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A Magyar Vízilabda Szövetség (a továbbiakban: MVLSZ) a(z) Csongrád Városi Vízilabda Sport Egyesület (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 2016.10.13. napján kelt ki/JH01-01172/2016/MVLSZ (eredeti sportfejlesztési program: ki/JH0101078/2016/MVLSZ) azonosítószámú – a 2016/17 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

Tárgyi eszköz beruházás,
felújítás (utófinanszírozott
ingatlan)

777 019 897 Ft

11 111 623 Ft

7 960 924 Ft

796 092 444 Ft

0 Ft

Összesen:

777 019 897 Ft

11 111 623 Ft

7 960 924 Ft

796 092 444 Ft

0 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

Tárgyi eszköz beruházás,
felújítás (utófinanszírozott
ingatlan)

720 144 508 Ft

10 298 288 Ft

7 378 210 Ft

737 821 006 Ft

0 Ft

Összesen:

720 144 508 Ft

10 298 288 Ft

7 378 210 Ft

737 821 006 Ft

0 Ft

A sportfejlesztési programon elvégzett módosítás tételes bontása:

Jogcím

Megnevezés

Ingatlan beruházás esetén annak
indokoltsága, célja és szakmai tartalma és
megvalósulásának ütemezése

Művelet

Növelve

A jóváhagyott
A módosított
sportfejlesztési
sportfejlesztési
programban az adott tétel programban az adott tétel
támogatásának összege támogatásának összege
(Ft)
(Ft)
A városi vezetéssel
egyeztetve egy 25x30
méteres fedett
sportmedence építésére
nyújtunk be kérelmet. Eddig
egy 20x50 méteres nyitott
medencében edzettünk,
amit télen termál vízzel
töltöttek fel. A medence
mélysége 80 centiméterről
indulva növekedett a
hosszanti irányban. A téli
töltő-ürítő üzemmód az
ÁNTSZ "szemet hunyása"
mellett működött.
Félpályánál még a 180 cm
magas serdülő
játékosoknak nyakig ért a
víz. Nem igazán volt "ideális"
vízilabda mérkőzések
megrendezésére. A
szomszédos városban,
Szentesen, a helyi sportolók
teljesen kihasználják a
vízfelületet. Így ott sem
tudunk az edzések számára
helyet és megfelelő
körülményeket biztosítani.
Az egyesületünk számára
létfontosságú a tervezett
sportmedence megépítése.
Az öltözőkkel, szertárral,
irodával és lelátóval
felszerelt fedett épület igazi
otthona lehetne
egyesületünknek. A 25x30
méteres vízfelület egyszerre
két csapatnak is biztosíthat
edzési lehetőséget. A 25
méteres méret lehetővé
teszi úszóversenyek
rendezését is a városi úszó
és triatlon sport számára. A
város vizes sportegyesületei
(triatlon, úszás, vízilabda)
mellet az iskolák és a
fürdővendégek is használják
majd a medencét egész
évben. Az önkormányzat
határozatban vállalta az
önerő és az ingatlan
ingyenes használatának
biztosítását. A város
legnagyobb vállalkozása
(MARS Magyarország Kft)
pedig a társasági adójával
támogat bennünket. A
jogerős építési engedély

A városi vezetéssel
egyeztetve egy 32x20
méteres 2,10 méter mély
nyitott sportmedence
építésére nyújtunk be
kérelmet. Eddig egy 20x50
méteres nyitott medencében
edzettünk, amit télen termál
vízzel töltöttek fel. A
medence mélysége 80
centiméterről indulva
növekedett a hosszanti
irányban. A téli töltő-ürítő
üzemmód az ÁNTSZ
’’szemet hunyása’’ mellett
működött. Félpályánál még
a 180 cm magas serdülő
játékosoknak nyakig ért a
víz. Nem igazán volt
’’ideális’’ vízilabda
mérkőzések
megrendezésére. A
szomszédos városban,
Szentesen, a helyi sportolók
teljesen kihasználják a
vízfelületet. Így ott sem
tudunk az edzések számára
helyet és megfelelő
körülményeket biztosítani.
Az egyesületünk számára
létfontosságú a tervezett
sportmedence megépítése.
A 32x20 méteres vízfelület
egyszerre két csapatnak is
biztosíthat edzési
lehetőséget. A város vizes
sportegyesületei (triatlon,
úszás, vízilabda) mellet az
iskolák és a fürdővendégek
is használják majd a
medencét egész évben. Az
önkormányzat határozatban
vállalta az önerő és az
ingatlan ingyenes
használatának biztosítását.
A város legnagyobb
vállalkozása (MARS
Magyarország Kft) pedig a
társasági adójával támogat
bennünket. A jogerős építési
engedély rendelkezésünkre
áll. A kiviteli tervek
elkészültek a közbeszerzési
eljárás folyamatban van. Az
ajánlattételek beérkeztek.
Az eredményhirdetésre és a

rendelkezésünkre áll. Jelen
kérelem sikeres elbírálás
után indul a kiviteli tervek
elkészítése és a
közbeszerzési eljárás. A
tervek szerint ez 5-6
hónapot vesz igénybe. A
kivitelezés 2016.
decemberében indulhat.
Tervezett befejezés 2017
nyara. A társasági adós
támogatás összegyűjtésére
reális esélyt látunk. A városi
vezetés pedig tudja, hogy
ilyen lehetősége medence
építésre a közeljövőben nem
lesz, így minden követ meg
fognak ők is mozgatni a
szükséges összeg
előteremtésére.

Tárgyi (utófin. ingatlan)

Az eredményhirdetésre és a
szerződéskötésre a
programmódosítási kérelem
elfogadása után kerül sor. A
kivitelezés 2021.
decemberében indulhat.
Tervezett befejezés 2022
június vége. A hiányzó
társasági adós támogatás
összegyűjtésére reális
esélyt látunk. A városi
vezetés pedig tudja, hogy
ilyen lehetősége medence
építésre a közeljövőben nem
lesz, így minden követ meg
fognak ők is mozgatni a
szükséges összeg
előteremtésére.

Projekt időtartalma és tevékenységének
ütemterve

Növelve

A sportfelszerelések
beszerzése a bajnoki évad
kezdetén, illetve a januári
időszakban jelentkezik. A
mérkőzésekre és az
edzőtáborokba való eljutás
költsége mindig az aktuális
idegenbeli fordulókor, illetve
edzőmérkőzéskor,
edzőtáborokba való
utazáskor adódik. Ezzel a
költséggel egész évben
számolnunk kell. A
nevezéshez és igazoláshoz
kötődő díjak a szezon
indulása előtt merülnek fel. A
rendezési, felkészítési
költségek jellemzően a
bajnokság időszaka alatt,
míg a verseny- és
játékengedélyek
kiállításának költségei
augusztusban merülnek fel.
A sportlétesítmények bérleti
díjával és a személyi jellegű
költségekkel havonta kell
számolni. Ingatlan
beruházás program
időtartama 2016.07.012017.06.30 Ütemterve:
2016.07.01 - kérelem
elfogadása 2016.08.31 kiviteli tervek elkészítése
2016.11.30 - közbeszerzési
eljárás 2016.12.01 - kiviteli
munkálatok kezdete
2017.06.31 - építkezés
befejezése

Nyitott sportmedence

Csökkentve

796 092 445 Ft

737 821 006 Ft

Csökkentve

11 111 623 Ft

10 298 288 Ft

Utófin. ingatlan közreműködői díj

Ingatlan beruházás program
időtartama 2021.10.172022.06.30 Ütemterve:
2021.10.17 - kivitelezői
szerződéskötés 2021.10.25
- munkaterület átadás
2022.06.30 - építkezés
befejezése

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, 2016.04.14. napjáig benyújtotta.
A közigazgatási hatósági eljárás 2016.04.15. napján indult meg.
A Hatóság a 2016.10.13. napján kelt ki/JH01-01172/2016/MVLSZ (intenzitás emelt) (eredeti programszám: ki/JH01-01078/2016/MVLSZ) számú
határozatával a 2016/17 évi támogatási időszakra benyújtott sportfejlesztési programot jóváhagyta.
A Kérelmező a 2021.10.01. napján kelt kérelmében a fenti jóváhagyó határozat módosítását kérte.
A Hatóság a kérelem vizsgálata során megállapította, hogy a módosítási kérelem elbírálása körében a kérelmező által benyújtott, módosított beruházási
tervdokumentáció építésügyi és pénzügyi vizsgálata, a módosítás szükségessége, indokoltsága szakkérdés, ahhoz a hatóság megfelelő
szakértelemmel nem rendelkezik, így 2021.10.07. napján az Ákr. 71.§. (1) bekezdése alapján igazságügyi szakértő kirendelését kezdeményezte.
A szakvélemény kialakítása előtt több alkalommal szakértői egyeztetésre került sor. Az egyeztetésen tisztázásra került a szakértői feladat, és a
kérelmező vállalta, hogy az egyeztetésen listába foglalt, korábban nem csatolt iratokat a szakértő részére elektronikusan eljutattja.
A többszöri szakértői hiánypótlást követően, a teljes dokumentációt figyelembe véve a hatóság 2021.11.22.-én elektronikus úton megkapta a végleges
szakértői véleményt, mely szerint a sportfejlesztési programban szereplő programelem indokolt, a tervezett beruházás műszaki, használhatósági,
üzemeltetési szempontból indokolt. A Kérelmező által benyújtott módosításban szereplő bruttó beruházási költség 721 511 629,- Ft ezzel szemben a
dokumentumokkal alátámasztott szakértői vélemény szerint elfogadható beruházási költség bruttó 720.144.508,- Ft. A tervezett beruházás ilyen
összegből megvalósítható.
A módosítást a Tao Bizottság 2021.11.24. napján sportszakmai szempontból támogatta.
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 2017. július 1. napjától 2017. 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, 2021.11.26.

Vári Attila
Elnök

A határozatot kapják:
1. Csongrád Városi Vízilabda Sport Egyesület
2. Irattár

