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A Magyar Vízilabda Szövetség (a továbbiakban: MVLSZ) a(z) Csongrád Városi Vízilabda Sportegyesület (székhelye: 6640 Csongrád Dob utca 3 ,
adószáma: 18468490-1-06, a továbbiakban: Kérelmező) kérelme alapjána fenti iktatószámon indult közigazgatási hatósági eljárásban meghozta a
következő
H AT Á R O ZAT O T
Az MVLSZ, mint közigazgatási hatóság a Kérelmező 2019.07.09. napján kelt ki/JH01-04078/2019/MVLSZ azonosítószámú – a 2019/20-es évi
támogatási időszakra vonatkozó – határozatával jóváhagyott sportfejlesztési programját jogcímenként az alábbi összegekre
módosítja:
A jóváhagyott sportfejlesztési program támogatásának összege (Ft)
Támogatás jogcíme

Közvetlen
támogatás összege

Közreműködői díj
összege

Ellenőrző szervnek
fizetendő hatósági
díj

Támogatás
összesen

A program
megvalósításához
szükséges önrész

Utánpótlás-nevelés
feladatainak ellátása

79 309 044 Ft

1 635 238 Ft

817 619 Ft

81 761 901 Ft

9 084 656 Ft

Összesen:

79 309 044 Ft

1 635 238 Ft

817 619 Ft

81 761 901 Ft

9 084 656 Ft

A módosított sportfejlesztési program támogatásának összege (Ft)
Támogatás jogcíme

Közvetlen
támogatás összege

Közreműködői díj
összege

Ellenőrző szervnek
fizetendő hatósági
díj

Támogatás
összesen

A program
megvalósításához
szükséges önrész

Utánpótlás-nevelés
feladatainak ellátása

79 309 044 Ft

1 635 238 Ft

817 619 Ft

81 761 901 Ft

9 084 656 Ft

Összesen:

79 309 044 Ft

1 635 238 Ft

817 619 Ft

81 761 901 Ft

9 084 656 Ft

A sportfejlesztési programon elvégzett módosítás tételes bontása:

Jogcím

Megnevezés

Művelet

A jóváhagyott
A módosított
sportfejlesztési
sportfejlesztési
programban az adott tétel programban az adott tétel
támogatásának összege támogatásának összege
(Ft)
(Ft)

Sporteszköz (utánpótlás)

Sportfelszerelés, ruházat csomag

Növelve

11 044 193 Ft

11 053 443 Ft

Sporteszköz (utánpótlás)

Sporteszköz, berendezés csomag

Csökkentve

2 127 441 Ft

2 118 191 Ft

Személyszállítás (utánpótlás) Busz nagy (22-50 fős sofőrrel)

Csökkentve

1 301 624 Ft

1 137 348 Ft

Személyszállítás (utánpótlás) Busz közepes (10-21 fős sofőrrel)

Növelve

705 755 Ft

815 827 Ft

Személyszállítás (utánpótlás) Busz nagy (22-50 fős sofőrrel)

Növelve

492 086 Ft

658 212 Ft

Versenyeztetés (utánpótlás)

Csökkentve

3 982 318 Ft

3 870 396 Ft

A határozat ellen önálló fellebbezésnek nincs helye.
A sportszervezet a véglegessé vált döntés ellen közigazgatási pert indíthat.

A közigazgatási per iránti keresetlevelet a határozat közlésétől számított harminc napon belül kell a határozatot hozó közigazgatási szervhez (MVLSZ)
benyújtani.
INDOKOLÁS
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) 4. § (1) bekezdése értelmében a
támogatási igazolás kiállításának előzetes feltétele, hogy a támogatás igénybevételére jogosult szervezet a tervezett támogatással érintett
sportfejlesztési programját – több évre szóló sportfejlesztési program esetén évekre lebontva –, annak tervezett megvalósítását megelőzően a
jóváhagyást végző szervezet részére jóváhagyás céljából benyújtsa.
A Kérelmező sportfejlesztési programját a Kormányrendelet 4. § (1) bekezdésében meghatározott határidőig, 2019.04.26. napjáig benyújtotta.
A közigazgatási hatósági eljárás 2019.04.27. napján indult meg.
A Hatóság a 2019.07.09. napján kelt ki/JH01-04078/2019/MVLSZ számú határozatával a 2019/20-es évi támogatási időszakra benyújtott
sportfejlesztési programot jóváhagyta.
A Kérelmező a 2020.05.25. napján kelt kérelmében a fenti jóváhagyó határozat módosítását kérte.
A hatóság az eljárás során megállapította, hogy a módosított sportfejlesztési program megfelel a Kormányrendelet 4. § (3) bekezdésben meghatározott
vizsgálati szempontoknak, annak szakmai tartalma illeszkedik az MVLSZ középtávú stratégiai fejlesztési koncepciójához, ezért a módosítási kérelmet a
rendelkező részben foglaltak szerint jóváhagyta.
A Hatóság tájékoztatja a kérelmezőt, hogy a sportfejlesztési program meghosszabbítását a 2019. július 1. napjától 2019. július 31. napjáig tartó
elszámolási időszakban, a Magyar Vízilabda Szövetségnek/EMMI-nek megküldött záró elszámolással egyidejűleg kérelmezheti.
A fentieken túlmenően a Hatóság felhívja a Kérelmező figyelmét, hogy a módosító határozattal jóváhagyott sportfejlesztési programját, annak
költségtervét és a jóváhagyott támogatás összegét a Kormányrendelet 4. § (11) bekezdése alapjána honlapján köteles közzétenni.
A határozat elleni önálló fellebbezés lehetőségét a sportról szóló 2004. évi I. törvény (a továbbiakban: Stv.) 22.§ (4) bekezdése, valamint az általános
közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (a továbbiakban: Ákr.) 82.§ (2) bekezdésére figyelemmel az (1) bekezdése zárja ki.
A sportszervezet az Ákr. 113.§ (1) bekezdés a) pontjára figyelemmel az Ákr. 114.§ (1) bekezdés I. fordulata alapján a véglegessé vált döntés ellen
közigazgatási pert indíthat.
A közigazgatási per iránti keresetlevelet a közigazgatási perrendtartásról szóló 2017. évi I. törvény (a továbbiakban (Kp.) 39.§ (1) bekezdése alapján a
határozat közlésétől számított harminc napon belül kell a határozatot hozó közigazgatási szervhez (MVLSZ) benyújtani.
A Hatóság eljárása egyebekben az Ákr. 81.§ (1) bekezdésén, az Stv. 22.§ (3) bekezdésére figyelemmel a 22.§ (2) bekezdés f) pontján, valamint a
társasági adóról és az osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény 22/C. § (3) bekezdésén, a Kormányrendelet 4. § (5) bekezdésén, valamint 10. §
(1)-(5) bekezdésén alapul.
Budapest, 2020.05.29.
Vári Attila
Elnök

A határozatot kapják:
1. Csongrád Városi Vízilabda Sportegyesület
2. Irattár

