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A Magyar Röplabda Szövetség (a továbbiakban: MRSZ) az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (a továbbiakban: Ákr.) 81. § (1)
bekezdése, a sportról szóló 2004. évi I. törvény (a továbbiakban: Stv.) 22. § (3) bekezdésére ﬁgyelemmel a 22. § (2) bekezdés f) pontja, a társasági adóról és az
osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény (a továbbiakban: Tao. tv.) 22/C. § (3) bekezdése, 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) 14. §-ának (6) bekezdése alapján meghozta a következő
HATÁROZATOT
A MAFC Sport Nonproﬁt Korlátolt Felelősségű Társaság kérelmező (székhelye: 1111 Budapest, Műegyetem rakpart 3 , adószáma: 26087614-1-43, képviselője:
Novák László) (a továbbiakban: Kérelmező) 2020.04.14. napján jóváhagyo 2020/21-os támogatási időszakra vonatkozó spor ejlesztési programja keretében
megvalósítandó fejlesztések meghosszabbítását a Kormányrendelet 14. §-ának (6) bekezdése alapján jogcímenként az alábbi összegekben
jóváhagyom:
Pénzügyileg teljesült támogatás vonatkozásában

Támogatás jogcíme

Közvetlen
támogatás összege

Közreműködői díj
összege

Ellenőrzési
feladatok
Támogatás összesen
ellátásával
kapcsolatos költség

A program
megvalósításához
szükséges önrész

Hosszabbítás
engedélyeze
határideje

Személyi jellegű
ráfordítások

708 644 Ft

14 611 Ft

7 306 Ft

730 561 Ft

730 561 Ft

2022. 06. 30.

Tárgyi eszköz
beruházás, felújítás
(előﬁnanszírozo nem
ingatlan)

638 081 Ft

13 156 Ft

6 578 Ft

657 815 Ft

281 921 Ft

2022. 06. 30.

Összesen:

1 346 725 Ft

27 767 Ft

13 884 Ft

1 388 376 Ft

1 012 482 Ft

A Kérelmező 12 500 Ft igazgatási szolgáltatási díjat ﬁzete meg az MRSZ 10300002-10564905-49020184 számú ﬁzetési számlájára.
Határozatom ellen a sportról szóló 2004. évi I. törvény (a továbbiakban: Stv.) 22. § (4) bekezdése, valamint az Ákr. 82. § (2) bekezdésére ﬁgyelemmel az (1)
bekezdés alapján, önálló fellebbezésnek helye nincs. A sportszervezet az Ákr. 113. § (1) bekezdés a) pontjára ﬁgyelemmel az Ákr. 114. § (1) bekezdés I. fordulata
alapján a véglegessé vált döntés ellen közigazgatási pert indíthat. A közigazgatási per irán keresetlevelet a közigazgatási perrendtartásról szóló 2017. évi I.
törvény (a továbbiakban (Kp) 39. § (1) bekezdése alapján a határozat közlésétől számíto 30 napon belül kell a határozatot hozó közigazgatási szervhez, a
Fővárosi Törvényszéknek címezve, a Magyar Röplabda Szövetséghez benyújtani.
INDOKOLÁS
A Kérelmező spor ejlesztési programját – a 2020/21 támogatási időszak vonatkozásában – 2020.04.14. napján kelt határozatommal jóváhagyásra került.
A Kérelmező 2021.07.29. napján a Kormányrendelet 14. §alapján a 2020/21-os támogatási időszakra vonatkozó spor ejlesztési programjának
meghosszabbítását kérelmezte.
Eljárásom során megállapíto am, hogy a benyújto kérelem megfelel a Kormányrendelet 14. §-ban meghatározo vizsgála szempontoknak, ezért a Kérelmező
spor ejlesztési programja keretében megvalósítandó fejlesztések meghosszabbítását a rendelkező részben foglaltak szerint jóváhagytam.
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A spor ejlesztési program jóváhagyására irányuló kérelme elbírálásához kapcsolódóan a látvány-csapatsportok támogatásával összefüggő spor ejlesztési
program jóváhagyására és a támogatási igazolás kiadására irányuló hatósági eljárásban ﬁzetendő igazgatási szolgáltatási díjról szóló 39/2011. (VI. 30.) NEFMI
rendelet 1. § a) pontja és 2. §-a alapján a Kérelmezőnek 12 500 Ft igazgatási szolgáltatási díj ﬁzetési köteleze sége keletkeze , amelyet a rendelkező részben
foglaltakkal összhangban teljesíte .
Felhívom a ﬁgyelmét, hogy a Kérelmezőnek a Kormányrendelet 11. § szerin elszámolást a rendelkező részben meghatározo időpon ól számíto 30 napon
belül kell az ellenőrző szervezet részére benyújtania.
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. rendelet
14. §-án alapul.
A Hatóság eljárása egyebekben az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (a továbbiakban: Ákr.) 81. § (1) bekezdésén, az Stv. 22. § (3)
bekezdésére ﬁgyelemmel a 22. § (2) bekezdés f) pontján, valamint a társasági adóról és az osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény 22/C. § (3) bekezdésén,
a Kormányrendelet 2. §-ának (1) bekezdésének 2. pontján alapul.
Budapest, 2021.09.02.
Kiss Tünde
TAO irodavezető
A határozatot kapják:
1. MAFC Sport Nonproﬁt Korlátolt Felelősségű Társaság
2. EMMI
3. Ira ár
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