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Iktatószám:

Kelt:
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MVLSZ/LCST|12O5}2I58-6
2012.08.21.
Szegedi Ylzilabda Egylet Közhasznú
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Ügyintéző:

Bojtor Gabriella

Telefon:

+36 70-430-7018
tao@mvlsz.hu

E-mail:
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ii,:-: ,--.

i:

.:

Egyesület által benyúj tott sportfej lesztési
program jóváhagyására indult eljárásban
az NNLSZ/LCST/120502 l 58-5. számtÚl
óváh agyó határ ozat kij avítása

j

A Magyar Vízilabda Szövetség (a továbbiakban: MVLSZ) aközigazgatási hatósági eljarás és szolgáltatás
általános szabályairól szóló2004. évi CXL. törvény (Ket.) 71.$-ának (1) bekezdése, 81/A. $-a, a sportrólszóló
2004. ér'i I. törvén'v (Stv.), a tarsasági adóról és az osúalékadóról szóló 1996. évi LXXX' törvény (Tao.),
valamint a látvány-csapatsport támogatását biáosító támogatási igazolás kiállításríról, felhasználásaról, a
támogatás elszámolásának és ellenőrzésének, valamint visszafizetésének szabályairóI szóló 10'll20I1 (VI.30.)
Korm. rendelet (Rendelet) a|apján _ és figyelemmeI a39l201l. (VI.30.) NEFMI rendeletre is - meghozta a
következő

HATÁRozAToT
Szegedi Vízilabda Egylet Közhasznú Egyesület

kérelmező szervezet)

(a továbbiakban:

(kérelmezőszeryezetképviselőjénekneve: Cserhalmí
kérelmező szerv ezet székhelye :
kérelmező szetv ezet adó szátma'.

/atovábbiakban:

képviselő/'

Julianna
6726 Szeged" Temesvari körut 33'
1 84s 1 s35-2-06

irányuló kérelem tárgyában indított' az }/IYLSZ á|ta| 2012.
augusztus 3-án MVLSZILCS'[/I20502i58-5. ikt. szám alatt sportfejlesztési program jóváhagyása és
nyilvántartásba vétele tárgyban meghozott határozatot (a továbbiakban: eredeti döntés) zz alábbiak
szerint
spoÉfejlesztésiprogram jóváhagyására

kijavítja'
egyuttal rendelkezik a számítási hibás döntés bevonásaról, vaiamint az eredeti döntést és a kijavító döntést
egységes döntésbe foglalva a döntés kicserélésérőlaz alábbiak szerint:

Az eredeti döntés rendelkező részének táb|ázatában szerepeltetett számok helyébe a következő
táblázatban szereplő számok lépnek (meg|egyzés: a kijavítást azNNLSZ a jelen kijavító döntés szövegében
aláhúzott. félkövér kiemeléssel jelöli):

20 12'20 13 -as

támogatási időszak
Sportfejlesáési

'Sporlféjlesztési
program szerinti
' r:fgrygggff I.
'

.:',.

Személyi jellegű

ráfofdítás''

Budapesl, Margitsziget
H-1391

l.

'

',

JóÍáhagyott
támogatás;

Íáfordítás'

0Ft

. Hajós AlírÉdSportuszoda

Budapest Pf. P5O

.s2slinfi :

jóviáhagyott

:,

0Ft

ráfordítások

progfa4,

,

.

. Tel.: +35

u.lattrpolo@mvlEz.hu

0Ft

0Ft
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Tárgyi eszköz

Ft

107 273 600 Fr

t53 248 000 Ft

107 273 600 Fr

150 000 000 Fr

105 000 000 Ft

150 000 000 Ft

105 000 000 Ft

0Fr

0Ft

0Ft

0Ft

0Fr

0Ft

0Fr

0Ft

0Ft

0Ft

0Fr

0Ft

3 065 000 Ft

3 065 000 Fr

3 065 000 Ft

153 248 000

beruházás / felújítás

ebből 10 miilió Ft-ot
meghaladó Összegű'
építésiengedélyhez
köti'tt
beruhrízás/felújítás

(utófinanszírozott

progamelem)
Utánpótlás-nevelési
feladatok ellátásának
támogatása

Általános képzéssel

összefüggő feladatok

SzakképzésseI
összefiiggő feladatok

Közreműködői
feladatok

Kőzigazgatás i h ató

s á

1 961 614

Ft

I

Ft

gi

és szolgáltatási

feladatok központi
költségvetési
támogatása

íellenórzés)
Osszesen

156 313 000 Ft

110 338 600

Ft

156 313 000

103 386

Ft 110 338 600 Ft

valamint az eredeti döntés indokolás részének táb|ázatában szerepeltetett számok helyébe a következő
táblázatban szereplő számok lépnek (megjegyzés: a kijavítást azNNLSZ a jelen kijavító döntés szövegében
aláhúzott. félkövér kiemeléssel jelöli):

Budapest, Margitsziget

. Hajós Aliréd Spor'tuszoda .

H{391 Budapest Pf.
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Sportfejlesxési
program szerinti

Jogcím /tétel

Sportszakmai indokolás

tervezett ráfordítás

csökkentésének
mértéke

Személyi i ellesű ráfordítások

Társvi eszköz beruházás

/

felúiítás

Utánpótlás_nevelési feladatok ellátásának támogatása
Altalános képzésselösszefüggő

feladatok

Szakképzéssel összefiiggő feladatok

Közreműködői
Közremiiködői

feladatok
költségek

- 1.103.386 Fr

támosatása

A Rendelet 2.$ (6)-(6a) bekezdésébenfoglaltak alapján.

AzngYrLtézési határidő keltének napja a Ket. 33. $ (1)' (3) és (5) bekezdései alapján: 20L2.08.23
és illetékessége az Stv. 22. s Q) bekezdés f) pontján,

Az ügyben a Magyar Vízilabda Szövetség hatásköre
valamint 22. s G) bekezdésén alapul.

A

hatérozat a tarsasági adóról és az osrtalékadóról szóló 1996' évi LXXXI. törvény 22lC.

bekezdésén,a sporhól szőlő 2004. évi I. törvény 22' s Q) bekezdésének Í) pontján, a Rendelet 2.
bekezdésének 2. pontján, aKet'29' $ (1) bekezdésén, 33. $ (1)' (3) és (5) bekezdésén alapul.

s

(3)

s (l)

A jogorvoslatról szóló tájékoztatás aKet. 97. $ (2) bekezdésének b) pontján, valamint a 109. $ (1) és (3)

bekezdésén alapul.
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Hatáskör gyakorlój ának neve

:

Dr' Martin György eInök
Hatiírozatot kapja:

ÜgyfeI
Irattár

Budapest, Margitsziget

. Hajós

Alfl'éd Sportuszoda . Tel'; +36

H-l39l Budapest Pí' ?5o . uaterpolo@mvlsz.hu
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Iktatószám:

Kelt:
Tárgv:

::5.r:t:t-ia,j aa]r:

TJgyintéző:

MVLSZ/LCSTl12a502l58-5

Bojtor Gabriella

Telefon:
E-mail:

Budapest, 2012.08. A3.

sportfejlesztési program jóváhagyása és
nyilvántartásba vétele

+36'70-430-'7018

tao@mvlsz.hu

A Magyar Yízllabda Szövetség (a továbbiakban: MVLSZ) akozígazgatási hatósági eljárás és szolgáitatás
általános szabályairőIsző|ő2004. évi CXL. törvény (Ket.) 71.$-ának (1) bekezdése, a sportrólszóló 2004. évi I.
törvény (Sw.), a társasági adóról és az oszta7ékadóról szőlő 1996. évi LXXXI. törvény (Tao'), valamint a
látvány-csapatsport támogatását biztositő támogatási igazolás kiállítasáról, felhasználásáról, a tamogatás
elszámolásának és ellenőrzésének' valamint visszafizetésénekszabályairói szóló I0'7l20lI (VI'30.) Korm.
rendelet (Rendelet) alapján meghozta a következő

HATÁRoZAToT
Szegedi Vízilabda Egylet Közhasznú Egyesiilet

(a továbbiakban: kérelmező szervezet)
(kérelmező szeryezet képviselőjének neve:
CserhaLni Julianna

la

továbbiakban:

,

képvise1ő/

6726 Szeged' Temesvári körut 33.

kérelmező szerv ezet székhelye
kérelmezó szery ezet adő száma:

:

t84s1s3s-2-06

)

sportfejlesztési program jóváhagyására irányuló kérelem tárgyában indított hatósági eljárásban az
kérelmező szervezet spoÉfejlesztésiprogramiát az alábbi táblázatban szereplő támogatási
időszakra, támogatási jogcímekre' és az egyes jogcímeken a táblázatban meghatározott összeg erejéig
jóváhagyja a sporrfejlesztési programhoz csatolt - a kérelmező szervezet adóalanyisága alapján tett _ ÁFA

MvLsZ a

nyilatkozattal összhangban.

20 |2-2013 - as támo eatási

időszak

Jogcím

Sportfejlesztési
program szerinti

Igényelt

tervezett.

tiímogatás

,

ebből 10 millió

Jóváhagyott
támogatás

Jovanagyott

ráfordítás

Személyi jeltegű

,' ráfordítás

0Fr

ráfordítások
Tárgyi eszköz
beruházás / felúiítás

Sportfejlesztési
' 'program
, szerinti

0Ft

0Ft

0Ft

Ft

107 273 600

Ft

153 248 000 F1

107 273 600

Fr

i50 000 000 Ft

105 000 000

Ft

150 000 000

Ft

105 000 000

Ft

153 248 000

Ftot

meghaladó összegÍi,
építésiengedélyhez

kötött
beruházás/felújítas

(utófinanszírozott
programelem)
Utánpótlás-neveIési

0Ft

feladatok ellátásának

0Ft

0Ft

0Fr

támogatása

Budapest, Margitsziget
H-1391
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Hajós AlÍrÉdSportuszoda . Tel.: +36 l 349{357

Budapest Pf. 25O
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Altalános képzéssel
összefüggő feladatok

0Ft

0Ft

0Fr

0Fr

SzakképzésseI
összefüggő feladatok

0Ft

0Ft

0Ft

0Ft

Ft

3 065 000 Ft

3 065 000 Fr

I 959 087 Ft

Közreműködői

3 065 000

feladatok

Kö zigazgatás i h ató

s á

és szolgáltatási

gi

feladatok központi

I 105 913 Fr

költségvetési
támogatása
(eIlenőrzés)
Összesen

15ó 313 000

Ft

110 338 600

Ft

156 313 000

Ft

110 338 600

Ft

A jóváhagyással egyidejűleg az NÁYLSZ intézkedik a jelen határozat szerint jóváhagyott sportfejlesztési
program nyilvántartásba vételéről.

Jelen hatfuozat ellen közigazgatási úton feliebbezésnek helye nincs. Jelen hatÁrozat bírósági

felülvizsgálatát ahatátozatkézhezvételét követő 30 napon belü1 a Fővárosi Törvényszéknél lehet kérni.

A

kérelmező szewezet részére végzett közigazgatási hatósági feladatokért a látvány-csapatsportok

támogatásával összefliggő sportfejlesztési program jóváhagyásara és a támogatási igazo|ás kiaáasara irányuló

hatósági eljárásban fizetendő igazgatási szolgáltatási díjrói szóló 39/2ur.
oal. 30i NEFMI rendelet atap3an
meghatározott igazgatási szolgáltatási díjat kell a kérelmező szervezetnek az MYLSZ részére fizetni. Á aij

megfi zetése megtörtént.

IndokoIás
A kérelrnező szewezet a képüselője útjan kérelmet nyújtott be az MVLS Z-hez a látvány-csapatsport
támogatasa igénybevételének feltételétképező, t9Ívezett támogatással érintett sportfejlesztési prográmjának

j

óvahagyása érdekében'

A sporrfejlesztési program jővábagyására valójogosultság törvényi feltételeit képező előírásokat az Stv. és
a Tao., a láfvány-csapatsport egyes támogatási jogcímein nyújtható támogatás (juttatás) igénybevételének

részletes feltételeit és eljárásrendjét, a támogatás feltéte1ét képező sportfejleszté.i p'og'u*lóvahagyásanak
részletes szabályait - köztiik a sportfejlesáési program jóváhagyására iranyu1ó keretem tarta1rni elemeit _ a
Rendelet határozzameg. Az MWSZ eljárására a Ket. rendelkezéseit kell aikalmazní.

A

látvány-csapatsport támogatása igénybevéteiének feltételét képező, tervezett támogatással érintett

sportfejlesztési programja jóváhagyására indult eljárásban az MYLSZ áltaI az MVLSZ/LCST/120502/58-1 ikl
számon közölt, hiánypótlási felhívás tárgyű végzésbenés az MVI-SZlLCsTll2}5O2l58-3 ikt' számon közölt,
felhívás nyilatkozattételre tárgyú végzésbenfoglaltakat a kérelmező sz1rvezet maradéktalanul teljesítette.
Ugyanakkor az alábbi táblázatban ismertetett indokok alapjrín az atábbiráfordíLísok csökkentésér ő7batátozolt az
MVLSZ, mely alapján a rendelkező részben foglaltak szerint döntött a sportfejlesztési program jóváhagyásáró1.

. Hajós Alfréd Sportuszodts . Tel., +36 l 349€357 . Éax,+36 l349-Plo8
H{39l Budapest Pf' á5O . u:aterpolc@mvlsz'hu . rur.ur.l.uaterpolo.hu

Budapest, Margitsziget
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Sportfejlesztési
program szerinti
tervezett ráfordítás

Jogcím /tétel

Sportszakmai indokolás

csökkentésének
mértéke

Személvi iellesű ráfordítások

Társvi eszköz beruházás

/

felúiítás

Utánoótlás-nevelési ieladatok ellátásának támosatása
Altalános kéozésselösszefüsső feladatok
Szakkéozésseliisszefüsső feladatok

Közreműködői
Közreműködői

feladatok
költségek

1.105.913 Ft

támosalása

Azigyntézésihataridő leteltének napja

a

A Rendelet 2.$ (6)-(6a) bekezdésében foglaltak aIapján'

Ket. 33. s (1)' (3) és (5) bekezdései alapján: 2012.08.23

Az ügyben a Magyar Yiz1|abda Szövetség hatásköre és illetékességeaz Stv. 22. s Q) bekezdés f) pontján,
valamint 22. s (3) bekezdésén alapul.

A hatÁrozat a társasági adóról és az osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény 22lC'
bekezdésén, a sportról szőIő 2004. évi I. törvény 22. s Q) bekezdésének f) pontjan, a Rendelet 2
bekezdésének2'pontján,aKet.29. $ (1) bekezdésén,33. $ (1)' (3) és (5) bekezdésén alapul.

s

$

Q)
(1)

A jogorvoslatról szóló tájékoztatás aKet.97. $ (2) bekezdésének b) pontjálr, valamint a 109. $ (1) és (3)

bekezdésén alapul.

Hatáskör gyakorlój ának neve

:

Dr. Martin György elnök

Határozatotkapja:

ugyrel
Irattár

Budapest, Margitsziget
H-1391
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