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Ügyintézés helye:  Budapest
Ügyszám (kérelem azonosító): KE00247/2013/MVLSZ
Ügyintéző: Csanádi Adrienn
Telefon: 
Ügyiratszám: KE00247/2013/MVLSZ-4
Tárgy: sportfejlesztési program elfogadása

 
Dr. Kemény Dénes részére 
 
Magyar Vízilabda Szövetség 
1138 Budapest, Hajós Alfréd Sportuszoda

 
HATÁROZAT

 
Értesítem a/az Magyar Vízilabda Szövetség (székhely: 1138 Budapest, Hajós Alfréd Sportuszoda, adószám:
19011929-2-41, a továbbiakban: Kérelmező), hogy a 2013.04.30 napján indult, 2013/14. támogatási időszakot
érintő, sportfejlesztési program jóváhagyása iránt előterjesztett kérelmének helyt adok, az alábbi táblázatban
szereplő jogcímek és összegek erejéig
  

jóváhagyom

 
és ezzel egyidejűleg intézkedem a sportfejlesztési program nyilvántartásba vételéről.
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A Kérelmező részére végzett közigazgatási hatósági feladatokért külön jogszabályban meghatározott 100000
Ft, azaz egyszázezer  forint igazgatási szolgáltatási díjat kell fizetni. A díj megfizetése 2013.04.30. napján,
átutalással megtörtént.
  

INDOKOLÁS
 

A Kérelmező 2013.04.30 napján, KE00247/2013/MVLSZ számon 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) 4. § (1)
bekezdése alapján sportfejlesztési program jóváhagyására irányuló kérelmet terjesztett elő.
 
A TAO törvény 22/C §-a rendelkezik a látvány csapatsportok támogatásának adókedvezményéről, valamint a
támogatott szervezetek általi sportcélú támogatás igénybevételének feltételeiről.
 
A Rendelet 4. § (1) bekezdése értelmében a támogatási igazolás kiállításának 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.
 
Az eljárás során megállapítást  nyert,  hogy a  kérelem hiányosan került  benyújtásra,  ezért  a  Kérelmezőt
2013.05.30. napján KE00247/2013/MVLSZ-2 számon hiánypótlásra szólítottam fel. A Kérelmező a 2013.06.25.
napján a hiánypótlásnak eleget tett.
 

 
Eljárásom során megállapítottam, hogy hogy a benyújtott Program – személyi jellegű ráfordítások, tárgyi eszköz
beruházás, felújítás, az utánpótlás-nevelési feladatok ellátása, képzés és a versenyeztetéssel összefüggő
feladatok  támogatása  –  jogcímei  megfelelnek  a  Tao  törvény  22/C.  §  (5)  bekezdésében  meghatározott
feltételeknek, továbbá a fent felsorolt jogcímek tekintetében a kérelem hiánytalanul tartalmazza a Rendelet 4. §
(2) bekezdésében meghatározott dokumentumokat, nyilatkozatokat.
 
A Kérelmező által benyújtott sportfejlesztési program összhangban van a sportról szóló 2004. évi I. törvényben
foglaltak szerint a sportág – kormány által kialakított hosszú távú sportstratégiával és fejlesztési programmal
összhangban készített – stratégiai fejlesztési koncepciójával, illetve az utánpótlás-fejlesztési koncepciójával.
A Tao törvény 22/C § (9) bekezdése alapján – a felterjesztéseket követően – a sportpolitikáért felelős miniszter,
valamint az adópolitikáért felelős miniszter véleményének kikérése mellett, a rendelkező részben foglaltak
szerint határoztam.

Jogcím Támogatás
összesen

Támogatás
szakmai része

NSI 1% Közreműködői
díj

Önerő Szakmai
ráfordítás
összesen

Ráfordítás
összesen

Személyi jellegű ráfordítások 66 142 176 Ft 64 157 912 Ft 661 421 Ft 1 322 843 Ft 66 142 176 Ft 130 300 088 Ft 132 284 352 Ft
Tárgyi eszköz beruházás,
felújítás

79 475 617 Ft 77 091 349 Ft 794 756 Ft 1 589 512 Ft 34 060 979 Ft 111 152 328 Ft 113 536 596 Ft

ebből 10 millió Ft feletti
utófinanszírozott beruházás,
felújítás

0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft

Utánpótlás nevelési
feladatok támogatása

393 569 167 Ft 381 762 093 Ft 3 935 691 Ft 7 871 383 Ft 43 729 908 Ft 425 492 001 Ft 437 299 075 Ft

Képzési feladatok
támogatása

27 494 908 Ft 26 670 061 Ft 274 949 Ft 549 898 Ft 18 329 939 Ft 45 000 000 Ft 45 824 847 Ft

Versenyeztetés költségei 190 549 324 Ft 184 832 845 Ft 1 905 493 Ft 3 810 986 Ft 21 172 148 Ft 206 004 993 Ft 211 721 472 Ft
Összesen 757 231 192 Ft 734 514 260 Ft 7 572 310 Ft 15 144 622 Ft 183 435 150 Ft 917 949 410 Ft 940 666 342 Ft
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Mindezekre tekintettel a rendelkező részben foglaltak 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.
rendeleten alapul.
 
Az eljáró hatóság hatáskörét és illetékességét a társasági adóról és az osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI.
törvényen, a sportról  szóló 2004. évi  I.  törvény 51.  § (2)  bekezdésének g)  pontja,  a látvány-csapatsport
támogatását biztosító támogatási igazolás kiállításáról, felhasználásáról, a támogatás elszámolásának és
ellenőrzésének, valamint visszafizetésének szabályairól szóló 107/2011. (VI. 30.) Korm. rendelet 2. § (1)
bekezdésének 2. pontja, valamint az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár
feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 64. § (5) bekezdése szabályozza.
 
Tájékoztatom, hogy 1) a Ket. 33. § (3) bekezdés c) pontja alapján az ügyintézési határidőbe nem számít bele a
hiánypótlásra,  illetve  tényállás  tisztázásához szükséges adatok közlésére irányuló  felhívástól  az  annak
teljesítéséig terjedő idő 2) a Ket. 33. § (3) bekezdés d) pontja alapján az ügyintézési határidőbe nem számít
bele a szakhatóság eljárásának időtartama, 3) a Ket. 33. § (3) bekezdés e) pontja alapján az ügyintézési
határidőbe nem számít bele az eljárás felfüggesztésének időtartama.
 
A fellebbezési jogot a Ket.  100. § (1) bekezdése, valamint a Sportról  szóló 2004. évi I.  törvény 51. § (4)
bekezdése zárja ki. A bírósági felülvizsgálat lehetőségét a Ket. 109. § (1) – (3) bekezdése határozza meg.
 

 
Budapest, 2013.09.04.

 
1. Kérelmező
2. Irattár
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