
Iktatószám: ki/JHMOD01-05196/2017/MKSZ Szekszárdi Fekete Gólyák Kézilabda Club
Ügyszám: be/SFP-05196/2017/MKSZ Szekszárd
Ügyintéző: Gecse Réka Mátyás király utca 8 fsz. 7
E-mail: gecse.reka@mksz.hu 7100
Tárgy: spor ejlesztési program módosítására irányuló kérelem jóváhagyása  

A Magyar Kézilabda Szövetség (a továbbiakban: MKSZ) az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (a továbbiakban:
Ákr.) 80. § (1) bekezdése, a sportról szóló 2004. évi I. törvény (a továbbiakban: Stv.) 22. § (2) bekezdése, a társasági adóról és az osztalékadóról
szóló 1996. évi LXXXI. törvény (a továbbiakban: Tao. tv.) 22/C. §-a, valamint 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) 10. §-a alapján meghozta a következő

H A T Á R O Z A T O T

A Magyar Kézilabda Szövetség (a továbbiakban: MKSZ) a(z) Szekszárdi Fekete Gólyák Kézilabda Club (székhelye: 7100 Szekszárd Mátyás király
utca 8 fsz. 7, adószáma: 18868096-1-17, a továbbiakban: Kérelmező) kérelme alapján a fen  iktatószámon lefolytato  közigazgatási hatósági
eljárás keretében meghozta a következő módosító

módosítom:

A jóváhagyo  spor ejlesztési 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 8 893 965 Ft 183 381 Ft 91 690 Ft 9 169 036 Ft 9 169 036 Ft

Tárgyi eszköz beruházás,
felújítás (előfinanszírozo
nem ingatlan)

11 062 712 Ft 228 097 Ft 114 049 Ft 11 404 858 Ft 4 887 796 Ft

Tárgyi eszköz beruházás,
felújítás (előfinanszírozo
ingatlan)

59 873 435 Ft 1 234 504 Ft 617 252 Ft 61 725 191 Ft 26 453 653 Ft

Tárgyi eszköz beruházás,
felújítás (utófinanszírozo
ingatlan)

322 357 036 Ft 6 646 537 Ft 3 323 268 Ft 332 326 841 Ft 142 425 789 Ft

Utánpótlás-nevelés
feladatainak ellátása 87 312 112 Ft 1 800 250 Ft 900 125 Ft 90 012 487 Ft 10 001 387 Ft

Összesen: 489 499 260 Ft 10 092 769 Ft 5 046 384 Ft 504 638 413 Ft 192 937 661 Ft
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A módosíto  spor ejlesztési 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 8 893 965 Ft 183 381 Ft 91 690 Ft 9 169 036 Ft 9 169 036 Ft

Tárgyi eszköz beruházás,
felújítás (előfinanszírozo
nem ingatlan)

11 062 712 Ft 228 097 Ft 114 049 Ft 11 404 858 Ft 4 887 796 Ft

Tárgyi eszköz beruházás,
felújítás (előfinanszírozo
ingatlan)

32 753 465 Ft 675 329 Ft 337 665 Ft 33 766 459 Ft 14 471 340 Ft

Tárgyi eszköz beruházás,
felújítás (utófinanszírozo
ingatlan)

1 014 567 953 Ft 20 918 927 Ft 10 459 463 Ft 1 045 946 343 Ft 448 262 718 Ft

Utánpótlás-nevelés
feladatainak ellátása 87 312 112 Ft 1 800 250 Ft 900 125 Ft 90 012 487 Ft 10 001 387 Ft

Összesen: 1 154 590 207 Ft 23 805 984 Ft 11 902 992 Ft 1 190 299 183 Ft 486 792 277 Ft

Utánpótlás-nevelési feladatainak ellátása jogcím:

Megnevezés Jóváhagyo  közvetlen
támogatás és önrész

Módosíto  közvetlen
támogatás és önrész

Sporteszköz, spor elszerelés beszerzése 11 144 500 Ft 11 144 500 Ft

Gyógyszerek, diagnosz kai eszközök 1 802 000 Ft 1 802 000 Ft

Személyszállítási költségek 12 000 000 Ft 12 000 000 Ft

Nevezési költségek 200 000 Ft 200 000 Ft

Rendezési, felkészítési, képzési költségek 2 000 000 Ft 2 000 000 Ft

Verseny- és játékengedélyek kiállításának költségei 300 000 Ft 300 000 Ft

Sportlétesítmény, sportpálya bérle  díja 31 310 000 Ft 31 310 000 Ft

Felkészítéssel, edzőtáboroztatással és versenyeztetéssel közvetlenül
összefüggő szállás és étkezés költsége 2 950 000 Ft 2 950 000 Ft

A programban résztvevő sportszakemberek személyi jellegű
ráfordításai 33 507 000 Ft 33 507 000 Ft

Logisz kai költségek (csak bérlet) – kivéve személygépkocsi és
motorkerékpár 2 100 000 Ft 2 100 000 Ft

Jogcímhez tartozó közreműködői díj összege 1 800 250 Ft 1 800 250 Ft

Összesen: 99 113 750 Ft 99 113 749 Ft

A spor ejlesztési programban végrehajto  részletes módosítást az Elektronikus Kérelmi Rendszerben szereplő spor ejlesztési program
tartalmazza.

A határozat a közléssel végleges. A Kérelmező a határozat bírósági felülvizsgálatát annak közlésétől számíto  30 napon belül jogsérelemre
történő hivatkozással kérhe  a Fővárosi Törvényszéktől. A közigazgatási határozat bírósági felülvizsgálatát a fen  ügyiratszámra való
hivatkozással, a Fővárosi Törvényszéknek címze , de az MKSZ-hez benyújto  keresetlevélben kérhe ..
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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 terveze  támogatással érinte  spor ejlesztési programját – több évre szóló spor ejlesztési program
esetén évekre lebontva –, annak terveze  megvalósítását megelőzően a jóváhagyást végző szervezet részére jóváhagyás céljából benyújtsa.

A Kérelmező spor ejlesztési programját a Kormányrendelet 4. § (1) bekezdésében meghatározo  határidőig, 2017.05.02. napjáig benyújto a.
A közigazgatási hatósági eljárás 2017.05.03. napján indult meg. Kérelmező a 2017.12.20. nappal kelt ki/JH01-05196/2017/MKSZ nyilvántartási
számú jóváhagyó határozat módosítási kérelmét 2019.07.16. napján, kérelem-kiegészítését 2022.04.19. napján nyújto a be. 

A kérelemben – a Rendelet 10. § (6) bekezdésére hivatkozással – a spor ejlesztési program szerin  ingatlan-fejlesztésre irányuló tárgyi eszköz
beruházás, felújítás támogatási jogcímen jóváhagyo , a beruházással, felújítással összefüggő támogatás összegének növelését kérte. 

A Kormányrendelet 10. § (6)-(6a) bekezdései szerint, a támogato  szervezet a spor ejlesztési program megvalósítása során az a) és b)
pontban foglalt feltételek legalább egyikének teljesülése esetén egy alkalommal kérelmezhe  a jóváhagyást végző szervezetnél a
spor ejlesztési program szerin  ingatlan-fejlesztésre irányuló tárgyi eszköz beruházás, felújítás támogatási jogcímen jóváhagyo , kizárólag a
beruházással, felújítással összefüggő támogatás összegének növelését, feltéve hogy a támogatási összeg növekedése

a) a spor ejlesztési program műszaki vagy szakmai tartalmának módosítása mia  szükséges, és a műszaki, szakmai tartalom változása a
projekt eredményessége szempontjából kedvezőbb megoldást eredményez,
b) a műszaki, szakmai tartalmat nem érintő olyan változtatásra irányul, amely a spor ejlesztési program jóváhagyásakor ismert piaci árak
megnövekedése mia  merült fel.

Ha a (6) bekezdés szerin  költségnövekmény nem éri el a spor ejlesztési programban az ado  ingatlan-fejlesztésre jóváhagyo  tárgyi eszköz
beruházás, felújítás jogcímen jóváhagyo  támogatás összegének 15%-át, akkor a támogato  szervezetnek kell alátámasztania a
költségnövekmény piaci árnak és a (6) bekezdésben meghatározo  feltételeknek való megfelelését. A jóváhagyást végző szervezet indokolt
esetben elrendelhe  igazságügyi szakértő bevonását. Ha a (6) bekezdés szerin  költségnövekmény a spor ejlesztési programban az ado
ingatlan-fejlesztésre jóváhagyo  tárgyi eszköz beruházás, felújítás jogcímen jóváhagyo  támogatás összegének 15%-át eléri vagy meghaladja,
akkor igazságügyi szakértő véleményének beszerzése kötelező. Az igazságügyi szakértő kirendeléséről a támogato  szervezet költségére a
jóváhagyást végző szervezet gondoskodik.

A benyújto  kérelem vonatkozásában megállapítható, hogy az megfelel a jogszabályi feltételeknek, a támogatási összeg növekedése a
spor ejlesztési program műszaki vagy szakmai tartalmának módosítása mia  vált szükségessé, és a műszaki, szakmai tartalom változása a
projekt eredményessége szempontjából kedvezőbb vagy azonos értékű megoldást eredményez. Másrészt pedig olyan változtatásra irányul,
amely a spor ejlesztési program jóváhagyásakor ismert piaci árak megnövekedése mia  merült fel. A költségnövekmény eléri a
spor ejlesztési program szerin  összes támogatás erede  összegének 15%-át, amely alapján a piaci áraknak való megfelelés a támogato
szervezet részéről alátámasztásra került. A költségnövekmény igazságügyi szakértő által ado  szakvélemény által alátámaszto .

A szakértői szakvélemény alapján, a megvalósítással összefüggésben felhívom figyelmét, hogy a tervdokumentáció tartalmaz hibákat,
hiányosságokat és néhány ellentmondást is, melyek javítása, pótlása és feloldása elengedhetetlen a szakszerű megvalósításhoz. A hiányzó
tervek pótlását követően, szakkivitelező cég megbízása esetén, fokozo  műszaki ellenőri jelenlé el és folyamatos tervezői művezetéssel a fen
problémák orvosolhatók. Ezen feltételek teljesülése esetén a kérelemben szereplő fejlesztés eredményesen megvalósítható.

A fen ekben leírtak alapján megállapítható, hogy a műszaki tartalom-változásra alapíto , módosíto  spor ejlesztési program megfelel a
Kormányrendeletben meghatározo  vizsgála  szempontoknak, feltételeknek, ezért az MKSZ a támogato  sportszervezet 2017/2018-as
támogatási időszakra jóváhagyo  spor ejlesztési programjának módosítását jóváhagyta.

A spor ejlesztési programban az engedélyeze  módosítás alapján végrehajtható fejlesztéseket részletesen az Elektronikus Kérelmi
Rendszerben szereplő spor ejlesztési program tartalmazza.

E határozatot az MKSZ, az Stv. 22. §-ának (2) bekezdés f) pontja, a társasági adóról és az osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény 22/C.
§- ának (3) bekezdése, a Kormányrendelet 4. §-ának (5), valamint 10. §-ának (6)-(6a) bekezdései alapján hozta meg.

A fellebbezési jogot az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (a továbbiakban: Ákr.) 112. §-a , a 116. § (1)
bekezdése, a (4) bekezdés d) pontja, valamint a Sportról szóló 2004. évi I. törvény 22. § (4) bekezdése zárja ki. A bírósági felülvizsgálat
lehetőségét az Ákr. 114. § (1) bekezdése, valamint a közigazgatási perrendtartásról szóló 2017. évi I. törvény 39. § (1) bekezdése határozza
meg.
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Budapest, 2022.06.02.

 Novák András
Igazgatótanács elnöke, opera v igazgató

A határozatot kapják:
1. Szekszárdi Fekete Gólyák Kézilabda Club
2. Ira ár
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