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A Magyar Vízilabda Szövetség (a továbbiakban: MVLSZ) a MVLC Miskolci Vízilabda Club Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság (székhelye:
3515 Miskolc, Egyetem utca 2 , adószáma: 23969973-2-05, képviselője: Takács Gyula) (a továbbiakban: Kérelmező) kérelme alapján a fenti
iktatószámon indult közigazgatási hatósági eljárásban meghozta a következő
H AT Á R O ZAT O T
A kérelmező 2019.07.23. napján kelt ki/JH01-04033/2019/MVLSZ számon jóváhagyott, 2019/20-as támogatási időszakra vonatkozó sportfejlesztési
programjának meghosszabbítását jogcímenként az alábbi összegekben
jóváhagyom:
Pénzügyileg teljesült támogatás vonatkozásában
Közreműködői
díj összege

Ellenőrzési
feladatok
ellátásával
kapcsolatos
költség

Támogatás
összesen

A program
megvalósításához
szükséges
önrész

Hosszabbítás
engedélyezett
határideje

28 236 468 Ft

582 195 Ft

291 098 Ft

29 109 761 Ft

3 234 418 Ft
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Közvetlen
támogatás
összege

Utánpótlás-nevelés
feladatainak ellátása
Összesen:

Támogatás jogcíme

A 2019/2020-as támogatási időszak kapcsán a támogatási szerződés alapján kapott kiegészítő sportfejlesztési támogatás elszámolásának
meghosszabbításával kapcsolatban az alábbiakról tájékoztatom:
Támogatási szerződés alapján
kapott kiegészítő támogatás
összege

Elszámolásra benyújtott összeg

További időszakban elszámolandó,
hosszabbított összeg

17 200 358 Ft

13 966 123 Ft

3 234 235 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 és Munkaügyi Bíróságnak címzett, de a MVLSZ-hez benyújtott keresetlevélben kérheti.
INDOKOLÁS
A Kérelmező sportfejlesztési programját a hatóság – a 2019/20-es támogatási időszak vonatkozásában – 2019.07.23. napján kelt határozatával
jóváhagyta.
A Kérelmező 2020.12.11. napján a Kormányrendelet 14. § alapján a 2019/20-es támogatási időszakra vonatkozó sportfejlesztési programjának
meghosszabbítását kérelmezte.
Az eljárás során a hatóság megállapította, hogy a benyújtott kérelem megfelel a Kormányrendelet 14. §-ban a meghatározott vizsgálati szempontoknak,
ezért a Kérelmező sportfejlesztési programja keretében megvalósítandó fejlesztések meghosszabbítását a rendelkező részben foglaltak szerint
jóváhagyta.
A Kormányrendelet 14. § (6c) alapján a Támogatott szervezet a (4), (4a) vagy (4b) bekezdés szerinti kérelem benyújtásával egyidejűleg kérelmezheti a

kiegészítő sportfejlesztési támogatás felhasználásának meghosszabbítását. A benyújtott elszámolásban nem érintett kiegészítő sportfejlesztési
támogatással legkésőbb az adott sportfejlesztési programot követő, első támogatási időszakot érintő elszámolási időszakban köteles elszámolni.
A kiegészítő sportfejlesztési támogatás felhasználására és elszámolására a társasági adóról és az osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény (a
továbbiakban: Tao törvény), 107/2011. (VI.30.) Kormányrendelet, a 2019/2020-as támogatási időszakra vonatkozó MVLSZ Elszámolási útmutató,
ideértve a kiegészítő sportfejlesztési támogatás felhasználásáról és elszámolásáról szóló tájékoztató előírásai az irányadóak.
A sportfejlesztési program jóváhagyására irányuló kérelme elbírálásához kapcsolódóan a látvány-csapatsportok támogatásával összefüggő
sportfejlesztési program jóváhagyására és a támogatási igazolás kiadására irányuló hatósági eljárásban fizetendő igazgatási szolgáltatási díjról szóló
39/2011. (VI. 30.) NEFMI rendelet 1. § a) pontja és 2. §-a alapján a Kérelmezőnek 5 000 Ft Ft igazgatási szolgáltatási díj fizetési kötelezettsége
keletkezett, amelyet a rendelkező részben foglaltakkal összhangban teljesített.
Határozatom a társasági adóról és az osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény 22/C §-án, a látvány-csapatsport támogatását biztosító támogatási
igazolás kiállításáról, felhasználásáról, a támogatás elszámolásának és ellenőrzésének, valamint visszafizetésének szabályairól szóló 107/2011. (VI. 30.)
Korm. rendelet 14. §-án alapul.
A Hatóság eljárása egyebekben a az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (a továbbiakban: 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 2. §-ának (1) bekezdésének 2. pontján alapul.
A határozat elleni önálló fellebbezés lehetőségét a sportról szóló 2004. évi I. törvény (a továbbiakban: Stv.) 22.§ (4) bekezdése, valamint az 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.
Budapest, 2021.01.05.
Vári Attila
Elnök

A határozatot kapják:
1. MVLC Miskolci Vízilabda Club Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság
2. EMMI
3. Irattár

