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Új-Hullám Sport Egyesület
Dorog
Iskola utca 9-11
2510

A Magyar Vízilabda Szövetség (a továbbiakban: MVLSZ) meghozta a következő
HATÁROZATOT
A Magyar Vízilabda Szövetség 1970.01.01. napján, ki/JH01-04103/2019/MVLSZ számon a(z) Új-Hullám Sport Egyesület kérelmező (székhelye:
2510 Dorog, Iskola utca 9-11 , adószáma: 18618121-2-11, képviselője: Várhegyi Ferenc) 2019/2020-as támogatási időszakra benyújtott
sportfejlesztési program jóváhagyása tárgyában az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (a továbbiakban: Ákr.) 120. § (1)
bekezdése alapján
módosítom.
Az Utánpótlás-nevelés feladatainak ellátása támogatási jogcím vonatkozásában a hivatkozott határozat táblázatában megjelölt adatokat az
alábbiak szerint módosítom:
Támogatás
jogcíme

Ellenőrző szervnek
Közvetlen támogatás Közreműködői díj
fizetendő hatósági
összege
összege
díj

Tárgyi eszköz
beruházás,
felújítás
556 109 Ft
(előfinanszírozott
nem ingatlan)
Utánpótlásnevelés
6 125 901 Ft
feladatainak
ellátása
Összesen:

6 682 010 Ft

Támogatás
összesen

A program
megvalósításához
szükséges önrész

Elszámolandó
összeg

7 279 Ft

5 691 Ft

569 079 Ft

243 891 Ft

807 279 Ft

111 098 Ft

63 000 Ft

6 299 999 Ft

700 000 Ft

6 936 999 Ft

118 377 Ft

68 691 Ft

6 869 078 Ft

943 891 Ft

7 744 278 Ft

Határozatom ellen önálló fellebbezésnek helye nincs.
A Kérelmező határozatom bírósági felülvizsgálatát annak közlésétől számított 30 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 a MVLSZ-hez benyújtott keresetlevélben kérheti.
A Kérelmező 25 000 Ft igazgatási szolgáltatási díjat fizetett meg az MVLSZ 11991102-02110349-00000000 számú fizetési számlájára.
INDOKOLÁS
A Kérelmező sportfejlesztési programja – a 2019/2020-as támogatási időszak vonatkozásában – a 2019.08.05. napján kelt határozatommal
jóváhagyásra került.
A ki/JH01-04103/2019/MVLSZ számú határozatom szerint a kérelmező sportfejlesztési programjában, a Korm. rendelet 4. § (5) bekezdésének
megfelelően, Tárgyi eszköz beruházás, felújítás (előfinanszírozott nem ingatlan) és Utánpótlás-nevelés feladatainak ellátása jogcímek kerültek
jóváhagyásra.
A sportfejlesztési program ismételt megvizsgálásakor megállapítottam, hogy a jóváhagyott határozat módosítása amiatt indokolt Utánpótlás-nevelés
feladatainak ellátása jogcím vonatkozásában, mert a jóváhagyott összeg magasabb volt, mint a Versenyiroda adatszolgáltatása szerinti

játékoslétszám alapján jóváhagyható összeg.
Az Ákr. 120. § (1) bekezdése alapján ha a hatóság megállapítja, hogy a másodfokú hatóság, a felügyeleti szerv vagy a közigazgatási bíróság által el
nem bírált döntése jogszabályt sért, a döntését annak közlésétől számított egy éven belül, legfeljebb egy ízben módosítja vagy visszavonja.
A fentiekre tekintettel a rendelkező rész szerint határoztam.
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 4. § (5) bekezdésén 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. § alapján a Kérelmezőnek 25 000 Ft Ft igazgatási szolgáltatási díj fizetési kötelezettsége
keletkezett, amelyet a rendelkező részben foglaltakkal összhangban teljesített.
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 határozat elleni önálló fellebbezés lehetőségét a sportról szóló 2004. évi I. törvény (a továbbiakban: Stv.) 22.§ (4) bekezdése, valamint az Ákr. 82.§
(2) bekezdésére figyelemmel az (1) bekezdése zárja ki.
A sportszervezet az Ákr. 113.§ (1) bekezdés a) pontjára figyelemmel az Ákr. 114.§ (1) bekezdés I. fordulata alapján a véglegessé vált döntés ellen
közigazgatási pert indíthat.
A közigazgatási per iránti keresetlevelet a közigazgatási perrendtartásról szóló 2017. évi I. törvény (a továbbiakban (Kp.) 39.§ (1) bekezdése alapján
a határozat közlésétől számított harminc napon belül kell a határozatot hozó közigazgatási szervhez (MVLSZ) benyújtani.
Budapest, 2019.08.30.
Vári Attila
Elnök

A határozatot kapják:
1. Új-Hullám Sport Egyesület
2. EMMI
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