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Gorkij utca 1 FSZT 2
9200

A Magyar Kézilabda Szövetség (a továbbiakban: MKSZ) 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 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) 14. §-ának (6) bekezdése alapján meghozta a következő
HATÁROZATOT
A Mosonmagyaróvári Kézilabda Club Sportegyesület kérelmező (székhelye: 9200 Mosonmagyaróvár, Gorkij utca 1 FSZT 2, adószáma:
18934061-2-08, képviselője: Guntram Thurnher) (a továbbiakban: Kérelmező) 2019.07.09. napján jóváhagyo 2019/20-as támogatási
időszakra vonatkozó spor ejlesztési programja keretében megvalósítandó fejlesztések meghosszabbítását a Kormányrendelet 14. §-ának (6)
bekezdése alapján jogcímenként az alábbi összegekben
jóváhagyom:
Pénzügyileg teljesült támogatás vonatkozásában

Támogatás jogcíme

Személyi jellegű
ráfordítások

Közvetlen
támogatás
összege

7 640 308 Ft

Közreműködői
díj összege

Ellenőrzési
feladatok
ellátásával
kapcsolatos
költség

Támogatás
összesen

A program
megvalósításához
szükséges önrész

Hosszabbítás
engedélyeze
határideje

157 532 Ft

78 766 Ft

7 876 606 Ft

7 876 606 Ft

2021. 06. 30.

Utánpótlás-nevelés
38 023 814 Ft
feladatainak ellátása

783 996 Ft

391 998 Ft

39 199 808 Ft

4 355 534 Ft

2021. 06. 30.

Összesen:

941 528 Ft

470 764 Ft

47 076 414 Ft

12 232 140 Ft

45 664 122 Ft

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

Utánpótlás-nevelés
432 863 Ft
feladatainak ellátása

8 925 Ft

4 463 Ft

446 250 Ft

49 583 Ft

Összesen:

8 925 Ft

4 463 Ft

446 250 Ft

49 583 Ft

432 863 Ft

Hosszabbítás
engedélyeze
határideje

2021. 06. 30.

A Kérelmező 10 000 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 .
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ügyiratszámra való hivatkozással, a Fővárosi Törvényszéknek címze , de a MKSZ-hez benyújto keresetlevélben kérhe .
INDOKOLÁS
A Kérelmező spor ejlesztési programját – a 2019/20 támogatási időszak vonatkozásában – 2019.07.09. napján kelt határozatommal
jóváhagyásra került.
A Kérelmező 2020.08.14. napján a Kormányrendelet 14. §alapján a 2019/20-as támogatási időszakra vonatkozó spor ejlesztési programjának
meghosszabbítását kérelmezte.
Eljárásom során megállapíto am, hogy a benyújto kérelem megfelel a Kormányrendelet 14. §-ban meghatározo vizsgála szempontoknak,
ezért a Kérelmező spor ejlesztési programja keretében megvalósítandó fejlesztések 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 10 000 Ft igazgatási szolgáltatási díj ﬁzetési
köteleze sége keletkeze , amelyet a rendelkező részben foglaltakkal összhangban teljesíte .
Felhívom a ﬁgyelmét, hogy a Kérelmezőnek a Kormányrendelet 11. § szerin elszámolást a rendelkező részben meghatározo
számíto 30 napon belül kell az ellenőrző szervezet részére benyújtania.

időpon ól

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, 2020.09.11.
Novák András
Igazgatótanács elnöke, opera v igazgató
A határozatot kapják:
1. Mosonmagyaróvári Kézilabda Club Sportegyesület
2. EMMI
3. Ira ár

2/2

