Tájékoztatás a hosszabbított időszakban történő módosításról

A 2020. február 25-én megjelent 107/2011. (VI.30.) Korm. rendelet módosítása alapján:
A meghosszabbított sportfejlesztési program megvalósítása során módosítási kérelem legfeljebb két
alkalommal terjeszthető elő.
valamint:
Hatályát veszti az R. 10. § (4) bekezdésében a „– legkésőbb május 31-ei benyújtási határidővel –”
szövegrész.
Ennek megfelelően, a folyamatban levő sportfejlesztési programok esetén módosítási kérelem a
felhasználási időszakban határidő nélkül bármikor benyújtható, és a hosszabbított időszakban is van
lehetőség módosításra.
A hosszabbított időszaki módosítás jelenleg (2020. június 30-ig) a 2018/19-es sportfejlesztési
programok esetén alkalmazható.
Az elszámolások ellenőrzése során több sportszervezetnél tapasztaltuk, hogy a hosszabbított időszaki
elszámolása során nem vették figyelembe, hogy a jóváhagyott/módosított sportfejlesztési program
alapidőszakában mivel számoltak már el (például: alapidőszakban utánpótlás-nevelés jogcímen
személyi jellegű kifizetések aljogcímen a teljes támogatással elszámoltak, és a hosszabbított
időszakban is csak erről az aljogcímről nyújtottak be elszámolást).
Mivel a hosszabbító határozatban nem jelenik meg, hogy melyik aljogcímből mennyi támogatás került
meghosszabbításra és természetesen az igényelt eszközöket sem sorolja fel tételesen, így a
sportszervezet köteles vezetni, hogy a jóváhagyott/módosított sportfejlesztési program mely tételei
számolhatók el a hosszabbított időszakban. Az ellenőrző szervezet is ennek megfelelően jár el.
Így a hosszabbított időszak módosítása több nehézséget jelent.
A hosszabbító határozat kiadásával egyidejűleg kerül beadásra az elszámolás is, így csak a
sportszervezet tudja, hogy tételesen miről nyújtott be elszámolást.
Így ennek a módosítása a jóvágyó szervezet részére ellenőrizhetetlen. Amennyiben a módosítási
kérelem az értékelési elveknek és a benchmarknak megfelel, a módosítási kérelmet jóvá fogja hagyni
a jóváhagyó szervezet, de ennek tartalmáért és az ebből fakadó elszámolási hibákért a sportszervezet
a felelős.
Javasoljuk minden sportszervezet részére, hogy a mellékletként csatolt hasonló táblázatot vezessenek
a 2019/20-as alapidőszaki elszámolásukhoz és akkor a 2019/20-as hosszabbított időszaki módosítási
kérelem benyújtása könnyebben fog menni.
Amennyiben a 2018/19-es hosszabbított időszakkal kapcsolatban kívánnak módosítani, javasoljuk:
•

A jogcímen belüli módosításokhoz nem szükséges kérelem benyújtása az EKR-ben, az
elszámolás során külön nyilatkozatban mutassák be, hogy milyen módosításokat hajtottak
végre, és ezeket indokolják;
pl. sportfeleszerelések tételének, darabszámának változása, munkakörök, személyek
változása, utánpótlás-nevelés aljogcímek közötti módosítás – a koronavírus miatt elrendelt
vészhelyzet kialakulása miatt az aljogcímek közötti nagyobb eltéréseket rugalmasan kezeljük.

•

A jogcímek közötti módosításhoz szükséges az EKR rendszerben való kérelem benyújtása.
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