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A Magyar Kézilabda Szövetség (a továbbiakban: MKSZ) a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános
szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény (a továbbiakban: Ket.) 71. §-ának (1) bekezdése, 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 továbbiakban: 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) 4. §-ának (5) bekezdése alapján
meghozta a következő
HAT ÁRO Z AT O T
A támogatási igazolás kiállításának feltételét képező sportfejlesztési program jóváhagyására irányuló eljárással
kapcsolatban az Stv. 22. §-ának (3) bekezdésében kapott jogkörömben eljárva, a(z) Női Kézilabda Klub Balmazújváros
kérelmező (székhelye: 4060 Balmazújváros Kossuth tér 4-5. , adószáma: 18569560-1-09, képviselője: Dr. Tiba István)
(a továbbiakban: Kérelmező) sportfejlesztési programjának szakmai tartalmát, illetve annak költségvetését a
Kormányrendelet 4. §-ának (5) bekezdése, valamint a sportfejlesztési programban rendelkezésre álló információk
alapján jogcímenként az alábbi összegekben
jóváhagyom:
Ellenőrző
szervnek
Közreműködői
ﬁzetendő
díj összege
hatósági dí
j

A program
megvalósításához Elszámolandó
szükséges
összeg
önrész

Támogatás
jogcíme

Közvetlen
támogatás
összege

Személyi jellegű
ráfordítások

3 781 522 Ft

77 970 Ft

38 985 Ft

3 898 477 Ft

3 898 477 Ft

7 757 969 Ft

Tárgyi eszköz
beruházás,
felújítás
2 099 768 Ft
(előﬁnanszírozott
nem ingatlan)

43 294 Ft

21 647 Ft

2 164 709 Ft

927 732 Ft

3 070 794 Ft

Utánpótlásnevelés
feladatainak
ellátása

31 043 012
Ft

637 156 Ft

320 002 Ft

32 000 170
Ft

3 555 574 Ft

35 235 742 Ft

Összesen:

36 924 302
Ft

758 420 Ft

380 634 Ft

38 063 356
Ft

8 381 783 Ft

46 064 505 Ft

Támogatás
összesen

A sportfejlesztési program jóváhagyására irányuló kérelmet az alábbi táblázatban szereplő jogcímek és összegek
vonatkozásában
elutasítom:
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Közvetlen
támogatás
összege

Közreműködői
díj összege

Ellenőrző
szervnek
ﬁzetendő
hatósági díj

Támogatás
összesen

A program
megvalósításához Elszámolandó
szükséges
összeg
önrész

Utánpótlásnevelés
feladatainak
ellátása

16 001 275 Ft 328 430 Ft

164 946 Ft

16 494 651 Ft 1 832 739 Ft

18 162 443 Ft

Összesen:

16 001 275 Ft 328 430 Ft

164 946 Ft

16 494 651 Ft 1 832 739 Ft

18 162 443 Ft

Határozatom ellen önálló fellebbezésnek helye nincs. A Kérelmező határozatom bírósági felülvizsgálatát annak közlésétől
számított harminc napon belül jogszabálysértésre hivatkozással kérheti a Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi
Bíróságtól. A közigazgatási határozat bírósági felülvizsgálatát a fenti ügyiratszámra való hivatkozással, a Fővárosi
Közigazgatási és Munkaügyi Bíróságnak címzett, de az MKSZ-hez benyújtott keresetlevélben kérheti.
A Kérelmező 35 000 Ft igazgatási szolgáltatási díjat ﬁzetett meg az MKSZ 10400126-49485049-54531081 számú
ﬁzetési számlájára.
INDO KO LÁS
A Kormányrendelet 4. §-ának (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 a programját a Kormányrendelet 4. §-ának (1) bekezdésében meghatározott határidőig - 2016.05.02.
napján - benyújtotta. A közigazgatási hatósági eljárás 2016.05.03. napján indult meg. Mivel eljárásom során
megállapítottam, hogy a benyújtott sportfejlesztési program megfelel a Kormányrendelet 4. §-ának (3) bekezdésben
meghatározott vizsgálati szempontoknak, ezért a Kérelmező sportfejlesztési programjának szakmai tartalmát– a
2016/17-os támogatási időszak tekintetében – a rendelkező részben foglaltak szerint részben jóváhagytam.
A Kérelmező által benyújtott sportfejlesztési program utánpótlás-nevelési feladatok támogatása jogcímmel kapcsolatban
a következő megállapításokat teszem:
A Kérelmező sportfejlesztési programjának utánpótlás-nevelési feladatok támogatása jogcím alatt jóváhagyott
támogatás összegét az egyes aljogcímek tekintetében arányosan kell felhasználnia, ezért – ﬁgyelemmel a Tao. tv.
22/C. § (4) bekezdésének c) pontjában meghatározott 90%-os támogatási intenzitásra – Kérelmező sportfejlesztési
programjának utánpótlás-nevelési feladatok támogatása jogcím alá betervezett költségét 16 494 651 Ft támogatási
összeggel 32 000 170 Ft összegre csökkentettem, mert a 2016.09.14. napján kelt nyilatkozat szerint 32 fő
utánpótláskorú játékosa van a Sportszervezetnek.
A Kormányrendelet 2. § (3) bekezdés a) pontjában meghatározottak szerint a támogatott szervezet sportszervezet
vagy a látvány-csapatsport fejlesztése érdekében létrejött közhasznú alapítvány, akkor támogatási időszakonként nem
haladhatja meg a sportszervezet vagy alapítvány részére ezen jogcím alapján nyújtott támogatásból megvalósuló
utánpótlás-fejlesztési programban részt vevő utánpótlás-korú versenyzőnként az 1 000 000 forintot.
Tájékoztatom, hogy amennyiben a 2016-2017-es támogatási időszakra a programban jóváhagyott edző a licensz kiváltó
és megállapító képzésen nem vesz részt, és igazolványát nem váltja ki, illetve nem újítja meg a következő bajnoki
időszakra (2016-2017) ezen körülmény miatt, az adott személy bérkiﬁzetése a kérelem elszámoláskor nem lesz
elfogadható.
Tájékoztatom, hogy a 2016-2017-es támogatási időszakban a játékengedéllyel rendelkező sportolók részére edzői
munkabér csak abban az esetben számolható el, amennyiben bizonyíthatóan edzői tevékenységet folytatott és
érvényes licenccel rendelkezik.
A Kérelmező által benyújtott sportfejlesztési program szakmai tartalma illeszkedik az MKSZ kézilabda stratégiai
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fejlesztési koncepciójához.
Felhívjuk a ﬁgyelmet, hogy sportszervezetek a jogszabályi feltételek fennállása esetén kötelesek a közbeszerzésekről
szóló 2015. évi CXLIII. törvény előírásai szerinti eljárást lefolytatni a sportfejlesztési program megvalósításával
összefüggésben.
Határozatom a társasági adóról és 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 4. § alapul.
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)
bekezdése alapján a Kérelmezőnek 35 000 Ft igazgatási szolgáltatási díj ﬁzetési kötelezettsége keletkezett, amelyet a
rendelkező részben foglaltakkal összhangban teljesített.
Tájékoztatom, hogy a Kormányrendelet 4. §-ának (11) bekezdése alapján a jelen határozatommal jóváhagyott
sportfejlesztési programját, annak költségtervét és a jóváhagyott támogatás összegét a honlapján köteles közzétenni.
A fentieken túl felhívom a Kérelmező ﬁgyelmét arra, hogy a jelen határozatban jóváhagyott támogatási összeg
felhasználásának a Kormányrendeletben foglaltak, és az MKSZ Elnökségének értékelési elveivel összhangban kell
történnie. A támogatás felhasználásáról történő elszámolás ellenőrzésére az elszámolási elvek ﬁgyelembe vételével kerül
sor. elvek ﬁgyelembe vételével.
Hatáskörömet és illetékességemet a Tao. tv. 22/C. §-ának (3) bekezdése, az Stv. 22. §-ának (2) bekezdés f) pontja,
valamint a Kormányrendelet 2. §-ának (1) bekezdés 2. pontja határozza meg.
Döntésemet a hivatkozott jogszabályhelyek alapján hoztam meg.
A fellebbezési jogot a Ket. 100. § (1) bekezdése, valamint a Sportról szóló 2004. évi I. törvény 22. § (4) bekezdése zárja
ki. A bírósági felülvizsgálat lehetőségét a Ket. 109. § (1) - (3) bekezdése határozza meg.
Budapest, 2016.10.06.
Novák András
Főtitkár
A határozatot kapják:
1. Női Kézilabda Klub Balmazújváros
2. Irattár
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