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lktatószám: kilJHMoD04-04088l2019/MVLSZ
Ügyszám: be/SFP_040881201g/MVLSZ
Ügyintézó: Matola Petra
E-mail: petía.ínatola@Waterpolo,hu
Tárgy sportfejlesaé§i program módosrtására !rányuló kérelern jórahagyása

A Magyar VÍzilabda

Kecskeméti Junior Sport Nonproíit Korlátok Felelősségű Társaság

kecskemét
Lsáki itt 1
6000

MVLSZ) a(z) Kecskenréti Junior Spofi Nonproíit Korlátolt Felelősségú Társaság (székhelye:
adósz_áma: 26338958-2-03, a lovábbiakban: Kórelmező) kórelme alapjána íenti ik,tatószámon indult liözigaz,gatasi
halósági eljárásban meghoaa a kóVetkeZő
S7_ö\ietség (a továbbiakban:

6000 Kecskemót trsáki

t'lt

1,

HATÁROZATOT
Az MVLSZ, mint közigazgatási hatóság a Kér-elmező 2019.07.23, napján kelt k'lJH01-04088l2019/MVLsZ azonosítószámú
üímogatási időszakra \ónatkclzó

-

határozatávaljóváhagyott

sportfejlesZési prOgrarnját jogcímenként az alábbi összegekre

-

a

2019/20_es éVi

módosítja:
A

Támogatás jogcíme

jóváhagyott sportfejlesztési prograrn tátnogatásának összege (Ft)

közvetlen

Közreműködői

támogatás összege

összege

Utánpótlás-nerrelés
íeladataitrak ellátása

94 08g 109 Ft

]_

összesen:

94 089 109 FI

1 939 982 Ft

dfi

Elletrórző szervnek
fizetendő hatósági
díj

93!] 9B2 Ft

Támogatás

ö§szes€n

A program
megvalósítá§ához

szükséges önrész

96§ g§1 Fi

$6 999 082 Ft

1"0

969

96 999 082 Ft

].0 777 676 Ft

991" Ft

777 676 Ft

A nródosított sportfejlesztési prog rant támogatásátrak össz ege (Ft)

Támogatiis jogcíme
Utánpótlás-nevelés

íeladatainak ellátása

összesen;

Kö2vetlen

Közreműködői

ámogatá§ ósszege
94 0B9 1,09

Fí

$4 089 109 Ft

ősszege

1 939 §82 Ft
]"

939 9B2 Fí

A sportíejlesaési proqramon elvégzett módosíiás tételeS bolltása

dt1

Ellenőrző szervnek
fizetendő hatósági
díj

Támogatás

összesen

A pro§íam
megvalósíásához
szükséges önrész

969 991 Ft

96 999 082 Ft

.Io 777 676 Ft

9i]9 99l" Ft

§6 999 0B2 Ft

]"0 777

676 Ft

§iWii
F

,ti§*

IlrFF

Jogcím

Megnevezés

Míivelet

Rendezés (utánpótlás)

csökkentve

Sportszakember
(üánpótlás)

csökkefive

Sponszakember

Ajóváhagyott
sportíejlesztési

,A módosított
sportíejlesztési
programban az adott létel programban az adott tétel
tiimogatásának összege
támogatásának összege
(Fq
(Ft)

891

4|1.7

Ft

B62 909 Ft

L.étrehozva

(utánpótlás)

SponesZköZ (utánpótlás)

Sponeszköz,

sponeSZköZ (üánpótlás)

Sponíelsz.e relis, ntházat csomag

berendezés csonla0

c§i]lkkentle

Sponlétesíinrény(utánpótlás)

5 803 985 Ft

5 783 817 Ft

c§ökkentve

12 209 554 Ft

12 208 629 FI

Nóvelve

21 664 804 Ft

22 9l"§ l"77

Fl

Személyszállitás (fiánpótíás)

Btlsz naüy (22-5ü fős soíőrrel)

Növel,ve

779 864 Ft

t]13 607 Ft

Szemé\szállnás (iltánpótlás)

Busz közepes (]"0-21 fős soídrrel)

csökkeí]tve

388 489 Ft

2 775

Személyszálliiás (t,tánpótlás)

BLlsz nagy (22_50 fős sofőrrel)

Növelve

277 ?14 Ft

286 372 Ft

Sze mélyszállítás {Lrtánpótlás)

Bu§z közepe§

(]"0-21 íős soíiirrel)

csökkentve

l"].0 997 Ft

26 1g5 Fr

Szertélyszállílás (tnánpóüás)

BL|SZ íragy (22-50

íds soíórrel)

csökkentve

369 990 Ft

348 530 Ft

Személyszállílás (utánpótlás)

Busz közepes (10-21 fős sofőrrel)

csökkenwe

693 292 Ft

692 998 Ft

§zemélyszállítás (tJtánpótlás)

BusZ nagy (22-50 íós sofőrrel)

Léil,ehoZVa

0Ft

BB 576 Ft

Versenyengedély (itánpót|ás)

csökkenwe

572 504 Ft

570 491 Ft

Versenyeztetós (Utánpót'ás)

csökkenüe

íJ 665

7 B33 607 F|

A határozat ellelt önálló
A spori§zervezet

919 Ft

Fí

fellebb*zósnek nirrcs lrelye.

a vég|ec;esse Vált döntes ellen köziqazqatási

peft indithal,

A kÖZigazgatási Per iránti keresetlevelet a határozat közlesÉtől számított harrnit-n napotr belül ke|l a hatáíozaiot hozó kózigazgatási
.zeM"rez (MVLSZ)
lrenyttltani.

lNDoKoLÁs
A .láMiny-csapatsport támogatását biztosjtó támogatási igazolás kiállitásárol, felhasználásáról,

a

tánrogatás elszánrolásának

és ellenőrzesének,

s:atályiiról szóló 1,07l20I1 (VLaO.) Korm, rendelet (a továbbiakban: xornrányienJebt) a. § (1) bekezdése e,-t"lÁerr"n u
támogatási igazolás kiállfiásának előzetes íeltótele, hogy a ümogatás igónybevótelóre jogcrsult .i*i*i"i a terve73tt támogatással
érintett
sPortÍejlesáesi Programját *,töb"b óWe szóló sportíejlesáési pmgram esetón Ówkre leboÁiÁ *, annak tervezett megvalósitásáí megelőzőe
na
valamint Üsszafizetésének

jóvil,hagyast wgző szeruezet rószóre jováhagyás cóljából benyljtsa.

A Kérelmező sportfejlesztési programját a Kormányendelet 4, § (1) bekezdéséhen meghaüírozott határidőig, 2019.04.30. napjáig
beryÉitotta,
A közigazgatási

hatósági eljárás 20J.9.05.01. rrapján indult meg.

A

2019,07.23. napján kelt ki/JH01-0.{,088l2019/MVLsZ

Hatóság

a

sportfeiles;^ési programc,t jÓVáhagy{a.

számú haiározatáVal

a

201_9/20_es

éü tánrogatási

időszakra benytljton

A KéíelmezŐ a2O2L.06.24. napján kelt kérehnében a fenti jóváhagyu határo;át nróclosítását kéne.

A hatÓság az eljárás során megállapftotta, hogy a mórlosfton, sportfejleszési program nregíelel a Kormányrenrielet 4. § (3) bekezdéslren meghatáíozott
ÜZsgálati szempontoknak, annak szaktnai tafialnra illeszkeciik aZ MVLSZ kozepáw stratdgiai fe,ilesáési Éoncepciójához, ezért a niódosítási
kérelmet a
rendelkező részben foglaltak szerint jóváhagya,

A Hatóság táiókoilatja a kórelmezőt, hogy a sportfejlesaési program meghrrsszabhrtását a 2021, jrilius

J,, napjától

2021^^

julius 31. napiáig tartó
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elszámolási időszakban, a Magyar Vízilabda Szövetségnek/EMMl-nek rnegküklött záró elszámolással egydejűleg kérelmezlreti.

A

fentieken túimenóen

a

Hatóság ÍelhÍqa a Kérelrnező íigyelmét, hogy

a

ntódosító hatáíozatlal jóirahagyoti sportfejlesaési progranrját, annak

kÖltségtervétés a jÓVahagyott támogatás öSsze§ét a KormányIendelet 4, § (11) bekezdése alapjána hoáapján kóteles kö;zétenni.

A határozat elleni onálló Íellebbezés lehetóségét a sportrol szóló 2004. evi l. törvélly (a továbbiakbarl Stv.) 22,§ (4) bekezdése, Valamint az á|talános
közjgazgatási rendtartásról szóló 201,6, éü ct.,. tönény(a továbbiakban: Át<r.) az,§ (2j bekezc-lésére íigyelernniel az'{r) bekezdése zár.ia ki.
A sportszervezet az Ákr. 1l"3.§ (].) bekezdés a) pontjára figyelernmel az Ákr. 114.§ (J.) bekezdes L forc]ulata alapján a véglegessó Vált döntés ellen
kö2gazgatási

pert indfthat.

A kÖzigazgauisi per irántí kereset|ewlet a közigazgatási perrencJtanásról szóló 2017. éü l, törvénv (a továbbiakban (Kp.) 39,§ (1) bekezcJése alapján a
határozat kÖzlésétől sámftott harmanc napon lrelül kell a lraározatot hozó közigazgatási szervhez (MVLSZ) benwjtani.

A Hatoság eljárása egyebekben:e.zlkí.,91.§ (1) bekezdesén, aZ StV. 22.§ (3) bekezdésére figyelemmel a22.§ (2) bekezdés í) pontián, valamint a
társasági adótól Ós az osáalékadóíól szóló 1996, éü LXXXI. törvény 22lC. § (3) bekezdésén, ikormányenoetei ,i.'§ (s) bekezdesén,'r,aiamint 10.
§
(1)-(5) bekezdésén alapul,

Budapest, 202L,a6.25.
Vári Attila
Elnök
A határozatot kapják:
1. Kecskeméti Jul]ior sport Nonprofit Korlátolt Felelősségű'Iársaság

2.vallár

