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A Magyar Kézilabda Szövetség a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi
CXL. törvény (Ket.) 71. § (1) bekezdése, 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: Rendelet) alapján meghozta a következő

H A T Á R O Z A T O T.

A(z) Ózdi Kézilabda Club (székhelye: 3600 Ózd Bolyki főút 4. , adószáma: 18410480-1-05, képviselője: Halász
Sándor) (a továbbiakban: Kérelmező) sportfejlesztési programjának szakmai tartalmát, illetve annak költségvetését
jóváhagyó be/SFP-04471/2016/MKSZ számú határozatomat hivatalból saját hatáskörben az alábbiak szerint

módosítom.

A ki/JH01-04471/2016/MKSZ számú határozat rendelkező részében a(z) Tárgyi eszköz beruházás, felújítás
(előfinanszírozott nem ingatlan), Utánpóltlás-nevelés feladatainak ellátása jogcím és az "Összesen sor" helyébe a
következő táblázat és összeg lép:
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j
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18 518 339
Ft 196 496 Ft 189 039 Ft 18 903 874

Ft 8 101 660 Ft 26 816 495 Ft

Utánpótlás-
nevelés
feladatainak
ellátása

33 177 051
Ft 684 062 Ft 342 031 Ft 34 203 144

Ft 3 800 349 Ft 37 661 462 Ft

Összesen: 60 322 023
Ft 1 058 358 Ft 620 004 Ft 62 000 385

Ft 20 795 376 Ft 82 175 757 Ft

A ki/JH01-04471/2016 számú határozat indokolási részében az utánpótlás-nevelési feladatok ellátásának támogatása
jogcím alá betervezett költség csökkentése 2 543 680 Ft-ban, a tárgyi eszköz beruházás, felújítás (előfinanszírozott
nem ingatlan) jogcím alá betervezett költség csökkentése 24 638 452 Ft kerül meghatározásra.

E határozat a módosított határozat egyéb rendelkezéseit nem érinti.

Jelen Határozat ellen fellebbezésnek nincs helye. Tájékoztatom, hogy amennyiben határozatomat sérelmesnek tartja, a
határozat bírósági felülvizsgálatát – annak kézhezvételét követő 30 napon belül a Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi
Bíróságtól kérelmezheti. A közigazgatási határozat bírósági felülvizsgálatát a fenti ügyiratszámra való hivatkozással, a
Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróságnak címzett, de a Magyar Kézilabda Szövetséghez benyújtott
keresetlevélben kérheti.

I N D O K O L Á S
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A Ket. 114. § (1) bekezdése alapján, ha a hatóság megállapítja, hogy a fellebbezés elbírálására jogosult hatóság, a
felügyeleti szerv vagy a közigazgatási ügyekben eljáró bíróság által el nem bírált döntése jogszabályt sért, a döntését
módosítja vagy visszavonja. A döntést közölni kell azzal, akivel a módosított vagy visszavont döntést közölték.

Eljárásom során megállapítottam, hogy a ki/JH01-04471/2016 határozat jogszabályt sért. Megállapítottam továbbá,
hogy a döntés közlésétől számítva egy év nem telt el és e döntés jóhiszeműen szerzett és gyakorolt jogot nem sért.
Mindezekre tekintettel a határozatot a rendelkező részben foglaltak szerint módosítottam.

Az előfinanszírozott tárgyi eszköz beruházás, felújítás jogcímmel kapcsolatban a következő megállapításokat teszem:

- Az MKSZ vonatkozó stratégiája alapján a(z) Pályavédő takarófólia (Egyedi) megnevezésű projektelem nem
támogatható;
- Az MKSZ vonatkozó stratégiája alapján a(z) futópadok (Egyedi) megnevezésű projektelem nem támogatható;
- A(z) erősítő gépek (Egyedi) megnevezésű projektelem az MKSZ sportágfejlesztési koncepciója alapján 3 050 043 Ft-
ban került jóváhagyásra;
- A(z) Takarítógép (Egyedi) megnevezésű projektelem az MKSZ sportágfejlesztési koncepciója alapján 1 115 769 Ft-ban
került jóváhagyásra;

ezért figyelemmel a Tao. tv. 22/C. § (4) bekezdésének c) pontjában meghatározott 70%-os támogatási intenzitásra – a
Kérelmező sportfejlesztési programjának előfinanszírozott tárgyi eszköz beruházás, felújítás jogcím alá betervezett
költségét 24 638 452 Ft támogatási összeggel 18 903 874 Ft összegre csökkentettem.

Az utánpótlás-nevelési feladatok támogatása jogcímmel kapcsolatban a következő megállapításokat teszem:

- A(z) mellékelt részletezés alapján Logisztikai költségek (csak bérlet) – kivéve személygépkocsi és motorkerékpár
megnevezésű projektelem nem számolható el, ezért 0 Ft-ban került jóváhagyásra.

ezért figyelemmel a Tao. tv. 22/C. § (4) bekezdésének c) pontjában meghatározott 90%-os támogatási intenzitásra – a
Kérelmező sportfejlesztési programjának utánpótlás-nevelési feladatok támogatása jogcím alá betervezett költségét 2
543 680 Ft támogatási összeggel 34 203 144 Ft összegre csökkentettem.

E határozat a módosított határozat egyéb rendelkezéseit nem érinti.

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.

Hatásköröm és illetékességem a társasági adóról és osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. törvényen, illetve a látvány-
csapatsport támogatását biztosító támogatási igazolás kiállításáról, felhasználásáról, a támogatás elszámolásának és
ellenőrzésének, valamint visszafizetésének szabályairól szóló 107/2011. (VI.30.) Kormány rendeleten nyugszik.

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, 2016.12.01.

 Novák András
Főtitkár

A határozatot kapják:
1. Ózdi Kézilabda Club
2. Irattár
3. EMMI
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