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A Magyar Vízilabda Szövetség, mint közigazgatási hatóság (a továbbiakban: hatóság) a(z) VELENCE PLUS Sport, Termálvíz- és Geotermikus
Energiaszolgáltató Korlátolt Felelősségű (székhelye: 2481 Velence Tópart 26., adószáma: 13390284-2-07, a továbbiakban: támogatott szervezet)
kérelme alapján a fenti iktatószámon indult közigazgatási hatósági eljárásban meghozta a következő
HATÁROZATOT:
A hatóság a támogatott szervezet sportfejlesztési programjának szakmai tartalmát és költségvetését a módosított sportfejlesztési programban
rendelkezésre álló adatok alapján jogcímenként az alábbi összegekre
módosítja:
A jóváhagyott sportfejlesztési program támogatásának összege (Ft)
Támogatás jogcíme

Közvetlen
támogatás összege

Közreműködői díj
összege

Ellenőrző szervnek
fizetendő hatósági
díj

Támogatás
összesen

A program
megvalósításához
szükséges önrész

Személyi jellegű
ráfordítások

531 777 Ft

10 964 Ft

5 482 Ft

548 223 Ft

548 223 Ft

Tárgyi eszköz beruházás,
felújítás (előfinanszírozott
nem ingatlan)

204 300 272 Ft

4 212 377 Ft

2 106 188 Ft

210 618 837 Ft

90 265 216 Ft

Tárgyi eszköz beruházás,
felújítás (utófinanszírozott
ingatlan)

1 131 027 630 Ft

23 320 157 Ft

11 660 079 Ft

1 166 007 866 Ft

499 717 657 Ft

Utánpótlás-nevelés
feladatainak ellátása

6 570 379 Ft

135 472 Ft

67 736 Ft

6 773 587 Ft

752 621 Ft

Összesen:

1 342 430 058 Ft

27 678 970 Ft

13 839 485 Ft

1 383 948 513 Ft

591 283 717 Ft

A módosított sportfejlesztési program támogatásának összege (Ft)
Támogatás jogcíme

Közvetlen
támogatás összege

Közreműködői díj
összege

Ellenőrző szervnek
fizetendő hatósági
díj

A program
megvalósításához
szükséges önrész

Támogatás
összesen

Személyi jellegű
ráfordítások

531 777 Ft

10 964 Ft

5 482 Ft

548 223 Ft

548 223 Ft

Tárgyi eszköz beruházás,
felújítás (előfinanszírozott
nem ingatlan)

130 782 396 Ft

2 696 544 Ft

1 348 272 Ft

134 827 212 Ft

57 783 091 Ft

Tárgyi eszköz beruházás,
felújítás (utófinanszírozott
ingatlan)

3 089 154 488 Ft

47 100 000 Ft

31 679 338 Ft

3 167 933 826 Ft

1 357 685 925 Ft

Utánpótlás-nevelés
feladatainak ellátása

6 570 379 Ft

135 472 Ft

67 736 Ft

6 773 587 Ft

752 621 Ft

Összesen:

3 227 039 040 Ft

49 942 980 Ft

33 100 828 Ft

3 310 082 848 Ft

1 416 769 860 Ft

A sportfejlesztési programban elvégzett módosítás tételes bontása:

Jogcím

Megnevezés

Művelet

A jóváhagyott sportfejlesztési
programban az adott tétel
támogatásának összege (Ft)

A módosított sportfejlesztési
programban az adott tétel
támogatásának összege (Ft)

A kérelmező szervezet e-mail
címe

Csökkentve

zcsengodi@velenceitosport.hu

Honlap

Növelve

http://www.sportligetse.hu/page/taowww.velenceitosport.hu/vizilabda/
s-tamogatas-1386856122

Telefon

Növelve

36 30 498 93 72

36 30 773 21 77

Csökkentve

VELENCE PLUS Termálvíz- és
Geotermikus Energiaszolgáltató
Korlátolt Felelősségű

VELENCE PLUS Sport,
Termálvíz- és Geotermikus
Energiaszolgáltató Korlátolt
Felelősségű

Előfin. közreműködői díj

Csökkentve

4 212 377 Ft

2 696 544 Ft

Tárgyi (utófin.
ingatlan)

Velence új uszoda építése

Növelve

1 125 232 530 Ft

2 766 304 466 Ft

Tárgyi (utófin.
ingatlan)

tervezési költségek

Növelve

36 512 142 Ft

69 672 824 Ft

Tárgyi (utófin.
ingatlan)

tartalék

Létrehozva

0 Ft

331 956 536 Ft

Növelve

23 320 157 Ft

47 100 000 Ft

207 157 814 Ft

131 366 190 Ft

A pályázó sportszervezet neve

Utófin. ingatlan közreműködői díj
Tárgyi (nem ingatlan)

Uszoda berendezés tételei
(mellékletben részletesen kifejtve) Csökkentve
(Egyedi)

vizilabda@velenceitosport.hu

A hatóság felhívja a támogatott sportszervezetet, hogy az előfinanszírozott tárgyi eszköz sorról utófinanszírozott tárgyi eszköz sorra
átcsoportosított 75.791.616 (hetvenötmillió-hétszázkilencvenegyezer-hatszáztizenhat) forint támogatási összeget - a határozat
kézbesítésétől számított - 15 (tizenöt) napon belül utalja át a hatóság Erste Bank Zrt. hitelintézetnél vezetett 11600006-0000000052343441 számú letéti számlájára.

A határozat ellen önálló fellebbezésnek nincs helye.
A támogatott sportszervezet a határozat bírósági felülvizsgálatát annak közlésétől számított 30 (harminc) napon belül jogszabálysértésre
hivatkozással a Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróságnak címzett, de a Magyar Vízilabda Szövetségnél benyújtott keresetlevélben kérheti.
INDOKOLÁS
A VELENCE PLUS Sport, Termálvíz- és Geotermikus Energiaszolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (a továbbiakban: ügyfél/kérelmező) 2015.
április 30. napján a látvány-csapatsport támogatását biztosító támogatási igazolás kiállításáról, felhasználásáról, a támogatás elszámolásának és
ellenőrzésének, valamint a visszafizetésének szabályairól szóló 107/2011. (VI.30.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet) alapján
benyújtott kérelmében a 2015/16. évi támogatási időszakra előterjesztett sportfejlesztési programja jóváhagyását kérte. Kérelmében – egyebek
mellett – Tao támogatás felhasználásával utófinanszírozott sportcélú ingatlan beruházás címén kérte a Hatóság jóváhagyását, a kérelem
elbírálásához szükséges dokumentumokat hiánypótlási eljárásban
A Hatóság a sportfejlesztési programot a 2015. december 15. napján kelt be/SFP-00077/2015/MVLSZ számú határozatával jóváhagyta.
A jóváhagyott sportfejlesztési program szerint a tervezett beruházás teljes ráfordítása 1.613.373.911 .- forint volt, melyhez a kérelmező a határozat
szerint 1.129.361.738.- forint összegű támogatást vehetett igénybe.
Alapidőszaki - jogcímen belüli – módosítást követően a támogatott szervezet a 2017. május 2. napján érkezett beadványában a beruházást érintően
a jóváhagyó határozat módosítását kérte. Kérelmének lényege szerint egyfelől a megvalósítás ütemekre bontását kérte azzal, hogy meghatározott
programelemeket a 2017/18. évi sportfejlesztési programjába kívánt beemelni, másfelől tárgyi előfinanszírozott tárgyi eszköz sorról 106.000.000.forint összeget az utófinanszírozott tárgyi eszköz beruházás sorra kívánt árcsoportosítani.
A hatóság tájékoztatta a támogatott sportszervezetet arról, hogy a hatályos jogszabályi környezetben a kérelmezett ütemekre bontásra vonatkozó
kérelme nem teljesíthető.
A támogatott sportszervezet a 2018. április 18. napján érkezett beadványában a módosítási kérelmét megváltoztatta, kérelméből az ütemekre bontást
mellőzte, módosítási igényét az időközben módosított Korm. rendelet 10.§ (6) bekezdése alapján műszaki tartalom-változásra alapította azzal, hogy
annak megvalósításához a támogatási összegek átcsoportosításán túlmenően a jóváhagyott támogatási összeg emelése szükséges.
Miután a támogatott sportszervezet által benyújtott, uszodát érintő beruházási tervdokumentáció építésügyi és pénzügyi vizsgálata szakkérdés,
melyhez a Hatóság megfelelő szakértelemmel nem rendelkezett, ezért a Hatóság a Ket. 58.§ (1) bekezdés a) pontjára figyelemmel a Ket. 58. § (3)
bekezdése alapján az igazságügyi szakértőkről szóló 2016. évi XXIX. törvény (a továbbiakban: Szakértői törvény) hatálya alá tartozó szakértőt
rendelt ki annak megállapítása érdekében, hogy a módosított sportfejlesztési programban szerepeltetett sportlétesítmény esetén a műszaki tartalom
megváltoztatása szükséges és indokolt-e, a módosítással érintett, tervezett beruházás megvalósítható-e, illetőlag annk érdekében, hogy a
módosítátt, becsült költségvetés összhangban áll-e a műszaki tartalommal, hogy az összeegyeztethető-e a beruházás tervezett megvaló
időszakában aktuális piaci árakkal, illetőleg hogy a tervezett beruházás szerint megvalósítandó uszodaépület rendeltetésszerű használata a
tervdokumentáció szerint biztosított-e.
A 2018. április 18. napján érkezett részletes szakértői vélemény összefoglaló véleményi része szerint " A fejlesztési program, egy jól átgondolt, kellő
részletezettséggel előkészített beruházás. A módosított sportfejlesztési programban szerepeltetett sportlétesítmény esetén a műszaki tartalom
megváltoztatása szükséges és indokolt volt. A sportfejlesztési program becsült költsége összhangban áll a műszaki tartalommal, és kellő tartalékot
tartalmaz ahhoz, hogy a tervezett beruházás megvalósítható legyen."
A hatóság a rendelkezésére álló adatok és szakértői vélemény tartalma alapján megállapította, hogy a módosított sportfejlesztési program megfelel a
Korm. rendelet 4.§ (3) bekezdésben meghatározott vizsgálati szempontoknak, ezért a támogatott szervezet 2015/16. évi támogatási időszakra
benyújtott és jóváhagyott sportfejlesztési programjának szakmai tartalmát a rendelkező részben foglaltak szerint a Korm. rendelet 10.§ (2), (4) és (6)
bekezdésére, valamint a Korm. rendelet 14.§ (9a) bekezdésére figyelemmel a Korm. rendelet 4.§ (5) bekezdése alapján jóváhagyta.
A hatóság egyúttal megállapította, hogy a támogatott sportszervezet a Korm. rendelet 10.§ (6) bekezdése szerinti támogatás emelésen túlmenően a
Korm. rendelet 4.§ (2) és (4) bekezdése szerinti jogcímen belüli módosítás lehetőségével élve 106.000.000.- forint beruházási összeget
előfinanszírozott tárgyi eszköz sorról utófinanszírozott tárgyi eszköz beruházás jogcímre is átcsoportosított. Ezen kívül a rendelkezésre álló adatok
alapján az is megállapítható volt, hogy az átcsoportosítással érintett összeg alapul vételével igényelhető 75.791.616.- forint támogatási összeget a
támogatott szervezet már begyűjtötte. Miután pedig az átcsoportosítással érintett, korábban előfinanszírozottként gyűjtött támogatási összeg a
módosítás folytán utófinanszírozottá vált, a hatóság felhívta a sportszervezetet az érintett támogatási összeg letéti számlára történő befizetésére,
ellenkező esetben ugyanis az összeg a megvalósítást követően nem lenne elszámolható.

A fentieken túlmenően a hatóság felhívja a támogatott szervezetet, hogy a Korm. rendelet 4. § (11) bekezdése alapján a jelen határozattal
jóváhagyott sportfejlesztési programját, annak költségtervét és a jóváhagyott támogatás összeget a honlapján köteles közzétenni.
Egyebekben a határozat a Ket. 71. §-ának (1) bekezdésén, a sportról szóló 2004. évi I. törvény (a továbbiakban: Stv.) 22. § (2) bekezdés f) pontján, a
társasági adóról és az osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény 22/C. § (3) bekezdésén, a Korm. rendelet 4. § (5) bekezdésén, valamint 10. §ának (2) bekezdésén alapul.
A határozat elleni önálló fellebbezés lehetőségét az Stv. 22. § (4) bekezdése, valamint a Ket. 100. § (1) bekezdés a) pontja zárja ki.
A támogatott sportszervezet a Ket. 109. § (3) bekezdése alapján a határozat bírósági felülvizsgálatát annak közlésétől számított 30 napon belül
jogszabálysértésre hivatkozással a Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróságnak címzett, de a Magyar Vízilabda Szövetségnél benyújtott
keresetlevélben kérheti.
Budapest, 2018.06.29.
Dr. Kemény Dénes
Elnök

A határozatot kapják:
1. VELENCE PLUS Sport, Termálvíz- és Geotermikus Energiaszolgáltató Korlátolt Felelősségű
2. Irattár

