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A Magyar Röplabda Szövetség (a továbbiakban: MRSZ) az általános közigazgatási rendtartásról Szóló 2016. évi CL. törvény 80. 5-ának
(1) bekezdése, a sportról szóló 2004. évi I. törvény (a továbbiakban: Sty.) 22. 5(2) bekezdésének fa) pontja, a társasági adóról és az
osztalékadórál szóló 1996. évi LXXXI. törvény (a továbbiakban: Tao. tv.) 22/C. 5-a, valamint a látvány-csapatsport támogatását
biztosító támogatási igazolás kiállításáról, felhasználásáról, a támogatás elszámolásának és ellenőrzésének, valamint visszafizetésének
szabályairól sz6ló 107/2011 (Vl.30.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Kormányrendelet) 4. 5-ának (5) bekezdése alapján meghozta a
következő

HATÁROZATOT

A tamogatasi igazolás kiállitásának feltételét képező sportfejlesztési program jóváhagyasára iranyulo eljarassal kapcsolatban az Sty. 22.
5-anak (3) bekezdésében kapott jogkörömben eljárva, a Pénzügyőr Sport Korlátolt Felelősségu lársaság kérelmező (székhelye: 1026
Budapest Pasaréti Út 124-126 ‚ adószáma: 25988873-2-41, képvisek5je: Liollósi Fruzsina) (a tovabbiakban: Kerelmező) sportfejlesztés
programjának szakmai tartalmát, illetve annak költségvetését a Kormányrendelet 4. 5-anak (5) bekezdése, valamint a sportfejlesztés
programban rendelkezésre álló információk alapján jogcímenként az alábbi összegekben

jóváhagyom:

Ellenőrző A programKözvetlen Közremüködói szervnek Támogatás megvalósításához ELszámolandóTámogatás támogatás
jogcíme dflsszege fizetendő összesen szükséges összegösszege hatósági dO önrész

Személyi jellegű 16 849 451 Ft 347 411 Ft 173 706 Ft 17 370 568 Ft 17 370 568 Ft 34 567 430 Ft
ráforditások

lárgyi eszköz
beruházás. felújítás 710 904 Ft 14 658 Ft 7 329 Ft 732 891 Ft 314 096 Ft 1 039 658 Ft
(előfinanszírozott
nem ingatlan)

lárgyi eszköz
beruházás, felújítás 42 307 457 Ft 872 319 Ft 436 159 Ft 43 615 935 Ft 18 692 544 Ft 61 872 320 Ft(előfinanszírozott
ingatlan)

Összesen: 59 867 812 Ft 1 234 388 Ft 617 194 Ft 61 719 394 Ft 36 377 208 Ft 97 479 408 Ft

Yargyi eszköz beruházás, felújítás jogcím:

II-l 131 Budapest. Váci ik l’~. Telefon: i36-11300.7250. Fax: ~36-lI3O0-7252
E-mail: hu!lvolk~& innvollevbu. Noul~ip- ‘nvwiiunvolley,hi’
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Megnevezés Közvetlen támogatás és önrész

Berendezési eszközök 0 Ft

Diagnosztikai eszközök 0 Ft

Informatikai eszközök 0 Ft

Pályatartozék 0 Ft

Sporteszköz 0 Ft

Sportfelszerelés 1 025 000 Ft

Személyszállítási eszközök 0 Ft

Egyéb 0 Ft

targyl eszköz beruházás fek~jítás (ingatlan) 61 000 000 Ft

Ebből előfinanszírozott; 61 000 000 Ft

Ebből utófinanszírozott: 0 Ft

Jogcímhez tartozó közreműködői d~ összege 886 977 Ft

Összesen: 62 911 978 Ft

Határozatom ellen önálló feiebbezésnek helye nincs. A Kérelmező a véglegessé vált döntés ellen annak közlésétől számított 30 napon
belül jogszabálysértésre hivatkozással közigazgatási pert indíthat, keresetlevél benyújtásával a Fővárosi Közigazgatási és Munkaügy
Bíróságra. A közigazgatási határozat elleni keresetlevelet. Kérehiező, a fenti ügyiratszámra való hivatkozással a Fővárosi Közigazgatás
és Munkaügyi Bíróságnak címezve, de az MRSZ-hez benyújtva teheti meg.

A Kérelmező 25 000 Ft igazgatási szoigáltatási d~at fizetett meg az MRSZ 10300002-10564905-49020184 számú fizetési számlájára.

IN DO KO LAS

A Kormányrendelet 4. 5-ának (1) bekezdése értelmében a támogatási igazolás kiállításának előzetes feltétele, hogy a támogatás
igénybevételére jogosult szervezet a tervezett támogatással érintett sportfejlesztési programját - több évre szóló sportfejlesztes
program esetén évekre ~bontva —‚ annak tervezett megvalósítását megelőzően a jóváhagyást végző szervezet részére jóváhagyás
céljából benyújtsa.

A Kérelmező a programját a Kormányrendelet 4. 5-ának (1) bekezdésében meghatározott határidőig - 2018.05.02. napján - benyújtotta.
A közigazgatási hatósági eljárás 2018.05.03. napján indult meg. Mivel e~árásom során megállapítottam, hogy a benyújtott
sportfejlesztési program megfelel a Kormányrendelet 4. 5-ának (3) bekezdesben meghatározott vizsgálati szempontoknak, ezért a
Kérelmező sportfejlesztési programjának szakmai tartalmát- a 2018/19-os támogatási időszak tekintetében - a rendelkező részben
foglaltak szerint részben jóváhagytam.

A Kérelmező által benyújtott sportfejlesztési program személyi jellegű ráfordítás jogcímmel kapcsolatban a következő megállapításokat
teszem:

. A Bíráló Bizottság döntése szerint, Takács Gergő NBI-es játékos foglalkoztatása nem támogatott, a keretösszeg megtartása
mellett, az egyéb projektelem 2 328 056 Ft-ban került jóváhagyásra;

. A Bíráló Bizottság döntése szerint, Magyar Bálint NBI-es játékos statisztikuskénti foglalkoztatása nem támogatott, ezért a
keretösszeg megtartása mellett, a statlsztikus projektelem 1 319 239 Ft-ban került jóváhagyásra;

ezért figyelemmel a Tao. tv. 22/C. 5 (4) bekezdesenek c) pontjában meghatározott 50%-os támogatási intenzitásra - a Kérelmező
sportfejlesztési programjának személyi jellegű ráfordítás jogom alá betervezett költségét változatlan támogatási összeggel 17 370
568 Ft-tM jóváhagytam.

A Kérelmezö által benyújtott sportfejlesztési program szakmai tartalma illeszkedik az MRSZ röplabda stratégiai fejlesztési
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koncepciójához.

Felhívjuk a figyelmet, hogy sportszervezetek a jogszabályi feltételek fennállása esetén kötelesek a közbeszerzésekről szóló 2015. évi
CXLIII. törveny előírásai szerinti eljárást lefolytatni a sportfejlesztési program megvalósításával összefüggésben.

A hivatasos sportszervezeteknél a tárgyi eszköz beruházás, felújítás, a személyi jellegű ráfordítás, és a képzés jogcímek, valamint azon
sportszervezeteknél, amelyek hivatásos sportolót alkalmaznak. vagy amelyek beruházása esetében nem teűesülnek a korlátozott
mértékű gazdasági célú létesítmény feltételei, a tárgyi eszköz beruházás. felújítás és a képzés jogcímek vonatkozásában Össze kell
számítani az alap támogatás és a támogatási szerződés keretében megfizetett kiegészítő támogatások. illetve a helyi. regionális, állami
vagy uniós támogatások összegét. Ezek együttesen nem haladhatják meg a társasági to. tv. 22/C. 5(4) bekezdés c)-e) pontja szerinti
mértéket.

Ha a támogatott szervezet a Tao tv. 30/I. 5-a értelmében Európai Bizottság látvány-csapatsport támogatási rendszert jóváhagyö
határozatának hatálya alá tartozik - azaz, ha a nem hivatásos sportszervezet hivatásos sportolót alkalmaz, vagy amelyek beruházása
esetében nem teljesülnek a korlátozott mértékű gazdasági célú létesítmény feltételei - a tárgyi eszköz beruházás, felújítás és a képzés
jogcímek vonatkozásában a - támogatás és a saját forrás összege mellett - támogatási szerződés keretében kapott kiegészítő
tamogatás ósszegével is köteles a Kormanyrendeletben foglaltak szerint elszámolni.

Azonos vagy részben azonos azonosítható elszámolhato költségek esetén az e rendelet szerinti támogatás abban az esetben
halmozható más, helyi, regionáhs, államháztartasi Vagy uniós forrásból származó állami támogatással, ha az nem vezet a
csoportmentességi rendeletekben Vagy az Európai Bizottság jóváhagyó határozatában meghatározott legmagasabb támogatási
intenzitással vagy támogatási összeg túllepéséhez.

Határozatom a társasági adóról és osztalékadorol szolo 1996. évi LXXXI. törvény 22/C 5-án, a látvány-csapatsport támogatását
biztosító tamogatási igazolás kiállitásárol, felhasznalasáröl, a támogatás elszamolásának és ellenőrzésének, valamint visszafizetésének
szabalyairól szóló 107/2011. (VI. 30.) Korm. rendelet 4. 5 alapul.

A sportfejlesztesi program jóváhagyására irányuló kérelme elbirálásához kapcsolodoan a látvány-csapatsportok támogatásával
összefüggő sportfejlesztesi program jóváhagyására és a támogatási igazolás kiadasara irányulo hatósági e~árásban fizetendő
igazgatási szolgáltatási düról szóló 39/2011. (VI. 30.) NEFMI rendelet 1.5 a) pontja és (2) bekezdése alapján a Kérelmezónek 25 000 Ft
igazgatási szolgaltatási dO fizetési kotelezettsége keletkezett, amelyet a rendelkező részben foglaltakkal összhangban te~esített.

‘lájékoztatorn, hogy a Kormányrendelet 4. 5-ának (11) bekezdése alapján a jelen hatarozatommal jóváhagyott sportfejlesztés
programját. annak költsegtervét és a jöváhagyott támogatás összegét a honlapján köteles közzétenn.

A fentieken túl felhivom a Kerelmező figyelmét arra, hogy a Jelen határozatban jóváhagyott tamogatasi összeg felhasználásának a
Kormányrendeletben foglaltak, és az MRSZ Elnökségének értékelési e~eiveI összhangban kell törtennie. A tamogatás felhasználásáról
történő elszámolás ellenőrzésére az elszámolási elvek figyelembe vetelevel kerül sor.

Hatáskörömet és illetékességemet a Tao. tv. 22/C. 5-ának (3) bekezdése. az Sty. 22. 5-ának (2) bekezdés f) pontja, valamint a
Kormányrendelet 2. 5-ának (1) bekezdés 2. pontja határozza meg.

Döntésemet a hivatkozott jogszabályhelyek alapján hoztam meg.

A fellebbezési jogot a Sportröl szóló 2004. évi I. törvény 22. 5 (4) bekezd se zárja ki. A jogorvoslat lehetőségét az általános
közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény 112. 5-a, illetve 113.5 ának (1) bekezdés a) pontja határozza meg.

Budapest, 2018.12.18.

Ludvig Zsolt
Főtitkár

A határozatot kapja :
1. Pénzügyőr Sport Korlátolt Fe sségü tarsaság
2. Irattár
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