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A Magyar Kézilabda Szövetség (a továbbiakban: MKSZ) a(z) DKKA-Dunaújvárosi Kohász Kézilabda Akadémia
Nonprofit Kft. (székhelye: 2400 Dunaújváros Eszperantó út 2-4 , adószáma: 23188118-2-07, a továbbiakban:
Kérelmező) kérelme alapján a fenti iktatószámon lefolytatott közigazgatási hatósági eljárás keretében meghozta a
következő sportfejlesztési kérelem módosításának jóváhagyását módosító

 

H A T Á R O Z A T O T

A Kérelmező sportfejlesztési programjának szakmai tartalmát, illetve annak költségvetését 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) 4. §-ának (5) bekezdése, a 10. §-a, valamint a sportfejlesztési programban rendelkezésre álló
információk alapján jogcímenként módosította. A 2017-18-as támogatási időszakra vonatkozó, ki/JHMOD01-
05272/2017/MKSZ számú határozatomat hivatalból az alábbiak szerint

módosítom:

A jóváhagyott sportfejlesztési program támogatásának összege (Ft)

Támogatás jogcíme
Közvetlen
támogatás
összege

Közreműködői
díj összege

Ellenőrző
szervnek
fizetendő

hatósági díj

Támogatás
összesen

A program
megvalósításához

szükséges
önrész

Személyi jellegű
ráfordítások 16 488 090 Ft 339 961 Ft 169 980 Ft 16 998 031 Ft 16 998 031 Ft

Tárgyi eszköz
beruházás, felújítás
(előfinanszírozott
nem ingatlan)

21 203 099 Ft 437 177 Ft 218 589 Ft 21 858 865 Ft 9 368 085 Ft

Utánpótlás-nevelés
feladatainak ellátása 196 202 113 Ft 4 045 404 Ft 2 022 702 Ft 202 270 219 Ft 22 474 469 Ft

Összesen: 233 893 302 Ft 4 822 542 Ft 2 411 271 Ft 241 127 115 Ft 48 840 585 Ft
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A módosított sportfejlesztési program támogatásának összege (Ft)
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feladatainak ellátása 196 202 113 Ft 4 045 404 Ft 2 022 702 Ft 202 270 219 Ft 22 474 469 Ft

Összesen: 233 893 302 Ft 4 822 542 Ft 2 411 271 Ft 241 127 115 Ft 48 840 585 Ft

E határozat a kiegészített határozat rendelkezéseit nem érinti.

A sportfejlesztési programban végrehajtott részletes módosítást az Elektronikus Kérelmi Rendszerben szereplő
sportfejlesztési program tartalmazza.

A határozat a közléssel végleges. A határozat ellen fellebbezésnek a sportról szóló 2004. évi I. törvény (a továbbiakban:
Stv.) 22. §-ának (4) bekezdése, valamint az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (a
továbbiakban: Ákr.)116. §-ának (1) bekezdésealapján helye nincs. A Kérelmező az Ákr. 114. §-ának (1) bekezdése,
valamint a közigazgatási perrendtartásról szóló 2017. évi I. törvény 39. § (1) bekezdése alapján,a határozat közlésétől
számított 30 napon belül, a jogsérelemre történő hivatkozással, az MKSZ-nél előterjesztett keresettelközigazgatási per
megindítására jogosult.

I N D O K O L Á S

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

A Kérelmező sportfejlesztési programját a Kormányrendelet 4. § (1) bekezdésében meghatározott határidőig,
2017.04.27. napjáig benyújtotta. A közigazgatási hatósági eljárás 2017.04.28. napján indult meg. Kérelmező a
2017.07.11. nappal kelt ki/JH01-05272/2017/MKSZ nyilvántartási számú jóváhagyó határozat módosítási kérelmét
2018.05.31. napján nyújtotta be, amely kérelem 2018.06.14. napján benyújtott beadványában módosításra került.
Eljárásom során megállapítottam, hogy az MKSZ ki/JHMOD01-05272/2017/MKSZ számú határozat meghozatalakor nem
vette figyelembe a 2018.06.11. napján benyújtott kérelmet, így döntése jogszabályt sért.

 Az Ákr. 115. §-ának (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 döntéstét
módosítja vagy visszavonja. A döntést közölni kell azzal, akivel a módosított vagy visszavont döntést közölték.

Fentiek alapján megállapítottam, hogy a ki/JHMOD01-05272/2017/MKSZ határozat közlésétől számítva egy év nem telt el
és a módosítás jóhiszeműen szerzett, vagy gyakorolt jogot nem sért és a módosítás feltételei fennállának. Mindezek
alapján határozatomat módosítottam.

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

A fentieken túl felhívom a Kérelmező figyelmét arra, 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.

E határozatot az MKSZ a Ákr. 80. §-ának (1) bekezdése, az Stv. 22. §-ának (2) bekezdés f) pontja, a társasági adóról és
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az osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény 22/C. §-ának (3) bekezdése, a Kormányrendelet 4. §-ának (5), valamint
10. §-ának (2) bekezdése alapján hozta meg.

Budapest, 2018.12.01.

 Novák András
Igazgatótanács elnöke, operatív igazgató

A határozatot kapják:
1. DKKA-Dunaújvárosi Kohász Kézilabda Akadémia Nonprofit Kft.
2. Irattár
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