
Iktatószám: ki/HOSSZ3JAV01-07271/2016/MKOSZ GERJE SPORT Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű
Társaság

Ügyszám: be/SFP-07271/2016/MKOSZ Cegléd
Ügyintéző: {#ugyintezo#} Madár utca 11
E-mail: {#ugyintezo_email#} 2700
Tárgy: Sportfejlesztési programot meghosszabbító határozat módosítása  

A Magyar Kosárlabdázók Országos Szövetsége az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (a továbbiakban: Ákr.) 80. § (1)
bekezdése, a sportról szóló 2004. évi I. törvény (a továbbiakban: Stv.) 22. § (2) bekezdésének fa) pontja, a társasági adóról és az osztalékadóról szóló
1996. évi LXXXI. törvény (a továbbiakban: Tao. tv.) 22/C. §-a, valamint a látvány-csapatsport támogatását biztosító támogatási igazolás kiállításáról,
felhasználásáról, a támogatás elszámolásának és ellenőrzésének, valamint visszafizetésének szabályairól szóló 107/2011 (VI. 30.) Korm. rendelet (a
továbbiakban: Kormányrendelet) 14. §-ának (6) bekezdése alapján meghozta a következő

H A T Á R O Z A T O T

A GERJE SPORT Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság kérelmező (székhelye: 2700 Cegléd, Madár utca 11 , adószáma:
22772514-2-13, képviselője: Filipowicz Beáta) (a továbbiakban: Kérelmező) ügyében hozott, a 2016-2017-es támogatási időszak ismételt
meghosszabbítását engedélyező, ki/JHHOSSZ01-07271/2016/MKOSZ iktatószámú határozatomat (a továbbiakban: Határozat) hivatalból az alábbiak
szerint

módosítom.

A Határozat rendelkező részében a jóváhagyott pénzügyileg teljesült támogatást tartalmazó táblázat helyébe a következő táblázat lép:

Pénzügyileg teljesült támogatás vonatkozásában

Támogatás jogcíme
Közvetlen
támogatás
összege

Közreműködői
díj összege

Ellenőrzési
feladatok
ellátásával

kapcsolatos
költség

Támogatás
összesen

A program
megvalósításához

szükséges
önrész

3. Hosszabbítás
engedélyezett

határideje

Tárgyi eszköz
beruházás, felújítás
(utófinanszírozott
ingatlan)

655 550 254 Ft 13 516 500 Ft 6 758 250 Ft 675 825 004 Ft 289 639 287 Ft 2020. 06. 30.

Összesen: 655 550 254 Ft 13 516 500 Ft 6 758 250 Ft 675 825 004 Ft 289 639 287 Ft  

 

A Határozat a következőkkel egészül ki:

A pénzügyileg teljesült támogatás vonatkozásában a kérelmet az alábbi táblázatban szereplő jogcímek és összegek vonatkozásában elutasítom:

Támogatás jogcíme
Közvetlen
támogatás
összege

Közreműködői
díj összege

Ellenőrzési
feladatok
ellátásával

kapcsolatos
költség

Támogatás
összesen

A program
megvalósításához

szükséges
önrész

2. Hosszabbítás
engedélyezett

határideje

Tárgyi eszköz
beruházás, felújítás
(utófinanszírozott
ingatlan)

2 586 997 Ft 53 340 Ft 26 670 Ft 2 667 007 Ft 1 143 003 Ft  2020. 06. 30.

Összesen: 2 586 997 Ft 53 340 Ft 26 670 Ft 2 667 007 Ft 1 143 003 Ft  

A határozat indokolási része az alábbiakkal egészül ki:

Az eljárás során megállapításra került, hogy a második hosszabbításról szóló határozat módosításáról rendelkező, ki/HOSSZ2JAV01-
07271/2016/MKOSZ számú határozat okán a harmadik hosszabbításról rendelkező határozat felülvizsgálata is szükséges, mivel abban az eredeti,
második hosszabbító határozatban szereplő adatok alapján született döntés.

E határozat a módosított határozat egyéb rendelkezéseit nem érinti.

Határozatom ellen önálló fellebbezésnek helye nincs. A Kérelmező határozatom bírósági felülvizsgálatát annak közlésétől számított 30 napon belül
jogszabálysértésre hivatkozással kérheti a Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróságtól. A közigazgatási határozat bírósági felülvizsgálatát a fenti
ügyiratszámra való hivatkozással, a Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróságnak címzett, de a Magyar Kosárlabdázók Országos Szövetségéhez
benyújtott keresetlevélben kérheti.

I N D O K O L Á S



A Kérelmező ügyében a Határozat vonatkozásában megállapításra került, hogy az jogszabályt sért, a második hosszabbításról szóló határozat
módosításáról rendelkező, ki/HOSSZ2JAV01-07271/2016/MKOSZ számú határozat okán a harmadik hosszabbításról rendelkező határozat
felülvizsgálata is szükséges, mivel abban az eredeti, második hosszabbító határozatban szereplő adatok alapján született döntés.

Az Ákr. 120. § (1)-(2) bekezdése alapján, ha a hatóság megállapítja, hogy a másodfokú hatóság, a felügyeleti szerv vagy a közigazgatási bíróság által el
nem bírált döntése jogszabályt sért, a döntését annak közlésétől számított egy éven belül, legfeljebb egy ízben módosítja vagy visszavonja. Törvény vagy
kormányrendelet eltérő rendelkezése hiányában a döntést a hatósági igazolványba és bizonyítványba felvett téves bejegyzés kivételével nem lehet
módosítani vagy visszavonni, ha az jóhiszeműen szerzett és gyakorolt jogot sértene.

Mivel a döntés fentii indokok alapján jogszabályt sért, a közlésétől számítva egy év nem telt el, valamint e döntés jóhiszeműen szerzett és gyakorolt jogot
nem sért, a rendelkező részben foglaltak szerint döntöttem és a Határozatot hivatalból módosítottam.

Határozatom a társasági adóról és az osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény 22/C §-án, a látvány-csapatsport támogatását biztosító támogatási
igazolás kiállításáról, felhasználásáról, a támogatás elszámolásának és ellenőrzésének, valamint visszafizetésének szabályairól szóló 107/2011. (VI. 30.)
Korm. rendelet 14. §-án alapul.

Hatásköröm és illetékességem a társasági adóról és az osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. törvényen, illetve a látvány-csapatsport támogatását
biztosító támogatási igazolás kiállításáról, felhasználásáról, a támogatás elszámolásának és ellenőrzésének, valamint visszafizetésének szabályairól
szóló 107/2011. (VI.30.) Korm. rendeleten nyugszik.

A fellebbezési jogot az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (a továbbiakban: Ákr.) 112. §-a, a 116. § (1) bekezdése, a (4)
bekezdés d) pontja, valamint a Sportról szóló 2004. évi I. törvény 22. § (4) bekezdése zárja ki. A bírósági felülvizsgálat lehetőségét az Ákr. 114. § (1)
bekezdése, valamint a közigazgatási perrendtartásról szóló 2017. évi I. törvény 39. § (1) bekezdése határozza meg.

Budapest, 2020.02.28.

 Szalay Ferenc
Elnök

A határozatot kapják:
1. GERJE SPORT Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság 
2. EMMI
3. Irattár
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