásának és ellenőzésének, valamint visszafizetésénekszabályairól szóló
1o7l2o11 (Vl.30.) Korm. rendelet (Kormányrendelet) 4. $-ának (5) bekezdése alapján meghozta a kÖvetkező

A Magyar Kosárlabdázók országos Szövetsége (a továbbiakban: MKOSZ) a közigazgatási

HATÁRozAToT
A támogatási igazolás kiállításának feltételétképezo sportfejlesztési program jóváhagyására irányuló eljárással kapcsolatban stv. 22.
$-ának (3) bekezdésébenkapott jogkörömben eljárva, a(z) RADO KoSARLABDA sPoRTEGYESULET kérelmező (székhelye: 2040
BUDAÖRS BUDAKESZI ÚT 6, adószáma: 18720363 - 1 - 13, képviselője: RADoVlcs JÓZSEF) (a továbbiakban: Kérelmezó)
sportfejlesztési programjának szakmai tartalmát, illetve annak költségvetését a Kormányrendelet 4. $-ának (5) bekezdése, va|amint a
sportfejlesztési programban rendelkezésre álló információk alapján jogcÍmenként az alábbi összegekben

jóváhagyom:
Támogatás jogcíme

Közvetlen
támogatás összege

Közreműködői

összege

díj

Ellenőrző szervnek
fizetendő hatósági
díj

Támogatás

összesen

A program

megvalósításához

szükséges onrész

Utánpót|ás-nevelési
feladatok

5 241 705 Ft

0Ft

52947 Ft

5 294 652 FÍ

588 295 Ft

Osszesen:

5 241 705 Ft

0Ft

52 947 Fr

5 294 652 Ft

5BB 295 Ft

Határozatom ellen önálló fellebbezésnek azSN-22' $-ának (a) bekezdése, valamint a Ket. 100. S-ának (1) bekezdés a) pontja alapján
helye nincs. A Kérelmezó a Ket' 109' $-ának (3) bekezdése alapján határozatom bírósági felülvizsgálatát annak kÖzlésétól számított
harminc napon belüljogszabálysértésre hivatkozással kérheti a FőVárosi Bíróságtól.

lNDoKoLÁs
A

Kormányrendelet

4' $-ának (1) bekezdése értelmében a

támogatási igazolás kiállításának előzetes feltétele' hogy a támogatás

igénybevételére.jogosu|t szervezet a tervezett támogatással érintett sportfejlesztési programját _ több évre szóló sportfejlesztési program

esetén évekre lebontva
benyújtsa.

-, annak

tervezett megvalósítását megelőzően a jóváhagyást végző szervezet részére jóváhagyás céljából

('1) bekezdésében meghatározott határidóig _ 2012. 04. 30.
benyújtotta. A
kÖzigazgatási hatósági eljárás 2012'04.05' napján indult meg' Mivel eljárásom során megállapítottam, hogy a benyújtott sportfejlesztési
program megfelel a Kormányrendelet 4' $-ának (3) bekezdésben meghatározott vizsgálati szempontoknak' ezért a Kérelmező
sportfejlesztési programjának szakmai tartalmát _ 2012l2o13-as támogatási idószak tekintetében - a rendelkezó részben foglaltak

A Kérelmezó a programját a Kormányrendelet 4' $_ának

-

szerint jóváhagytam.

A Kérelmező által benyújtott sportfejlesztési program tárgyi eszköz beruházás, felÚjítás jogcímmel kapcsolatban a kÖVetkezó
megállapításokat teszem
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