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Mezőtúri Atlétikai Football Club Spartacus
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Ügyintéző: Pusztai Márton
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1Érgy: sportfejlesztési program jóváhagyására irányuló kérelem
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A Magyar

Kézilabda Szövetség (a továbbiakban: MKSZ) a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáhatás általános
szabályairól szóló 2oa4. évi CXL' törvény (a továbbiakban: Ket') 71. S-árrak {1) bekezdése, a sportról szó|ó 2004. évi l.
törvény (a továbbiakban: Stv') 22' \ (2} bekezdésénekfa) pontja, a társasági adóról és az osztalékadóról szóló tgg6.
évi LXXX|. törvény (a továbbiakban: Tao. tv.) 22tC.5-a, Valamint a látvány_csapatsport támogatását biztosftó támogatási
igazolás kiállításáról, felhasználásáról, a támogatés elszámolásának és ellenőrzésének, valamint visszafizetésének
szabályairól szóló 107120]-1 (Vl'30.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Kormányrendelet) 4' $-ának (5) bekezdése alapján
meghozta a következő

HATÁRozAToT
A

támogatási igazolás kiállításának feltételétképező sportfejlesztési program jóváhagyására irányuló eljárással
kapcsolatban az Stv. 22. S_ának (3) bekezdésében kapott .iogkörömben eljárva, a(z) Mezőtúri Atlétikai Football Club
Spartacus Sportegyesület kérelmező (székhelye: 5400 Mezőtúr Szolnoki út 14 - - - -, adószáma: 19866750-2-16,
képviselője: Herczeg Zsolt) (a továbbiakban: lGrelmező) sportfejlesztési programjának szakmai tartalmát, illetve annak
költségvetését a Kormányrendelet 4. S-ának (5) bekezdése, valamint a sportfejlesztési programban rendelkezésre álló
információk alapján jogcínrenként az alábbi összegekben
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jóváhagyom:
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Támogatás
jogcíme
Utánpótlásnevelés
feladatainak
ellátása

Összesen:

Közvetlen
támogatás
összege
14
Ft

's.4

Ft

5M 692
548 692

Közremúködói
dfr összege

Ellenőrzó

szervnek

Támogatás

fizetendő
hatósági dÍ

összesen

A program

megval'ósftásához

szükséges
önrész
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összeg
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299 973 Fr

149 987 Fr

14 998 652 Ft 1 666 517 Ft

16 515 182 Ft

299 973 Ft

149 987 Ft

14 998 652 Ft 1 666 517 Ft

16 515 182 Ft

A

sportfejlesztési program jóváhagyására
vonatkozásában

lÍda'mér leffi'
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irányuló kérelmet az alábbi táblázatban szereplő jogcímek és összegek

elutasftom:

Kiizvetbn

támogatás
összege

Ktizreműködói
dfr összege

Ellenórzó

szervnek
fizetendó
hatósági dÚ

Támogatás

összesen

A program
megvalósftásához

Ebzámolandó

szüksé9es

ósszeg

önrész

Utánpótlásnevelés
feladatainak
ellátása

75 502 043 Ft 1 556 743 Ft

778 37r Ft

77 837 157 Ft 8 648 573 Ft

85 707 359 Ft

Osszesen:

75 502 043 Ft 1 556 743 Ft

778 377 Ft

77 837 L57 Ft I 648 573 Ft

85 707 359 Ft
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időszakra (2016-2017) ezen körülmény miatt, az adott személy bérkifizetése a kérelem elszámoláskor nem lesz

elfogadható'

FüaÁí'toÍEts{nl
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Éjékoztatom,hogy a 2016_2017-es támogatási időszakban a játékengedéllyel rendelkező sportolók részéreedzői
munkabér csak á-bban az esetben számolható el, amennyiben bizonyíthatóan edzői tevékenységet folytatott és
érvényes|icenccel rendelkezik.

fentieken túl felhÍyom a Kérelmező figyelmét arra, hogy a jelen határozatban .jóváhagyott támogatási összeg
felhasználásának a Kormányrendeletben foglaltak, és az MKSZ Elnökségének értékelésielveivel összhangban kell
elszámolás ellenőrzésére az elszámolási elvek figyelembe vételévelkerül
történnie' A támogatás fellraiználásáróltörténő
sor. elvek figyelembe vételével.

A

HatáskÓrömet
és illetékességemet a Tao. tv' 22lC. S-ának (3) bekezdése, az StV. 22' S-ának (2) bekezdés f) pontja,
valamint a Kormányrendelet 2' S-ának (1) bekezdés 2' pontja határozza meg.
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Döntésemet a hivatkozott jogszabátyhelyek alapján hoztarn meg'
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A fellebbezésijogot a lGt. 1oo. 5 (1) bekezdése, valamint a Sportról szóló 2004. évi l. törvény 22. s {4l bekezdése zárja
ki. A bíróságifelülvizsgálat lehetőségét a lGt. 109. 5 (1) - (3) bekezdése határozza meg.
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A határozatot kapják:
1' Mezőtúri Atlétikai Football Club Spartacus Sportegyesület
2' lrattár
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