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A Magyar Kézilabda Szövetség (a továbbiakban: MKSZ) a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás az általános közigazgatási rendtartásról
szóló 2016. évi CL. törvény (a továbbiakban: Ákr.) 44. §-a, a sportról szóló 2004. évi I. törvény (a továbbiakban: Stv.) 22. § (2) bekezdésének fa)
pontja, a társasági adóról és az osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény (a továbbbiakban: Tao. tv.) 22/C. §-a, valamint 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) 14. §-ának (6) bekezdése alapján
meghozta a következő

H A T Á R O Z A T O T

A Nyírbátori Sport- és Utánpótlás-nevelő Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság kérelmező (székhelye: 4300 Nyírbátor, Szabadság tér 7
, adószáma: 25920091-2-15, képviselője: Makrai László) (a továbbiakban: Kérelmező) 2019.09.05. napján jóváhagyo  2019/20-as támogatási
időszakra vonatkozó spor ejlesztési programja keretében megvalósítandó fejlesztések 2. meghosszabbítását a Kormányrendelet 14. §-ának (6)
bekezdése alapján jogcímenként az alábbi összegekben

jóváhagyom:

Pénzügyileg teljesült támogatás vonatkozásában

Támogatás jogcíme
Közvetlen
támogatás

összege

Közreműködői
díj összege

Ellenőrzési
feladatok

ellátásával
kapcsolatos

költség

Támogatás
összesen

A program
megvalósításához
szükséges önrész

2. Hosszabbítás
engedélyeze

határideje

Személyi jellegű
ráfordítások 65 402 Ft 1 348 Ft 674 Ft 67 425 Ft 67 425 Ft 2022. 06. 30.

Tárgyi eszköz
beruházás, felújítás
(előfinanszírozo
nem ingatlan)

955 227 Ft 19 695 Ft 9 848 Ft 984 770 Ft 422 044 Ft 2022. 06. 30.

Utánpótlás-nevelés
feladatainak ellátása 1 369 017 Ft 28 227 Ft 14 114 Ft 1 411 358 Ft 156 818 Ft 2022. 06. 30.

Összesen: 2 389 646 Ft 49 270 Ft 24 636 Ft 2 463 553 Ft 646 287 Ft  

 

elutasítom:
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Pénzügyileg nem teljesült, támogatási igazolással le nem fede  támogatás vonatkozásában

Támogatás jogcíme Közvetlen
támogatás összege

Közreműködői díj
összege

Ellenőrzési
feladatok
ellátásával

kapcsolatos költség

Támogatás összesen
A program

megvalósításához
szükséges önrész

Tárgyi eszköz beruházás,
felújítás (előfinanszírozo
nem ingatlan)

797 123 Ft 16 436 Ft 8 218 Ft 821 776 Ft 352 190 Ft

Összesen: 797 123 Ft 16 436 Ft 8 218 Ft 821 776 Ft 352 190 Ft

 

A Kérelmező 17 500 Ft igazgatási szolgáltatási díjat fizete  meg az MKSZ 10400126-49485049-54531081 számú fizetési számlájára.

Határozatom ellen önálló fellebbezésnek helye nincs. A Kérelmező határozatom bírósági felülvizsgálatát annak közlésétől számíto  30 napon
belül jogszabálysértésre hivatkozással kérhe  a Fővárosi Törvényszéktől. A közigazgatási határozat bírósági felülvizsgálatát a fen
ügyiratszámra való hivatkozással, a Fővárosi Törvényszéknek címze , de a MKSZ-hez benyújto  keresetlevélben kérhe .

I N D O K O L Á S

A Kérelmező spor ejlesztési programja – a 2019/20 támogatási időszak vonatkozásában – 2019.09.05. napján kelt határozatommal
jóváhagyásra került. 

A Kérelmező 2021.08.12. napján a Kormányrendelet 14. §alapján a 2019/20-as támogatási időszakra vonatkozó spor ejlesztési programjának
2. meghosszabbítását kérelmezte.

A látvány-csapatsportok támogatására nyújtható támogatási keretösszeg megállapításáról szóló 39/2019. (III. 7.) Kormányrendeletben
meghatározásra került a látvány-csapatsport támogatáshoz szükséges, 2021. évben kiállítható igazolások és támogatási igazolások együ es
összege, valamint ez alapján az egyes sportági keretösszegek is.

A Kormány által a kézilabda sportág tekintetében meghatározo  2021. évi sportági keretösszeg (2021. évben kiállítható támogatási igazolások,
valamint igazolások, ideértve valamennyi folyamatban lévő spor ejlesztési program kapcsán lehívható támogatást is) működési célú
támogatások tekintetében 21 milliárd forint, míg építési beruházások megvalósítását szolgáló támogatások tekintetében 6,9 milliárd forint
volt.

A kérelmek a kiállíto  igazolásoknak és támogatási igazolásoknak a Kormány által meghatározo  összegének sportági keretösszegére
tekinte el kerülnek elbírálásra.

A Magyar Kézilabda Szövetség Elnöksége a fen eket figyelembe véve, a 2021. február 18. napján tarto  ülésén döntö  a sportági keretösszeg
mia  a spor ejlesztési programok jóváhagyása során alkalmazandó értékelési elvek felülvizsgálatáról. A Kiegészítő szabályok a 2021. adóév
sportági keretösszegére tekinte el elnevezésű dokumentum, 5.a. pontjában rögzíte ek szerint, a 2019/20-as támogatási időszak (működési

pusú költségei) tekintetében csak a pénzügyileg teljesült támogatások vonatkozásában van lehetőség hosszabbításra. Az Elnökség a
2021.07.27. napján meghozo  döntésében a keretösszeg módosulás melle , a le nem hívo  támogatás vonatkozásban 2021. február 18. napi
döntését hatályában fenntarto a.

Mindezekre tekinte el a Pénzügyileg nem teljesült, támogatási igazolással le nem fede  támogatás vonatkozásában a kérelmet elutasíto am.

Eljárásom során megállapíto am, hogy a benyújto  kérelem a pénzügyileg teljesült támogatás vonatkozásban megfelel a Kormányrendelet
14. §-ban meghatározo  vizsgála  szempontoknak, ezért a Kérelmező spor ejlesztési programja keretében megvalósítandó fejlesztések 2.
meghosszabbítását a rendelkező részben foglaltak szerint jóváhagytam.

A spor ejlesztési program jóváhagyására irányuló kérelme elbírálásához kapcsolódóan a látvány-csapatsportok támogatásával összefüggő
spor ejlesztési 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 17 500 Ft igazgatási szolgáltatási díj fizetési
köteleze sége keletkeze , amelyet a rendelkező részben foglaltakkal összhangban teljesíte .
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Felhívom a figyelmét, hogy a Kérelmezőnek a Kormányrendelet 11. § szerin  elszámolást a rendelkező részben meghatározo  időpon ól
számíto  30 napon belül kell az ellenőrző szervezet részére benyújtania.

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.

Hatáskörömet és illetékességemet a Tao. 22/C. §-ának (3) bekezdése, az Stv. 22. §-ának (2) bekezdésének f) pontja, valamint a
Kormányrendelet 2. §-ának (1) bekezdésének 2. pontja határozza meg.

A fellebbezési jogot az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (a továbbiakban: Ákr.) 112. §-a, a 116. § (1) bekezdése,
a (4) bekezdés d) pontja, valamint a Sportról szóló 2004. évi I. törvény 22. § (4) bekezdése zárja ki. A bírósági felülvizsgálat lehetőségét az Ákr.
114. § (1) bekezdése, valamint a közigazgatási perrendtartásról szóló 2017. évi I. törvény 39. § (1) bekezdése határozza meg.

Budapest, 2021.11.05.

 Novák András
Igazgatótanács elnöke, opera v igazgató

A határozatot kapják:
1. Nyírbátori Sport- és Utánpótlás-nevelő Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság
2. EMMI
3. Ira ár
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