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Ugyintézo: Szabari János

Tárgy:sportfejleSztési terV tárgyá ban hozott
belSFP-o234l2o1 2 számÚ határozat módosítása

A Magyar Kosárlabdázókországos Szovetsége a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi
CXL törvény (Ket) 71 . $ ('1 ) bekezdése, a sport támogatásával ÖsszefÜggÖ egyes törvények módosításáról szóló 2011 évi LXXXll.
törvény, valamint a látvány-csapatsport támogatását biztosító támogatási igazolás kiállításáról, felhasználásáról, a támogatás
elszámolásának és ellenórzésének, valamint visszafizetésének szabályairÓl szolo 10712011 . (Vl' 30.) Korm. rendelet (Kormányrendelet)
alapján meghozta a következó

HATÁRozAT MÓDosíTÁsT
A

Magyar Kosárlabdázók országos Szövetsége, mint a Kormányrendelet értelmében eljáró Jóváhagyást Végzci Szervezet
(továbbiakban: Szervezet) ezúton értesítia szentendrei Kosárlabda Sport Egyesület kérelmezc! (székhelye: 2000 Szentendre Egres
út 131/b' adószáma: 18713109 - 1 - 13' képviselóje: Konczöl Attila) (a továbbiakban: Kérelmezo), hogy a Kérelmező20120402na|1án
benyú.itott sportfejlesztési teNét2012 04 02, nyilvántartási szám: belSFP-0234l2012 nyilvántartásba vette.
Tekintettel a közigazgatási

hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairó| szoló 2004' évi CXL. törvény (Ket.) 71 . $. (1 ). bekezdés
A hivatkozott jogszabály (Ket ) 81 ./A. s (1) bekezdésre tekintettel annak
ÖsszegszerÚségében az alábbi mÓdosítást foganatosítja:

alapján

a

Hatóság

a

Kérelmezó Kérelmét jóváhagyta
Támogatás jogcíme

Közvetlen támogatás

összege

A program
megvalósításához
szükséges onrész

feladatok

6 553 368 Ft

728 152 Ft

Versenyeztetéssel összefÜggo
feladok

567 000 Ft

63 000 Ft

Utánpótlás_nevelési

KÖzremÚködoi

költségek

141 500 Ft

Ellenőzo szervezet részére
kötelezően

73 352 Ft

fordítandó összeq

Ööszesen:

7 335 220 Ft

791 152FÍ

A 1o7l2o11. (Vl 30 ) Korm. rendelet módosítása alapján a sportpolitikáért felelós minisztérium ellenórzó szervezete részérekötelezően
fordítandó összeg: 73 352 Ft

A fent megjelcilt támogatási összeggel kapcsolatban felhasználható kÖzreműködoi kÖltség összege: 141 500 Ft
Jelen Határozat ellen fellebbezésnek nincs helye. Tá1ékoztatom, hogy amennyiben határozatomat sérelmesnek tartja,
bÍrósági felÜlvizsgálatát - annak kézhezvételétkövetó 30 napon belÜl - a Fóvárosi Bíróságnál lehet kérelmezni.
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Felhívom a figyelmét továbbá, hogy a Kormányrendelet 4' s. (12) bekezdése alapján a Kormányrendelet 4. s. (11) bekezdésében

meghatározott adatokról a jóváhagyást végzó szervezet nyilvántartást Vezet és azt a honlapján is közzéteszi.

és
bi
visszafizetésén
Hatásköröm
támogatását

adóról és az osztalékadóról szóló 1996. évi LX
kiállításáról' felhasználásáról, a támogatás el
11' (Vl.30.) Kormányrendeleten nyugszik'

e a látvány-csapatsport

lenőzésének' valamint

-k.m.f.-
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