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Szeged 
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Tárgy:  Értesítés a 00275/2018/MRSZ nyilvántartási számú sportfejlesztési program 

alapidőszaki elszámolásának elfogadásáról  

 

 

Tisztelt Elnök Úr! 

 

A Szegedi Röplabda Sportegyesület (székhely: 6724 Szeged, Vértói út 7.; adószám: 

18474206-1-06, a továbbiakban: Támogatott szervezet) 2018/2019-es támogatási időszakra 

jóváhagyott sportfejlesztési programjában meghatározott támogatás vonatkozásában 

benyújtott alapidőszaki elszámolása kapcsán az alábbiakról értesítem. 

 

A Támogatott szervezet a látvány-csapatsport támogatását biztosító támogatási igazolás 

kiállításáról, felhasználásáról, a támogatás elszámolásának és ellenőrzésének, valamint 

visszafizetésének szabályairól szóló 107/2011. (VI. 30.) Korm. rendelet (a továbbiakban: 

Rendelet) 4. § (1) bekezdése alapján sportfejlesztési program jóváhagyására irányuló kérelmet 

nyújtott be, amelyet a Magyar Röplabda Szövetség, mint a Rendelet 2. § (1) bekezdés 2. 

pontjában meghatározott jóváhagyást végző szervezet a ki/JH01-00275/2018/MRSZ 

iktatószámú határozattal elfogadott 184.385.653,- forint támogatási összegben, melyből  a 

78.397.523,- Ft pénzügyileg teljesült. 

 

A Rendelet 11-13. §-ai, a benyújtott számlák, valamint számviteli bizonylatok alapján az 

alapidőszak vonatkozásában a felhasználás jogszerűségét megállapítottam, ezért az 

elszámolást – az alábbi táblázatban jelölt összegek vonatkozásában – elfogadtam: 

 

Tekintettel arra, hogy a benyújtott elszámolással a Támogatott szervezet nem támasztotta alá 

teljeskörűen a támogatás rendeltetésszerű felhasználását, a Rendelet 13. § (2) bekezdése 

alapján 2019. november 27. napján a 126-2/2019/MRSZTao iktatószámú értesítésben 

hiánypótlásra szólítottam fel, amelynek Támogatott szervezet eleget tett. 
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Jogcím 

Jóváhagyott 

közvetlen 

támogatás (Ft) 

Jóváhagyott 

közreműködői 

költség (Ft) 

Jóváhagyott 

önerő (Ft) 
Összesen (Ft) 

Tárgyi eszköz 

beruházás, felújítás 
38.104.079,- 785.651,- 16.835.381,- 55.725.111,- 

Utánpótlás-nevelési 

feladatok ellátása 
138.686.386,- 2.859.513,- 15.886.184,- 157.432.083,- 

Versenyeztetés 2.063.618,- 42.549,- 236.382,- 2.342.549,- 

Összesen (Ft) 178.854.083,- 3.687.713,- 32.957.947,- 215.499.743,- 

 

Jogcím 

Elfogadott 

közvetlen 

támogatás (Ft) 

Elfogadott 

közreműködői 

költség (Ft) 

Elfogadott 

önerő (Ft) 
Összesen (Ft) 

Tárgyi eszköz 

beruházás, felújítás 
0,- 0,- 0,- 0,- 

Utánpótlás-nevelési 

feladatok ellátása 
74.779.375,- 1.541.750,- 8.565.793,- 84.886.918,- 

Versenyeztetés 0,- 0,- 0, 0,- 

Összesen (Ft) 74.779.375,- 1.541.750,- 8.565.793,- 84.886.918,- 

 

A Magyar Röplabda Szövetség, mint jóváhagyást végző szervezet ki/JHHOSSZ01-

00275/2018 számú határozatában 1.266.226,- forint pénzügyileg teljesült támogatás és 

26.200,- forint közreműködői díj, valamint 102.808.483,- forint pénzügyileg nem teljesült 

támogatás valamint a hozzátartozó 2.119.763,- Ft közreműködői díj meghosszabbítását 

engedélyezte 2020. június 30 napjáig.  
 

Tájékoztatom, hogy az elszámolás elfogadásáról egyidejűleg értesítem az Emberi Erőforrások 

Minisztériumát.  
 

Az MRSZ hatáskörét és illetékességét a társasági adóról és az osztalékadóról szóló 1996. évi 

LXXXI. törvény 22/C. §-a, a sportról szóló 2004. évi I. törvény 22. § (1) bekezdés f) pontja, a 

Rendelet 12. § (1) bekezdése, szabályozza. 

 

Budapest, 2020. május 19. 

 

            Üdvözlettel:  

 

 

      Ludvig Zsolt 

                   főtitkár  

1. Támogatott szervezet 

2.  Emberi Erőforrások Minisztériuma 

3. Irattár  
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