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módosítása iránti kérelem jóváhagyása

 

A Magyar Kézilabda Szövetség a fent megjelölt ügyszámú ügyben a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános
szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény (a továbbiakban: Ket) alapján a 2013.10.24. napján kelt ki/JH02-0084/2013 számú
határozatát hivatalból az alábbiak szerint

M Ó D O S Í T J A

és a módosítás tényét közli a kérelmezővel, valamint a kérelmet és a módosított jóváhagyást nyilvántartásba veszi és azt honlapján
közzéteszi.

Az előzőleg jóváhagyott sportfejlesztési program értékek:
Támogatás jogcíme Közvetlen

támogatás
összege

Közreműködői díj
összege

Ellenőrző
szervnek fizetendő

hatósági díj

Támogatás
összesen

A program
megvalósításához
szükséges Önrész

Előfinanszírozással
megvalósítandó tárgyi
eszköz beruházás,
felújítás

1 040 348 Ft 21 450 Ft 10 725 Ft 1 072 523 Ft 459 653 Ft

Utánpótlás-nevelési
feladatok

3 821 601 Ft 78 795 Ft 39 398 Ft 3 939 794 Ft 437 755 Ft

Összesen: 4 861 949 Ft 100 245 Ft 50 123 Ft 5 012 317 Ft 897 408 Ft

A jóváhagyás iránti kérelem alapján kérelmező a következő jogcímen a következő összeghatárig vehet igénybe a társasági adóról és
az osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény (Tao. tv.) 2. §. 44. szerinti támogatást:

Támogatás jogcíme Közvetlen
támogatás összege

Közreműködői díj
összege

Ellenőrző szervnek
fizetendő hatósági

díj

Támogatás
összesen

A program
megvalósításához
szükséges Önrész

Utánpótlás-nevelési
feladatok

43 806 139 Ft 743 967 Ft 450 001 Ft 45 000 107 Ft 5 000 012 Ft

Összesen: 43 806 139 Ft 743 967 Ft 450 001 Ft 45 000 107 Ft 5 000 012 Ft

Jelen határozattal szemben jogorvoslatnak helye nincs. Jelen határozattal szemben annak kézhezvételétől számított 30 napon belül
a határozat bírósági felülvizsgálata kezdeményezhető, mely iránti keresetet a Fővárosi Törvényszéknél lehet a fenti határidőn belül
benyújtani. Az eljárás illetékköteles, amelyet az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény VI. Fejezete alapján kell megfizetni.

Kérelmező a látvány-csapatsportok támogatásával összefüggő sportfejlesztési program jóváhagyására és a támogatási igazolás
kiadására irányuló hatósági eljárásban fizetendő igazgatási szolgáltatási díjról szóló 39/2011(VI.30.) NEFMI rendelet szerinti
igazgatási szolgáltatási díjat megfizette.
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I N D O K O L Á S

Hatóságom az alábbi tényállást állapította meg.

Hatóságom ki/JH02-0084/2013 számú határozatával a kérelmező sportfejlesztési program jóváhagyása iránti kérelmét 2013.10.24
napján jóváhagyta.

A látvány-csapatsport támogatását biztosító támogatási igazolás kiállításáról, felhasználásáról, a támogatás elszámolásának és
ellenőrzésének, valamint visszafizetésének szabályairól szóló 107/2011(VI.30.) Korm. rendelet (Rendelet) 4 § (3) bekezdés c) pontja
alapján a hatóságnak vizsgálnia kell, hogy a kérelmező által benyújtott sportfejlesztési program összhangban van-e az MKSZ
stratégiai sportágfejlesztési koncepciójával, illetve utánpótlás-fejlesztési koncepciójával.

Hatóságom megállapította, hogy a kérelem tárgyában kiadott határozata jogszabályt sért, a Rendelet 4 § (3) bekezdés c) pontjába
ütközik, tekintettel arra, hogy a kérelemben nem vette figyelembe, hogy az
Döntésem során az alábbi jogszabályokat alkalmaztam: 

Ket. 114 § (1) bekezdés Rendelet 3 § (3) bekezdés c) pont.

Budapest, 2013.12.06.

A határozatot kapják:
1. Kérelmező
2. Irattár

Lukács Zsuzsanna
ügyvezető igazgató
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