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Tárgy: sportfejlesztési program jóváhagyására irányuló kérelem jóváhagyása

A Magyar LabdarÚgó Szövetség (a továbbiakban: MLSZ) az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (a továbbiakban: Ákr.)
B0. $-ának (1) bekezdése, a sportról szóló 2oo4. évi l' törvény (a továbbiakban: Sfu.) 22' $ (2) bekezdésének Ía) pontja, a társasági adóról és az
osztalékadóról szóló 'l 996' évi LXXXI. törvény (a továbbiakban: Tao. tv.) 22lC. $-a, Valamint a láfuány-csapatspor't támogatását biztosÍtó támogatási
igazolás kiállításáró|, Íelhasználásáról, a támogatás elszámolásának és ellenőrzésének, valamint visszaÍizetésének szabályairól szóló fi7/2o'l1
(Vl.30') Korm. rendelet (a továbbiakban: KormányrendeÍet) 4. $-ának (5) bekezdése alapján meghozta a következő

HATÁBozAToT

A támogatási igazolás kiállításának Íeltételét képező sportÍejlesztési program jóváhagyására irányuló eljárással kapcsolatban az sN' 22. $-ának (3)

bekezdésében kapott jogkörömben eljárva, a(z) MátyásÍöldi Lawn Tennis Club kérelmező (székhelye: 1165 Budapest Bökényföldi Út 27. ,

adószáma: 'l800871 1-2-42, képviselője: Bíbok Tamás) (a továbbiakban: Kérelmező) sportÍejlesztési programjának szakmai tartalmát, illetve annak

-költségvetését a Sfu.51. $ (2) bekezdésének m) pontja' valamint a Kormányrendelet4. $_ának (5) bekezdése, illelve a sportÍejlesztési programban
>ndelkezésre álló inÍormációk alapján jogcímenként az alábbi összegekben

ióváhagyom:

Támogatás jogcíme
Közvet!en
támogatás
összege

Közreműködőidíj
összege

Ellenőruő
szervnek
Íizetendő

hatóságidíj

Támogatás
összesen

A program
megvalósításához
szükséges önrész

Elszámolandó
összeg

Személyi jellegű
ráÍordítások

416 559 Ft I 589 Fi 4 294 Ft 429 442 Ft 429 442 Fr 854 s90 Fl

Tárgyi eszköz
beruházás, felújÍtas
(előÍin anszírozott
nem ingatlan)

229 709 Ft 4 736 Ft 2 368 Ft 236 81 3 Ft 101 491 Fr 335 936 Ft

Utánpótlás-nevelés
Íelacjatainak el látiísa

7 571 395 Ft '156 111 Fl 78 056 Fr 7 805 562 Fl 867 285 Fl I 594 791 Fr

Osszesen: 8217663Ft 1 69 436 Fr 84718Ft 8 471 817 Ft í 398218 Ft 9785317Fr

A tárgyi eszköz beruházás, Íelújítás jogcímhez kapcsolódó jóváhagyott tételek:

Tájékoztatom, hogy a Kormányrendelet 4. $-ának (11) bekezdése alapján a jelen határozatommal jóváhagyotl sportíejlesztési programját,
annak költségteruét és a ióváhagyott támogatás összegét a honlapján köteles közzétenni'

Határozatom ellen önálló fellebbezésnek az SIv.22. $_ának (a) bekezdése, valamint az Ákr. 116. $'ának (1) bekezdése alapján nincs helye. A
Kérelmező a közigazgatási perrendtartásról szóló 2017. évi l. törvény (a továbbiakban: Kp.) 39. s_ának (1) bekezdése alapján kérheti hatáIozatom
bírósági Íelü|vizsgálatát annak közlésétől számított harminc napon belÜl a Fővárosi Közigazgatási és MunkaÜgyi Bíróságtól a fenti ügyiratszámra

Megnevezés Kategória Jóváhagyott
támogatási összeg

Megvalósítás módia

labdafogóháló (tartóoszlopok nélkül) Pályataftozék 50 909 Fr
ElőÍinanszírozott (nem
ingatlan)

(FELNóTI labda Sporteszköz '185 904 Ft
Előf inanszírozott (nem
ingatlan)

Ósszesen: 236 81 3 Ft
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való hivatkozással, a Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróságnak címzett, de az MLSZ-hez benyújtott keresetlevélben. Kérelmező a
keresetlevelében a Kp. 77. s (2) bekezdése alapján tárgyalás tar1ását kérhetl, ellenkező esetben amennyiben a tárgyalás tartását a bíróság nem
tartja szükségesnek az ügy érdemében tárgyaláson kíVül határoz' Az illetékről szóló 1990' évi XOlll. törvény (a továbbiakban: ltv.) 45/A. $ (1)

bekezdése alapján az elsőfokú közigazgatási bírósági eljárás illetéke 30.000'- Ft' Ugyanezen töruény 62. s (1) bekezdésének h) pontja alapján a
Kérelmezőt illetékÍeljegyzési jog illeti meg.

A Kérelmező 35 00o Ft igazgatási szolgáltatás| díjat Íizetett meg az MLSZ 10300002-10473718-49020341 számÚ Íizetési számlá1ára' Az MLSZ-nek
egyéb eljárási költség megtérÍtésérői nem kellett döntenie, mert az eljárás során ilyen költség nem merült íel.

!NDoKoLÁs

A Kormányrendelet 4. $-ának (1) bekezdése értelmében a támogatási igazolás kiállÍtásának előzetes Íeltétele, hogy a támogatás igénybevételére
jogosuit szervezet a tervezett támogatással érintett sportfejlesztési programját - több éVre szóló sportfejlesztési program esetén évekre lebontva -,
annak tervezett megvalósÍtását megelőzően a jóváhagyást végző szewezeÍ részére jóváhagyás céljából benyújtsa.

A Kérelmező a programját a Kormányrendelet 4. $-ának (1) bekezdésében meghatározott határidőig - 2020.02.26' napján - benyújtoüa. A
közigazgatási hatósági eljárás 2020'02.27. napján indult meg. Mivel eljárásom során megállapÍtottam, hogy a benyÚjtott sportÍejlesztési program
megÍelel a Kormányrendelet 4. $-ának (3) bekezdésben meghatározott vizsgálati szempontoknak, ezért a Kérelmező sportÍejlesztési programjának
szakmai tartalmát- a 2020l2021-as támogatási időszak tekintetében _ az MLSZ Elnöksége által elÍogadoti értékelési elvekben Íoglaltak
gyelembevételével, a rendelkező részben Íoglaltak szerint hagytam jóvá.

A benyújtott sportfejlesztési program költségtervének tárgyi eszköz jogcímen jóváhagyott projektelemek támogatási összege a megyei igényeknek
megÍelelő és az MLSZ stratégiai célkitrjzéseinek megvalósítását ténylegesen elősegítő Íej|esztések Íigyelembe vételével egyedi elbírálás alapján,
szakmai vé|eményezés után kerÜlt a rendelkező részben ÍeltÜntetett összegben elÍogadásra.

A Kérelmező áital benyújtott sportÍejlesztési program előÍinanszírozott Íárgyi eszköz beruházás, íelújítás jogcÍmmel kapcsolatban a következő
megállapÍtásokat teszem:

. A(z) labdaÍogóháló (tafióoszlopok nélkÜl) megnevezésrj projektelem az MLSZ sponágfejlesztési koncepciója alapján 50 909 Ft-ban keÍült
jóváhagyásra tekinteltel ana, hogy a tavalyi évben a beszrezni kívánt pro.jekielemek egy része elfogadásra került és a 2019l20-as
sportÍej lesztési program meghosszabbítható;

ezéfi Íigyelemmel a Tao' N. 22lc. $ (4) bekezdésének c) pontjában meghatározott 70'Á-os támogatási intenzitásra _ a Kérelmező sportfejlesztési
programjának előtinanszírozott tárgyi eszköz beruházás, Íelújítás jogcím alá betervezett költségét 101 819 Ft támogatási összegge| 236 813 Fl
összegre csökkentettem.

Tájékoztatom, hogy a Kormányrendelet 10. $-ának (2) bekezdése alapján - Vagy amennyiben a jóváhagyott támogatás költségelemek közötti
arányos Íelhasználására Vonatkozó Íenti előírás az eredetileg megvalósítani kívánt utánpótlás-nevelési feladatok megvalósítását veszélyeztetné
vagy meghiÚsítaná, akkor a Kormányrendelet 'l0. $-ának (4) bekezdése alapján - a Kérelmező kérelmezheti a jóváhagyott spofifejlesztési
programjának módosítását.

\z eljárás során megállapítottam, hogy a Kérelmező által benyújtott sportfejlesztési program szakmai tartalma összhangban van az MLSZ
.abdarúgás stratégi ai Íej lesztési koncepciójával és értékelési elveivel.

A sportfejlesztési program jóváhagyására irányuló kérelme elbírálásához kapcsolódóan a látvány_csapatsportok támogatásáVal összefiiggő
sportÍejlesztési program jóváhagyására és a támogatási igazolás kiadására irányuló hatósági eljárásban Íizeiendő igazgatási szolgáltatási díjról
szóió 39/2011' (Vl. 30.) NEFM| rendelet 1. $ a) pontja és a 2. $ alapján a Kérelmezőnek 35 000 Ft igazgatási szolgáltatási díj fizetési kötelezettsége
keletkezett, amelyet a rendelkező részben Íoglaltakkal összhangban teljesített. Az MLSZ_nek egyéb eljárási költség megtéríÉséről nem kellett
döntenie, mert az eljárás során ilyen költség nem merült Íel'

A fentieken túl felhívom a Kérelmező Íigyelmét arra, hogy a ielen határozatban jóváhagyott támogatási összeg felhaszná|ásának a
Kormányrendeletben foglaltak' az MLSZ honlapján megtalálható, az MLSZ Elnóksége által elÍogadott értékelési elveivel, valamint Elszámo|ási
Szabáiyzatban íoglaltakkal összhangban kell történnie.

Hatásköromet és illetékességemet az Stv. 22' $-ának (2) bekezdés 0 pontja' va|amint a Kormányrendelet 2. $_ának (1) bekezdés 2. pontja haIározza
meg.

Dontésemet a hivatkozott jogszabályhelyek alapján hoztam meg.
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Budapest, 202A.07 '07.

A határozatot kapják:
1. MátyásÍöldi Lawn Tennis Club
2.|ralIár

dr. Vági Márton
Főtitkár
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