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Iktatószám: ki/jH01-04043/2016/MKSZ
Ügyszám: beJSFP-04043/2016/MKSZ
Ügyintéző: Kertész Georgina
E-mail: kerteszg@keziszovetseg.hu
Targy: sportfejesztésl program jóváhagyására irányuló kérelem
elbírálása

SZARVASI NŐi KÉZILABDA KLUB
SZARVAS

VÁGÓHíD utca 68
5540

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 1.
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 kiálításáról, felhasználásáról, a támogatás elszámolásának és eUenőrzésének, valamint visszafizetés ének
szabályairól szóló 107/2011 (VI.30.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Kormányrendelet) 4. §-ának (5) bekezdése alapján
meghozta a következő

HATÁROZATOT

A támogatási igazolás kiálításának feltételét képező sportfejlesztési program jóváhagyására irányuló eljárással
kapcsolatban az Stv. 22. §-ának (3) bekezdésében kapott jogkörömben eljárva, atz) SZARVASI NŐi KÉZILABDA KLUB
kérelmező (székhelye: 5540 SZARVAS VÁGÓHíD utca 68 , adószáma: 19473284-1-04, képviselője: MAJOROSNÉKASIK
GABRIELLA) (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:

Elenőrző A programKözvetlen szervnekTámogatás támogatás Közrermlködől fizetendő Tamogatás megvalósításához Elszámolandó
jogcíme díj összege összesen szükséges összegösszege hatósági dí önrészj

Személyi jellegű 417890 Ft OFt 4221 Ft 422 III Ft 422 III Ft 840001 Ftráfordítások

Targyi eszköz
beruházás,
felújítás 313 083 Ft 3195 Ft 3195 Ft 319473 Ft 136917 Ft 453195 Ft
(előfinanszírozott
nem ingatlan)

Utánpótlás-
nevelés 20882047 164004 Ft 212586 Ft 21258637 2362071 Ft 23408122 Ftfeladatainak Ft Ft
ellátása

Összesen: 21613 020 167199 Ft 220002 Ft 22000221 2921099 Ft 24701318 FtFt Ft

A sportfejlesztési program jóváhagyására irányuló kérelmet az alábbi táblázatban szereplő jogcímek és összegek
vonatkozásában

elutasítom:
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Módusz Irodaház, 1087 Budapest, Koo!lves Kálmán krt. 76.1 Tel.: (+36 1) 435-4200, 4234 [fAO)
E-mait. mksz@keziszovetseg.hu IBankszámlaszám: K&H Bank 00000סס10400126-21413218-0

Adószám: 18161777-2-421 Sporttámogatási bankszámlaszám: K&H Bank 10400126-49485049-54531081

II facebook.comlkezlvalogcKott rl twltter.c.omIMKSZhandb~n HJ/,/Outube.c.omJMKSZkezJlabda •• Instagram,comlmkszkezllabda
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www.keziszovetseg.hu

Közvetlen Elenórző A program

támogatás Közreműködői szervnek Támogatás megvalósításához Elszámolandó

összege d4 összege fizetendő összesen szükséges összeg
hatóságldQ önrész

Utánpótlás-
nevelés 10949326 Ft 85996 Ft 111 468 Ft 11146789 Ft 1238532 Ft 12273854 Ftfeladatainak
ellátása

Összesen: 10949326 Ft 85996 Ft 111 468 Ft 11146789 Ft 1238532 Ft 12273854 Ft

Határozatom elen önálló fellebbezésnek helye nincs. A Kérelmező határozatom bírósági felülvizsgálatát annak közlésétől
számáott harminc napon belül jogszabálysértésre hivatkozással kérheti a Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi
Bíróságtói. 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 dijat fizetett meg az MKSZ 10400126-49485049-54531081 számú
fizetési számlájára.

INDOKOLÁS

A Kormányrendelet 4. §-ának (1) bekezdése értelmében a támogatási igazolás kiál11tásánakelőzetes feltétele, hogya
támogatás igénybevételére jogosult szervezet a-tervezett támogatással érintett sportfejlesztési programját - több évre
szóló sportfejlesztési program esetén évekre lebontva -, annak tervezett megvalósItását megelőzően a jóváhagyást
végző szervezet részére jóváhagyás céljából benyújtsa.

A Kérelmező a programját a Kormányrendelet 4. §-ának (1) bekezdésében meghatározott határidőig - 2016.05.01.
napján - benyújtotta. A közigazgatási hatósági eijárás 2016.05.02. napján indult meg. Mivel eljárásom során
megállapltottam, hogya benyújtott sportfejlesztési program megfelel a Kormányrendelet 4. §-ának (3) bekezdésben
meghatározott vizsgálati szempontoknak, ezért a Kérelmező sportfejlesztési programjának szakmai tartamát- a
2016/17-05 támogatási időszak tekintetében - a rendelkező részben foglaltak szerint részben jóváhagytam.

A Kérelmező által benyújtott sportfejlesztési program utánpótlás-nevelési feladatok támogatása jogcímmel kapcsolatban
a következő megállapltásokat teszem:

• a Kérelemben megjelölt Bacsa Edina edző személyi juttatása az MKSZ stratégiájában rögzil:ettek szerint nem
támogatható, mivel az edző nem rendelkezik licensszel.

A Kérelmező sportfejlesztési programjának utánpótlás-nevelési feladatok támogatása jogcím alatt jóváhagyott
támogatás összegét az egyes aljogcímek tekintetében arányosan kel felhasználnia, ezért - figyelemmel a Tao. tv.
221C. § (4) bekezdésének c) pontjában meghatározott 90%-05 támogatási intenzitás ra - Kérelmező sportfejlesztési
programjának utánpótlás-nevelési feladatok támogatása jogcím alá betervezett költségét 11 146 789 Ft támogatási
összeggel 21 258 637 Ft összegre csökkentettem.

A Kérelmező által benyújtott sportfejlesztési program szakmai tartalma illeszkedik az MKSZ kézilabda stratégiai
fejlesztési koncepciójához.

íajékoztatom, 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. -

íajékoztatom, hogya 2016-2017-es támogatási időszakban a játékengedéUyel rendelkező sportolók részére edzői
munkabér csak abban az esetben számolható el, amennyiben bizonyíthatóan edzői tevékenységet folytatott és
érvényes licenccel rendelkezik.
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Módusz Irodaház,1087 Budapest, Könyves Kálmán krt 76.1Tel; (+36 1) 435-4200, 4234 (TAO)
E-mait mksz@keziszovetseg.hu IBankszámlaszám: K&H Bank 00000סס10400126-21413218-0

Adószám: 181617n-2-421 Sporttámogatási banl<számlaszám:K&H Bank 10400126-49485049-54531081
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Felhívjuk a figyelmet. hogy sportszervezetek a jogszabályi feltételek fennállása esetén kötelesek a közbeszerzésekről
szóló 2015. évi CXLlII. törvény előfrásai szerinti eljárást lefolytatni a sportfejlesztési program megvalósításával
összefüggésben.

Határozatom a társasági adóról és osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény 221C §-án. a látvány-csapatsport
támogatását biztosító támogatási igazolás kiállításáról, felhasználásáról. a támogatás elszámolásának és
ellenőrzésének. valamint visszafizetés ének szabályairól szóló 107/2011. (VI. 30.) Korm. rendelet 4. § alapul.

A sportfejlesztési program jóváhagyására irányuló kéreime elbírálásához kapcsolódóan a látvány-csapatsportok
támogatásával összefüggő sportfejlesztési program jóváhagyására és a támogatási igazolás kiadására irányuló
hatósági eljárásban fizetendő igazgatási szolgáltatási dijról szóló 39/2011. (VI. 30.) NEFMI rendelet 1. § a) pontja és (2)
bekezdése alapján a Kérelmezőnek 35 000 Ft igazgatási szolgáltatási dij fizetési kötelezettsége keletkezett. amelyet a
rendelkező részben foglaltakkal összhangban teljesített.

Tajékoztatom. 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 kel
történnie. A támogatás felhasználásáról történő elszámolás ellenőrzésére az elszámolási elvek figyelembe véte lével kerül
sor. elvek figyelembe vételéveI.

Hatáskörömet és illetékességemet a Tao. tv. 221C. §-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 1. törvény 22. § (4) bekezdése zárja
ki. A bírósági felülvizsgálat lehetőségét a Ket. 109. § (1) - (3) bekezdése határozza meg.

Budapest, 2016.08.29.

Novák András
Főtitkár

A határozatot kapják:
1. SZARVASI NÖI KÉZILABDA KLUB
2. Irattár
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Módusz Irodaház, 1087 Budapest, Könyves Kálmán kft 76.1Tel.:(+36 1)435-4200, 4234 (TAO)
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