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. I{ATÁryoZAT

A Magyal Kézilabria Ször,etség a í-ent megjelölt ügyszámú ügytrerr akőzlgazgatási hatÓsági
eljárás és sz-tllgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL- törvény (a továbbiakbatt:
Ket), ttlvábbá a látvány-csapatsport támogatását biztosító támoga',ási igazolás kiállításaról,
félhasználásáról, a tárnogatás elszárnolásának és ellenőrzésének, valamint visszaf]zetésérrek
szabályairól szólci lül2al lryI.30.) Korm. rendelet (Rendelet) 4. §"(5) bekezdése alapján
a sportf§ lesztési prograrnot

részben jóváhagsl.i a,

és a jtiválrag_yás tényét kijzli a kérelmezővel, valamint a kórelmet és a jóváhagyást
riyih,árrtartásbii veszi és azt honlapján közzéteszi, a kérelem azt nreghalacló részét a
Rerrdelet4,§.{6) bekezdésealapján e lu t as ít j a.

A jóváhagyás iránti kérelerrr alapján kérelrnező a következő jogcímeti a következó
összeglratiirig velret igénybe a társasági adóról és az osztaiékadóról szóló l99ó" évi
LXXXI, törvélry (Tao. tv.) 2. §. 44, szerirrti támogatást:

jogcíirr:

§zemélyi jeliegű ráíbrdítások
összeglratár: t.500.000 Ft
Utánpótlás nevelés köttségei
összeglratár: 23.000.000 Ft
Közreműködői költségek
iisszeglratár: 735.000 Ft

Jeierr határozattal szemben jogorvoslatrrak helye nincs. Jelen'halározattal szemben atrnak
kézhezvételétóI számitott 30 napon belül a határozat bírósági felülvizsgálata
kezden.ónyezhe-tő, mely iranti keresetet a Fóvárosi Bíróságnál letrret a fenti hatándőn belül
benyujtaiti. Az eljárás illetékköteles, amelyet az illetékekr"ől szóló 1990, évi Xclll. törvény
VI. F'ejezete alapján kell megfizetni"

Kérelmező a látvány-csapatsportok támogatásával összefirggő sportfejlesztési program
jóváhagyására és a támogatási igazolás kiadására irárryuló hatósági eljárásban flzetendó
igazgatási szolgáltatási díjról szólő 39l20ll(V1,30.) NEFMI rerrdelet szerinti igazgatási
szolgáitatási díiat rrreglizette,
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IJDo§LÁ§
Hatóságorrr az alábbi tényállást állapította meg.

Kérelrnezó 20l1. óv szeptember hó 15. napjan spofiágfejlesziési pfogram jóvahagYásti

iránti kérelmet nyujtott be hatóságomhoz. Hatóságom a kérelmet Órdemben megvizsgálta, a

szerint, hogy

a) az rrregi-elel-e a Tao. tv . 22lC. §, (5) bekezdésében megha|iirozott feltételeknek,
b) a kéreinezó a Rendelet 4. §. (2) bekezdésében meglratzu-tlzott dokumentumokat és

nyilatkozatokat hi ánytalanul csatolta-e,
c) a kérellnezó által benyújtott sportt'ejlesztési prograrn összlrangban van-e a sportról

szóló 20t}4. évi I. törvényben (Stv.) foglaltak szerint a sporlág * kormány által

kialakitott hosszú távú sportstratégiával és fejlesztósi prograinmal Összhangban

készitett stratégiai fejlesztési koncepciójával, utánpótlás-nevelés Íejlesztése

cóliábóI kiállítandó támogatási igazolás esetén a sportág utánpótlás-t-ejlesztési

koncepciójával,

Flatóságorn az éreierni vizsgálat során megállapította, hogy a kól"elem részbetl negfblel a

t-ent hivatkozcltt elóírásoknak, ezért a Rendelet 4. §. (5) bekezdése szerinti lratározat

neghozataiának l,an helye, ezért a rendelkező rész szeint döntött.

A kéreirnet a rendelkező rósz}en meghatarozottakat meghaladóan Hatóságorn e Rendelet 4.

§ (5) bekezclése alkalmazásál,al elutasította, meit a Spot-tszetvezet által Í-elsorolt

sportszaktrrai célok - figyelerrrbe véve az MKSZ stratégiai céljait, valarnint a tal'alYi évi

gazdálkodási bázisszámokat - a rendelkező rész szerinti összegb(il megvalósíthatÓk,

Dörrtésem során az alábbi jogszabályokat alkalmazlam,.

u Kct. ? l., 7]. §-ait:
a Rendelet 4, §.(5) bekezdését, és (7) bekezdését.

Hatóságonr hatáskijre és illetékessóge a Renclelet 2 §. (1) bekezdils 2, pont3án alaPul.

Budapest, 201 1. november 2l ,
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1'\,Vetési [ván
Magyar Kézilabdi Szövetség
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