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A Magyar Vízilabda Szövetség (a továbbiakban: MVLSZ) meghozta a következő
HATÁROZATOT
A Magyar Vízilabda Szövetség 1970.01.01. napján, ki/00-04019/2019/MVLSZ számon a(z) JÁTSZVA, SPORTOLVA MEGELŐZNI ALAPÍTVÁNY
kérelmező (székhelye: 1037 Budapest, Máramaros köz 4 , adószáma: 18136610-1-41, képviselője: Szegő Péter) 2019/2020-as támogatási
időszakra benyújtott sportfejlesztési program jóváhagyása tárgyában, a ki/JH01-04019/2019/MVLSZ számú határozatot (a továbbiakban: Határozat)
az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (a továbbiakban: Ákr.) 120. § (1) bekezdése alapján saját hatáskörben az
alábbiak szerint
módosítom.
A Tárgyi eszköz beruházás, felújítás (utóﬁnanszírozott ingatlan) jogcím vonatkozásában a Határozat rendelkező részében szereplő,
jóváhagyott jogcímeket és összegeket tartalmazó táblázatot az alábbiak szerint módosítom:
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130 374 794 Ft

2 688 140 Ft

1 344 070 Ft

134 407 004 Ft

57 603 002 Ft

190 665 936 Ft
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feladatainak
ellátása

1 884 173 Ft

38 849 Ft

19 424 Ft

1 942 446 Ft

215 827 Ft

2 138 849 Ft

Összesen:

132 258 967 Ft

2 726 989 Ft

1 363 494 Ft

136 349 450 Ft

57 818 829 Ft

192 804 785 Ft

A jóváhagyásra tekintettel a Határozat indokolási részében a Tárgyi eszköz beruházás, felújítás (utóﬁnanszírozott ingatlan) támogatási jogcímhez
tartozó indokolás törlésre kerül.
A Határozat módosítással nem érintett részei változatlan tartalommal hatályosak.
Határozatom ellen önálló fellebbezésnek helye nincs.
A Kérelmező határozatom bírósági felülvizsgálatát annak közlésétől számított 30 napon belül jogszabálysértésre hivatkozással kérheti a Fővárosi
Közigazgatási és Munkaügyi Bíróságtól. A közigazgatási határozat bírósági felülvizsgálatát a fenti ügyiratszámra való hivatkozással, a Fővárosi
Közigazgatási és Munkaügyi Bíróságnak címzett, de a MVLSZ-hez benyújtott keresetlevélben kérheti.
INDOKOLÁS
A Kérelmező sportfejlesztési programja – a 2019/2020-as támogatási időszak vonatkozásában – a 2019.07.23. napján kelt Határozattal
jóváhagyásra került.
A ki/JH01-04019/2019/MVLSZ számú határozatom szerint a kérelmező sportfejlesztési programjában, a Korm. rendelet 4. § (5) bekezdésének
megfelelően, Utánpótlás-nevelési feladatok ellátása jogcím került kizárólag jóváhagyásra, míg a Tárgyi eszköz beruházás, felújítás (utóﬁnanszírozott

ingatlan) támogatási jogcím elutasításra került.
Az Ákr. 120. § (1) bekezdése alapján ha a hatóság megállapítja, hogy a másodfokú hatóság, a felügyeleti szerv vagy a közigazgatási bíróság által el
nem bírált döntése jogszabályt sért, a döntését annak közlésétől számított egy éven belül, legfeljebb egy ízben módosítja vagy visszavonja.
A sportfejlesztési program ismételt megvizsgálásakor a hatóság észlelte, hogy az ingatlancélú beruházásra vonatkozó költségek tekintetében nem
folytatta le a teljeskörű vizsgálatot. A jóváhagyási irányelvek 1.4. pontjában leírtak értelmében, az MVLSZ ingatlancélú beruházást csak abban az
esetben hagy jóvá a 2019/2020-as támogatási időszakban, ha a beruházáshoz szükséges, releváns dokumentumok legkésőbb 2019. április 30ig, hiánypótlás esetén 2019. június 30-ig, kötelezően a sportszervezet rendelkezésére állnak.
A beküldött sportfejlesztési programhoz csatolt dokumetumok esetén a sportszervezet minden, a jóváhagyási irányelvekben felsorolt mellékletet
benyújtott- hatályos építési engedély hiánypótlás keretében került feltöltésre- a megnevezett határidőig, ennek megfelelően a beadott kérelem
beruházásra vonatkozó részeit a TAO Bíráló Bizottság ismételten véleményezte és 2019.09.28-án megállapította, hogy a program sportszakmai
szempontból támogatható.
Az MVLSZ TAO Iroda, ﬁgyelembe véve a Bizottság 229/2019 (IX.28.) számú határozatát, az Ákr. 71.§ (1) bekezdése értelmében 2019.09.30-án
kezdeményezte a szakértői vélemény beszerzését és 2019.10.09-án végzésben döntött az igazságügyi építész szakértő kirendeléséről.
A szakvélemény kialakítása előtt 2019.10.14-én szakértői egyeztetésre került sor. Az egyeztetésen tisztázásra került a szakértői feladat, és a
kérelmező vállalta, hogy az egyeztetésen listába foglalt, szakértői vélemény elkészítéséhez elengedhetetlen, további iratokat a szakértő részére
elektronikusan eljuttatja.
A szakértői hiánypótlást követően, a teljes dokumentációt ﬁgyelembe véve a hatóság 2019.12.11-én elektronikus úton megkapta a végleges
szakértői véleményt, mely szerint a tervezett beruházás kellő részletességgel elő van készítve, a becsült költségek reálisak, összhangban állnak az
aktuális piaci árakkal és ekkora összegből megvalósíthatóak a kérelemben szereplő programelemek, így az támogatásra javasolt.
Ezen felül a hatóság felhívja a kérelmező ﬁgyelmét, hogy a szakértői vélemény VIII.A.3.) fejezetében ismertetett hibák javítását és a hiányzó
munkarészek, tervlapok pótlását mielőbb el kell végezni a szakszerű megvalósítás érdekében, továbbá a javítások és kiegészítések megtörténtét
követően indokolt a módosított dokumentáció ismételt megküldése a hatóság részére.
Mindezek alapján a hatóság a Tárgyi eszköz beruházás, felújítás (utóﬁnanszírozott ingatlan) támogatási jogcím jóváhagyására irányuló kérelmet a
rendelkező rész szerint jóváhagyta.
A Határozat módosítással nem érintett részei változatlan tartalommal hatályosak.
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 4. § (5) bekezdésén alapul.
Hatáskörömet és illetékességemet a Tao. 22/C. §-ának (3) bekezdése, az Stv. 22. §-ának (2) bekezdésének f) pontja, valamint a Kormányrendelet 2.
§-ának (1) bekezdésének 2. pontja határozza meg.
A határozat elleni önálló fellebbezés lehetőségét a sportról szóló 2004. évi I. törvény (a továbbiakban: Stv.) 22.§ (4) bekezdése, valamint az Ákr. 82.§
(2) bekezdésére ﬁgyelemmel az (1) bekezdése zárja ki.
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 iránti keresetlevelet a közigazgatási perrendtartásról szóló 2017. évi I. törvény (a továbbiakban (Kp.) 39.§ (1) bekezdése alapján
a határozat közlésétől számított harminc napon belül kell a határozatot hozó közigazgatási szervhez (MVLSZ) benyújtani.
Budapest, 2019.12.16.
Vári Attila
Elnök
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