TÁJÉKOZTATÓ
A LÁTVÁNY-CSAPATSPORT TÁMOGATÁST ÉRINTŐ JOGSZABÁLYI MÓDOSÍTÁSOKRÓL
A. A 107/2011. (VI.30.) Kormányrendelet módosításai1
1.

Döntéshozatal a sportági keretösszegre tekintettel:
a) A jóváhagyást végző szervezet a jóváhagyás során a kiállított igazolásoknak és támogatási
igazolásoknak a Kormány által meghatározott összegének a sportági keretösszegére (a
továbbiakban: sportági keretösszeg) is figyelemmel dönt
 a sportfejlesztési program jóváhagyásáról.
 a sportfejlesztési program módosítására, hosszabbítására irányuló kérelmek elbírálásáról,
 a támogatási igazolások, igazolások kiállításáról.
b) A szakszövetség jogosult meghatározni és érvényesíteni a sportfejlesztési programok
jóváhagyása során a sportági keretösszegre figyelemmel szükséges értékelési elveket.
c) E rendelkezéseket a 2019. január 1-jén folyamatban lévő és az azt követően indult ügyekben is
alkalmazni kell.

2.

Sportcélú ingatlanra irányuló tárgyi eszköz beruházás, felújítás befejezése lemondást követően:
Építési engedélyhez kötött, sportcélú ingatlanra irányuló tárgyi eszköz beruházás, felújítás
esetén, ha a jogszabály szerinti lemondásra a sportfejlesztési program lezárását vagy a
sportfejlesztési program meghosszabbításának véghatáridejét megelőzően kerül sor, a
lemondástól számított öt éven belül a támogatott szervezet a szükséges pénzügyi forrás
igazolásával kérelmezheti a lemondással érintett sportfejlesztési program folytatását a
jóváhagyást végző szervezetnél. A lemondással érintett sportfejlesztési program folytatásának
a jóváhagyást végző szervezet által történő engedélyezése esetén a lemondás és a
sportfejlesztési program folytatása közötti időtartam a tárgyi eszköz beruházás üzembe
helyezésének határidejébe nem számít bele, és az ezen időszak alatt keletkezett számlákkal
nem lehet elszámolni.

3.

Kiegészítő sportfejlesztési támogatás elszámolásával kapcsolatos rendelkezések:
a) A 318/2018. (XII. 27.) Kormányrendelet által meghatározott azon rendelkezést, amely szerint a
kiegészítő sportfejlesztési támogatással a sportszervezetek kötelesek elszámolni, első
alkalommal a 2019–2020-as támogatási időszaktól kell alkalmazni.
b) Ezzel kapcsolatban meghatározásra került, hogy kiegészítő sportfejlesztési támogatással annak
végső felhasználója a Rendeletben foglaltak szerint köteles elszámolni.
c) Amennyiben a végső felhasználó nem támogatott szervezet, akkor a kiegészítő sportfejlesztési
támogatással az állami sport célú támogatások felhasználásáról és elosztásáról szóló 474/2016.
(XII. 27.) Korm. rendelet szerint kell elszámolnia.

4.

Utóellenőrzés és visszafizetési kötelezettséget megállapító döntés
Az utóellenőrzés lefolytatásáról rendelkező döntésnek halasztó hatálya van az utóellenőrzéssel
érintett, visszafizetési kötelezettséget megállapító döntésre. Ezen előírást a módosítás
hatálybalépésekor folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell.

5.

Közvetítők szabályozását érintő módosítás:
A 318/2018. (XII. 27.) Kormányrendelet által meghatározott, közvetítőket érintő szabályokat a
2019–2020-as támogatási időszaktól kell alkalmazni.

Lezárva, 2019. április 16.
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Megállapította a látvány-csapatsport támogatását biztosító támogatási igazolás kiállításáról, felhasználásáról, a támogatás
elszámolásának és ellenőrzésének, valamint visszafizetésének szabályairól szóló 107/2011. (VI. 30.) Kormányrendelet (a
továbbiakban: Rendelet) módosításáról szóló 40/2019. (III. 7.) Kormányrendelet.
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