Tájékoztató
a sportfejlesztési programok módosításához kapcsolódó adminisztratív teendőkről

Ezen útmutatónkban a 2013/14-es támogatási időszakra jóváhagyott sportfejlesztési programok
módosításával kapcsolatosan nyújtunk tájékoztatást. Amennyiben a tájékoztató nem ad Önnek
elegendő információt, munkatársaink várják kérdésüket az adotamogatas@mlsz.hu e-mail
címen.
A tájékoztató végén a sportfejlesztési program módosításához és hosszabbításához kapcsolódó
jogszabályi kivonat található, kérjük ezt is részletesen olvassák el.
A sportfejlesztési program módosításának eljárási szabályai:
A jóváhagyott sportfejlesztési programban szereplő jogcímek egymás közötti összegének
változtatása kizárólag a támogatott szervezet kérelmére, a jóváhagyó szervezetnek (sportági
szakszövetség, a továbbiakban: MLSZ) a sportfejlesztési program módosítását tartalmazó
hatósági határozata alapján, az abban foglalt mértékig lehetséges, a 107/2011. (VI.30.)
Kormányrendeletben (továbbiakban: Rendelet) 10. §-ában foglaltak szerint.
2013/14-es támogatási időszakra vonatkozóan módosítási kérelmet az MLSZ-hez 2014.06.30-ig
lehet benyújtani, kizárólag elektronikusan, az elektronikus aláíró eszköz segítségével.
Amennyiben a Rendelet 10. §-a szerinti körülmény bekövetkezésekor a sportfejlesztési program
jogcímeinek összegei egymás közti, vagy jogcímen belüli, un. aljogcímek közötti
átcsoportosítása válik szükségessé, az MLSZ a sportszervezet (támogatásra jogosult) kérésére a
Rendelet szerinti hatósági eljárást folytatja le.
A módosítási eljárás – mint hatósági eljárás – szintén a Rendelet 10. §-ban foglaltak szerint
történik.
Módosítást
a
TAO
elektronikus
kitöltő
rendszeren
keresztül
lehet
elvégezni
(www.mlszkerelem.innospectrum.hu/kerelem2013), ahova a sportfejlesztési programjuk kitöltésekor
megadott felhasználónévvel és jelszóval lehet belépni.
A módosítást ugyanazon a felületen, ugyanazon az adatlapon keresztül kell elvégezniük, ahol a
sportfejlesztési program kitöltésre került, azzal a különbséggel, hogy csak azokat az oldalakat lehet
szerkeszteni, amelyre jóváhagyott támogatással rendelkeznek.
A rendszerbe való belépés után a menüsorban „SFP ügyintézés” menüpont, „SFP módosítás” gombra
kattintva a kérelmező a fenti jogszabályhelyen megjelölt esetekben kezdeményezheti a jóváhagyott
sportfejlesztési programjának módosítását. Egy időben egy módosítást lehet a rendszeren keresztül
végrehajtani. A módosítás megkezdése és annak elbírálása közti időszakban, támogatási igazolási
kérelem benyújtására nincs lehetőség.
A módosítást azon jogcímek között végezhetik el, amely jogcímekre a jóváhagyó határozatban a
jóváhagyást végző szervezet támogatást jóváhagyott. A módosítás mértéke jogcímenként
meghaladhatja az egyes jogcímekből még hátralévő (támogatási igazolási kérelmen keresztül le nem
hívott) szabad keretet, viszont ebben az esetben egy számlák közötti átvezető táblázatot kell

kitölteni, mely a beküldés gombra való kattintás után válik elérhetővé. Amennyiben jogcímen belüli
módosítás történik, de a jogcímen található támogatás összege csökken, a táblázatot szintén ki kell
tölteni (amennyiben van még támogatási igazolással nem fedezett keret).
A támogatásokon csökkenteni is lehet módosítás keretében, viszont az összesen lehívott (támogatási
igazolásokkal lefedett) támogatások mértékétől alacsonyabb szintre a módosítás nem lehetséges.
Például: egy sportszervezet 1 000 eFt támogatási értékű sportfejlesztési programmal rendelkezik,
amihez már 900 eFt összegű támogatási igazolás került kiállításra, akkor a módosított támogatási
értéknek el kell érnie a 900 eFt-ot.
A módosítások során a sorok törlésére NINCS lehetőség, ha egy adott tételt nem kívánnak
megvalósítani, akkor az abban szereplő értékeket ki kell nullázni, a projekt megnevezését viszont meg
kell hagyni. Új sor hozzáadására a lehetőség megmaradt, illetve a meglévő sorok értékei átírhatóak,
így tudnak módosítani a sportfejlesztési programok egyes tételein, illetve szűkíthetik vagy bővíthetik
azokat.
A jogcímek közti átcsoportosítás vagy jogcímen belüli támogatás csökkentés esetén közreműködői
díjakat is módosítani kell (amennyiben az eredeti programban szerepelt), a kalkulátorban található
(ld.: lejjebb), a „Módosítás utáni értékek” táblázat „Közrem. költs.” oszlopa alapján az egyes
jogcímekhez tartozó közreműködői díjakat a „10 – Közreműködői költségek” oldalon lehet
módosítani. Felhívjuk a figyelmüket arra, hogy az elő- és utófinanszírozott jogcímek közreműködői
költségét össze kell adni, és ezt az összeget kell a „10 – Közreműködői költségek” oldalon a „Tárgyi
jellegű” közreműködői költségeknél feltüntetni. Hasonlóképpen kell eljárni általános és szakképzés
esetén is.
Felhívjuk figyelmüket, hogy a 2013/14-es támogatási időszakban jogcímek között 1, jogcímen belül 3
db módosításra van lehetőségük, amit a rendszer figyel és rögzít, valamint a 10% alatti módosításokat
is a rendszerben véghez kell vinni, hogy az évadzáró elszámolásokkal kapcsolatos teendőket
megkönnyítsük, meggyorsítsuk.
A teljes jóváhagyott támogatási összegtől csak lefelé lehet eltérni, értelemszerűen a jóváhagyott
teljes támogatást meghaladó módosítási kérelmet a rendszer nem fogad el, ezt a kalkulátor is jelzi.
Kerekítési különbözetek előfordulhatnak, ezért javasoljuk a „projekt költségvetése” táblát a
kalkulátorral összevetni.
A rendszer az egyes aloldalakon végzett módosításokat rögzíti, ahol a módosítás történik. A
módosítás tényét az adminisztrátor felé elektronikusan egy fekete kerettel jelzi a rendszer, ez
vonatkozik az automatikusan számolt cellákra is.
A személyi jellegű ráfordítások esetén amennyiben módosításokat kell eszközölniük, azt javasoljuk,
hogy az adott tételekhez tartozó „Adózás módja” oszlopból válasszák az „Egyéb” kategóriát, így
lehetőségük nyílik a „Munkáltatói járulékok” oszlopot szerkeszteni, így könnyebbé téve a kalkulációt,
hogy a kívánt, kalkulátorban megadott támogatási értékhez tartozó összegeket kiszámolhassák.
A módosítások elvégzésének megkönnyítésére egy kalkulátor áll rendelkezésre, mely segítséget nyújt
az egyes jogcímek közötti módosításokat minél gördülékenyebb és pontosabb végrehajtására hajtani.
A kalkulátort a módosítás megkezdése után lehet elérni a menüpontok között.

A kalkulátor használata:
A kalkulátor megnyitásakor két táblázat jelenik meg. A felső táblázat az Önök jóváhagyott
sportfejlesztési programját tartalmazza, a jóváhagyó határozatban szereplő adatok alapján. Az alsó a
módosított kalkulált értéket mutatja.
1) Közvetlen támogatás összege: a jóváhagyott sportfejlesztési program szakmai
megvalósításához kapcsolódó közvetlen támogatás összege, mely a következőképp
számolódik: Telj. tám. össz – NSI – Közrem. költs.
2) Közreműködői költségek: a jóváhagyott sportfejlesztési programban szereplő támogatási
összeghez kapcsolódó elszámolható közreműködői díj.
3) NSI: a jóváhagyott sportfejlesztési programban szereplő támogatási összeghez kapcsolódó a
támogató szervezetek által az NSI részére utalandó (utalt) díj. (1%)
4) Teljes támogatási összeg: közvetlen támogatás + közreműködői díj + NSI.
5) Ráfordítás: a teljes támogatás összegéből (mely tartalmazza az NSI és közreműködői díjat1)
az adott jogcímre vonatkozó támogatási intenzitás által kiszámolt teljes ráfordítás.
6) Támogatási összeg módosítása: kérjük, ide írja be, hogy a TELJES TÁMOGATÁSI ÖSSZEGEKET,
hogyan akarja átcsoportosítani a jogcímek között. Ide azt a támogatási értéket írja be,
amelyre módosítani szeretné az egyes jogcímekre vonatkozó támogatást (kívánt állapot). PL:
amennyiben „személyi jellegű ráfordítások” jogcímre jóváhagyott 2.000.000 Ft-ból 1.000.000
Ft-tal a „Tárgyi eszköz beruházás, felújítás” jogcímre jóváhagyott 14.500.000 Ft-ot kívánja
megemelni, akkor a „Személyi jellegű ráfordítások” jogcímhez írjon be 1.000.000 Ft-ot, míg a
„Tárgyi eszköz beruházás, felújítás” jogcímhez 15.500.000 Ft-ot.
7) Tám. összeg differencia: ebben az oszlopban a kalkulátor segítséget nyújt abban, hogy
láthassa, az egyes jogcímek támogatását mennyivel módosította az eredeti támogatási
összegekhez képest.
8) Módosítandó ráfordítási összeg: a rendszer itt azt az összeget mutatja, amennyivel
csökkenteni/növelni kell az egyes jogcímek aloldalán a táblázatban szereplő értékeket. PL: ha
az oszlopban azt látja, hogy a „személyi jellegű ráfordítások” jogcímnél a módosítandó
ráfordítási összeg -1.970.001 Ft, akkor ez azt jelenti, hogy a ”személyi jellegű ráfordítások”
jogcím aloldalán, ha van egy 4.000.000 Ft-os tétele (teljes programérték), akkor azt
módosítani kell 2.029.999 Ft-ra.
9) Módosítás utáni támogatási összeg: itt azokat az értékeket láthatják, hogy a módosítások
elvégzése után, az egyes jogcímek aloldalán a KITÖLTHETŐ táblázat összesítő sorában (NEM
az oldal alján található évadok szerinti összegző táblázatban), mennyi összegnek kell
szerepelnie, hogy a beírt támogatási összegeket kapja a projekt költségvetése oldalon a
módosítás után.
A kalkulátor legelső módosítás esetén mindig a jóváhagyott sportfejlesztési programban szereplő
összegeket mutatja, a „Tám. összeg módosítása” oszlopba is a jóváhagyott támogatási értékek
töltődnek be automatikusan, melyek átírhatóak, szerkeszthetőek, módosíthatóak. Amennyiben egy
már jóváhagyott módosítást újra szükséges módosítani, akkor a kalkulátorba a már módosított
értékek kerülnek be. A kalkulátor a „Tám. mód.” oszlopba beírt értékeket bezárás után is tárolja, az
előző állapotot tükröző támogatási értékeket az „Alaphelyzet” gombra kattintva tudja visszaállítani.
1

2012/13-as támogatási időszaktól kezdődően a közreműködői díj és NSI 1% a támogatási intenzitáson belül
értendő

A táblázat alatt szövegesen is olvashatja, hogy milyen módosításokat kell elvégeznie az egyes
jogcímeken, illetve közreműködői költségeken.
Kérjük, a kalkulátor által jelzett közreműködői díj változásokat feltétlenül vezessék át a
sportfejlesztési programba, különben a számítási módszertan sajátosságaiból adódóan nem fognak
pontos értékeket kapni! (Pl. egy tétel értékének csökkentése esetén a közreműködői díjat ugyanazon
az értéken hagyva, adott jogcímen belül a csökkentéssel nem érintett tételekre több közreműködői
díj fog esni a tételek jogcímen belüli egymáshoz képesti arányának változása következtében.)
Példa egy módosításra:

A „Kalkulátor” gomb alatt található „Változások” gombra kattintva láthatja, hogy milyen
változtatásokat vitt véghez az egyes jogcímek tételeinek tekintetében.
1)
2)
3)
4)

Régi érték: az adott tétel kitölthető táblázatban található eredeti értéke
Új érték: az adott tétel kitölthető táblázatban található módosított értéke
Változás: a régi és az új érték közötti differencia
Régi tám. érték: az adott tétel eredeti támogatási értéke, mely arányosan tartalmazza az
adott jogcímhez tartozó NSI és közreműködői díjat is
5) Új tám. érték: az adott tétel módosított támogatási értéke, mely arányosan tartalmazza az
adott jogcímhez tartozó NSI és közreműködői díjat is
6) Tám. érték vált.: a régi és az új támogatási érték közötti differencia

A módosítás okát, annak indokoltságát pontosan meg kell jelölni.
A jogszabály szerinti hatósági eljárás a módosítás esetében ugyanazon csatolmányok benyújtását
és elektronikus rendszerbe való feltöltését követeli meg a kérelmen túl, amelyek az eredeti
program benyújtásához szükségesek. Azaz egy módosítási kérelem minimálisan az alábbi
csatolmányokat tartalmazza:
•

30 napnál nem régebbi igazolást a támogatási igazolás kiállítására jogosult szervezetet
nyilvántartó szervezettől (bíróság, cégbíróság) a szervezet nyilvántartásban szereplő
adatairól,
• közjegyzői aláírás-hitelesítéssel ellátott aláírási címpéldányt vagy ügyvéd által ellenjegyzett
aláírás mintát,
• igazolást arról, hogy a támogatás igénybevételére jogosult szervezet az adózás rendjéről
szóló 2003. évi XCII. törvény 178. § 32. pontja szerint - a bejelentés időpontjában köztartozásmentes adózónak minősül, és
- ezt 30 napnál nem régebben kiállított közokirattal igazolja, vagy
- szerepel a köztartozásmentes adózói adatbázisban,
• a módosításhoz kapcsolódó igazgatási szolgáltatási díj megfizetését igazoló bizonylat
másolatát

Az igazgatási szolgáltatási díj mértéke az eredeti sportfejlesztési programért fizetett díj 50%-a,
melyet a 10300002-10473718-49020341 számú számlára kell teljesíteni. A közlemény
rovatban a sportfejlesztési program iktatószámát, a sportszervezet adószámát, valamint az
„2013/14_SFP_Modositas”-t kérjük feltűntetni. A fizetendő igazgatási szolgáltatási díjat a
39/2011 (VI.30.) NEFMI Rendelet állapítja meg. A szolgáltatási díj alapja a támogatási
igazolásokhoz hasonlóan a sportfejlesztési program módosítással érintett jogcím(ek)
tekintetében az elfogadott támogatási értéke. Az összeget a mellékleteknél a program
automatikusan számolja.

Tárgyi eszközök beszerzése esetén az előző pontban foglalt értékhatárok és eljárások a
sportfejlesztési program adatlapján szereplő egyes tételekre vonatkoznak.
A további támogatási jogcímek esetén az eltérést az NSI az előrehaladási jelentések adatai, a
részelszámolások, továbbá helyszíni ellenőrzések során követi nyomon.

Budapest, 2013.10.25.

A sportfejlesztési program módosításával és hosszabbításával
kapcsolatos jogszabályi hivatkozások
Program Módosítás
107/2011 (VI.30.) Kormányrendelet
10. § (1)42 Ha a jóváhagyott sportfejlesztési program megvalósítása során
a) olyan tény vagy körülmény jut a támogatott szervezet tudomására, vagy a támogatott
szervezet önhibáján kívül olyan tényt vagy körülményt idéz elő, ami az eredetileg jóváhagyott
sportfejlesztési program megvalósítását veszélyezteti, illetve meghiúsítja, vagy
b) olyan tény vagy körülmény merül fel, aminek az eredetileg jóváhagyott sportfejlesztési
program terhére történő megvalósítására biztosított támogatás nem elegendő,
a támogatott szervezet köteles azt az okról való tudomásszerzéstől számított 8 napon belül írásban
bejelenteni a jóváhagyást végző szervezetnek, és - a (2) és (3a) bekezdésben meghatározott
kivételekkel - az igénybe nem vett támogatásról írásban lemondani, azt a 14. § (7) bekezdésében
meghatározottak szerint az állam részére befizetni, valamint a támogatás igénybe vett részének
felhasználásáról e rendelet szerint elszámolni.
(2)43 A támogatott szervezet - 8 napos határidőn belül - a támogatási időszak során egy
alkalommal kérelmezheti a jóváhagyást végző szervezetnél a támogatási időszakra vonatkozó
sportfejlesztési programban meghatározott szakmai program támogatási jogcímek közötti
módosítását. A módosítási kérelem nem irányulhat a 4. § (7) bekezdése szerint jóváhagyott,
igénybe vehető támogatási jogcím alapján nyújtott támogatás legnagyobb mértékének növelésére,
valamint nem irányulhat a sportfejlesztési programot jóváhagyó határozatban nem szereplő
jogcím, aljogcím támogatására. A módosítási kérelemhez a 4. § (2) bekezdésében meghatározott
dokumentumokat, nyilatkozatokat kell csatolni a jóváhagyást végző szervezet részére.
(3) A jóváhagyást végző szervezet a módosítási kérelemről való döntés során a 4. § (3)-(9)
bekezdésének alkalmazásával jár el azzal, hogy az ügyintézési határidő 30 nap, hiánypótlásra pedig
egy alkalommal, 8 napos határidővel van lehetőség.
(3a)44 Ha az (1) bekezdésben meghatározott körülmények a támogatási időszakra vonatkozóan
eredetileg jóváhagyott sportfejlesztési programban meghatározott támogatási jogcímen belül
elkülöníthető szakmai programelemek (támogatási aljogcímek) átcsoportosítására vonatkozóan
merültek fel, a sportfejlesztési program ennek megfelelő módosítását a támogatott szervezet - a
módosítás okáról való tudomásszerzéstől számított 8 napon belül - kérelmezheti a jóváhagyást
végző szervezetnél. A jóváhagyást végző szervezet a kérelem benyújtásától számított 15 napon
belül dönt a kérelem elfogadásáról vagy elutasításáról. Támogatási jogcímen belüli módosítás egy
támogatási időszakban legfeljebb 3 alkalommal - legkésőbb május 31-ei benyújtási határidővel kérelmezhető. A támogatási jogcímen belüli módosítás nem irányulhat a 4. § (7) bekezdése szerint
jóváhagyott, igénybe vehető támogatási jogcím alapján nyújtott támogatás legnagyobb
mértékének növelésére. A támogatási jogcímen belüli módosítási kérelemhez a 4. § (2)
bekezdés c) pontjában meghatározott dokumentumok közül a kérelem elbírálásához szükséges
szakmai- és költségterv támogatási jogcímen belüli módosítással érintett részét kell csatolni a
jóváhagyást végző szervezet részére.
(4)45 A (2) vagy a (3a) bekezdés szerint módosított és a jóváhagyást végző szervezet által
jóváhagyott sportfejlesztési program alapján benyújtott támogatási igazolás kiállítására vonatkozó
kérelemmel kapcsolatos eljárásra a 6. §-t kell alkalmazni.
(5)46 Ha jóváhagyó szervezetként a szakszövetség jár el, a (2) vagy (3a) bekezdés szerinti
módosítási kérelemről való döntéséről 8 napon belül tájékoztatja az ellenőrző szervezetet.

4. § (2) A kérelemhez a támogatás igénybevételére jogosult szervezet részéről csatolni kell
a)18 - (2a) bekezdés kivételével - 30 napnál nem régebbi igazolást a támogatási igazolás
kiállítására jogosult szervezetet nyilvántartó szervezettől (bíróság) a szervezet nyilvántartásban
szereplő adatairól, közjegyzői aláírás-hitelesítéssel ellátott aláírási címpéldányt,

b) igazolást arról, hogy a támogatás igénybevételére jogosult szervezet az adózás rendjéről
szóló 2003. évi XCII. törvény 178. § 32. pontja szerint - a bejelentés időpontjában köztartozásmentes adózónak minősül, és
ba) ezt 30 napnál nem régebben kiállított közokirattal igazolja, vagy
bb) szerepel a köztartozásmentes adózói adatbázisban,
c)19 a támogatással megvalósítani tervezett sportfejlesztési programjának bemutatását, célját,
megnevezését, tervezett megvalósításának helyét, részletes megvalósítási tervét, amennyiben
költségként elszámolandó, akkor általános forgalmi adót is tartalmazó összköltségének tervét, a
megvalósítás és a finanszírozás időbeli ütemezését, valamint az építési beruházást is tartalmazó
program esetén az annak helyszínéül szolgáló ingatlan helyrajzi számát és 3 hónapnál nem régebbi
tulajdonilap-másolatának földhivatal által kiadott eredeti példányát vagy másolatát (a
továbbiakban: szakmai és költségterv),
d) amennyiben a támogatás építési beruházásra irányul, úgy az elvi építési engedélyt az
ingatlan tulajdonosának hitelesített hozzájáruló nyilatkozatával vagy a jogerős építési engedélyt
vagy a hatáskörrel és illetékességgel rendelkező hatóság igazolását arról, hogy a bejelentésben
megjelölt beruházási tevékenység nem építésiengedély-köteles,
e) az egyéb engedélyköteles tevékenységek esetén a jogerős hatósági engedélyeket,
igazolásokat,
f) beruházási vagy felújítási támogatás esetén nyilatkozatot arról, hogy
fa) a támogatás igénybevételére jogosult szervezet vállalja, hogy a Tao. tv. 22/C. § (6) és (8)
bekezdésében meghatározott kötelezettségeinek eleget tesz,
fb) a támogatás igénybevételére jogosult szervezet vállalja, hogy a Tao. tv. 22/C. § (6)
bekezdés a) és d) pontjában meghatározott jelzálogjognak a Magyar Állam javára az ingatlannyilvántartásba történő bejegyeztetéshez szükséges közokirat vagy ügyvéd által ellenjegyzett
magánokirat kiállításának költségét az ellenőrzést végző szervezet részére megfizeti.
(2a)20 Ha a támogatás igénybevételére jogosult szervezet cégjegyzékben nyilvántartott cég és a
képviselőjének a közjegyzői aláírás-hitelesítéssel ellátott címpéldányát vagy az ügyvéd által
ellenjegyzett aláírás-mintáját a cégbírósághoz benyújtotta és ezt a tényt a cégjegyzék tartalmazza,
a jóváhagyást végző szervezet az iratot, valamint a cég cégkivonatát a cégnyilvántartásból
elektronikus úton, közvetlen lekérdezéssel szerzi meg.
(3) A jóváhagyást végző szervezet a kérelem benyújtását követő két hónapon belül
megvizsgálja, hogy a támogatás igénybevételére jogosult szervezet
a) megfelel-e a Tao. tv. 22/C. § (5) bekezdésében meghatározott feltételeknek,
b) a (2) bekezdésben meghatározott dokumentumokat, nyilatkozatokat hiánytalanul csatolta-e a
bejelentéshez,
c)21 által benyújtott sportfejlesztési program - több támogatási időszakra szóló sportfejlesztési
program esetén annak támogatási időszakokra lebontott változata - összhangban van-e az Stv.ben foglaltak szerint a sportág - kormány által kialakított hosszú távú sportstratégiával és
fejlesztési programmal összhangban készített - stratégiai fejlesztési koncepciójával, utánpótlásnevelés fejlesztése céljából kiállítandó támogatási igazolás esetén a sportág utánpótlás-fejlesztési
koncepciójával.
(4)22 Amennyiben a támogatás igénybevételére jogosult szervezet a (2) bekezdés szerinti
feltételeknek nem felel meg, az ott meghatározott dokumentumokat, nyilatkozatokat hiánytalanul
nem csatolta, vagy a sportfejlesztési program nincs összhangban a sportág stratégiai fejlesztési
koncepciójával - utánpótlás-nevelés fejlesztése céljából kiállítandó támogatási igazolás esetén a
sportág utánpótlás-fejlesztési koncepciójával -, úgy a jóváhagyást végző szervezet a kérelem
beérkezésétől számított 30 napon belül a támogatás igénybevételére jogosult szervezetet 15 napos
határidő tűzése mellett hiánypótlásra szólítja fel.
(5) Amennyiben a jóváhagyást végző szervezet az (1) bekezdés szerinti kérelem vizsgálatának
eredményeként megállapítja, hogy a támogatás igénybevételére jogosult szervezet minden
feltételnek megfelel, úgy a sportfejlesztési programot - a (7)-(9) bekezdésben foglaltakra is
figyelemmel - jóváhagyja, az erről szóló döntést közli a támogatás igénybevételére jogosult
szervezettel.
(6) Amennyiben a jóváhagyást végző szervezet az (1) bekezdés szerinti kérelem vizsgálatának
eredményeként megállapítja, hogy a támogatás igénybevételére jogosult szervezet nem felel meg
minden feltételnek, úgy az (1) bekezdés szerinti kérelmet elutasítja, és az erről szóló döntést közli
a támogatás igénybevételére jogosult szervezettel. Az elutasítás tényét a jóváhagyást végző
szervezet honlapján is közzéteszi.

(7) A jóváhagyást végző szervezet a jóváhagyás során arra figyelemmel dönt a tervezett
támogatás egyes jogcímeinek elfogadásáról, hogy az egyes jogcímeken igénybe vehető támogatás
nem lehet nagyobb, mint az egyes jogcímek esetén a sportfejlesztési programban feltüntetett
összegek Tao. tv. 22/C. § (4) bekezdésében meghatározott legnagyobb mértéke.
(8) A jóváhagyást végző szervezet a Tao. tv. 22/C. § (6) bekezdés e) pontja szerinti értékhatárt
elérő vagy meghaladó, sportcélú ingatlanra irányuló tárgyi eszköz beruházást, felújítást magában
foglaló sportfejlesztési programot - a (9) és (10) bekezdésekben meghatározottakra tekintettel abban az esetben hagyja jóvá, ha a támogatott szervezet kötelezettséget vállal arra, hogy a sport
célú ingatlanfejlesztésre kiírásra kerülő nyílt pályázat során23
a)24 legalább három, a tárgyi eszköz beruházásra, felújításra vonatkozó sportlétesítményfejlesztés vagy építőipari kivitelezés területén legalább két éve működő személytől kér be
egyidejűleg, írásbeli (e-mailben, faxon vagy postai úton tett) ajánlatot;
b) az ajánlati felhívásban a sportcélú ingatlan-fejlesztéshez szükséges ajánlattételre vonatkozó
részletes adatokat ad meg, amelyek alapján szakmailag és pénzügyileg megalapozott ajánlat
nyújtható be;
c) az ajánlattételre megfelelő időt, de legalább 15 napot biztosít;
d) azzal a pályázóval köt szerződést a sportcélú ingatlanfejlesztés megvalósítására, amelyik a
legjobb ár-érték - azonos szakmai tartalmú ajánlatok esetén a kedvezőbb áru - arányt ajánlja a
pályázatában;
e) kellő gondot fordít az átláthatóság - ideértve a pályázati eljárás minden elemének
dokumentálását, különösen az árajánlatok bekérését és azok értékelését - és az ajánlattevőkkel
való egyenlő elbánás elvére.
(9)25 A jóváhagyást végző szervezet a Tao. tv. 22/C. § (9) bekezdése szerinti értékhatárt elérő
vagy meghaladó, sportcélú ingatlan-fejlesztési célra irányuló tárgyi eszköz beruházást, felújítást
magában foglaló sportfejlesztési programot - a (8) és (10) bekezdésekben meghatározottakra
tekintettel - abban az esetben hagyja jóvá, ha a sportfejlesztési program az érintett településen
(járásban, vagy a beruházás, felújítás eredményeként annak társadalmi-gazdasági hatásait illetően
nagyobb területi szintű szerveződésben) a látvány-csapatsportok szakmai felkészülési és
versenyzési igényeit kiszolgáló
a) új sportcélú ingatlan-fejlesztésre - ideértve a meglévő sportcélú ingatlanok által nem
biztosított sportszolgáltatások vagy a nézők kiszolgálását ellátó új sportcélú ingatlan-fejlesztést is,
ha a hiányzó szolgáltatások a b) pont szerinti sportcélú ingatlan-fejlesztési célok keretében nem
biztosíthatók-,
b) meglévő sportcélú ingatlan
ba) korszerűsítésére, a sportszolgáltatás üzemidejének növelésére,
bb) a sportrendezvények biztonságáról szóló kormányrendeletben meghatározott műszaki és
építészeti feltételeket szolgáló biztonságtechnikai fejlesztésére,
bc) építészeti, műszaki akadálymentesítésére
irányul.
(10)26 A jóváhagyást végző szervezet a (8)-(9) bekezdés szerinti jóváhagyás során nem
támogathat olyan sportcélú ingatlan-fejlesztési célra irányuló tárgyi eszköz beruházást, felújítást
magában foglaló sportfejlesztési programot, amelynek megvalósulása az érintett településen
(járásban, vagy a beruházás, felújítás eredményeként annak társadalmi-gazdasági hatásait illetően
nagyobb területi szintű szerveződésben) már meglévő, méretében és funkciójában azonos,
sportcélú ingatlanok piaci versenyhelyzetét hátrányosan befolyásolná. Nem kell alkalmazni ezt a
rendelkezést, ha a támogatás igénybevételére jogosult szervezet igazolja, hogy az érintett
településen (járásban, vagy a beruházás, felújítás eredményeként annak társadalmi-gazdasági
hatásait illetően nagyobb területi szintű szerveződésben) meglévő sportcélú ingatlan kapacitások a
fejlesztési program sikeres megvalósításához minőségben vagy mennyiségben nem elegendők.

