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A Magyar Labdarúgó Szövetség (a továbbiakban:.MLSZ) a közigazgatási hatósági eljárás es §zolgaltatá§ általános szabálYairól szóló 2004' évi

CXL. törvény (a továbbiakban: Ket.; zt. §-ának (1) n"r.-"iel, u óoúor szóro zóoi. 
"ui 

l. tor.nY (alovábbiakban: §tv') 22' § (2) bekezdésének Ía)

pontja, a iársasági adórol á az o.rtuloiuaorot szóto isgo. évi LXXXI. törvény iu ,oáoiunnun:'tao, w,) 22lC, §-a, valamint a látvánY-csaPatsPort

támogatá§át biztosító támogatási ioaz9l§ kiá|lítá;;á íelhasználásáról,'-^- árogutas elszámolásánáx és ellenőrzésének' valamint

visszafizetésének szabályairá szóó 1a7l201r ivr_io.i Korm" rendelet (a tová;biakÜai: xormanyrendetet) 4, §-ának (5) bekezdése alaPján

meghozta a kóvetkező

HATÁROZATOT

A támogatási igazolás kiállíiásának feltéte|ét képezó sporlíejlesztési progíam .ióváhagyására irányuló eljárással kaPcsolatban az Siv' 22' §-ának (3)

bekezdésében kapott iogkörömben eIjárva, atrl ri,rerJÜra! ápo,t.gyu*:ol"t kér;i;;;á (székhelye: 342i. MezőnYárád Szent lstván királY Út 75 - - - -'

adószárrra: 18420142_1_05, képviselőie: or. Horvatr"., r-ásrrJ Óvo.gy)'(utouanuiaxÜan, xJr"rrn"io\ sportfejlesztési programjánakszakmái tartaimát'

illetveannakkóli§égvetésétaKormányrenderet+.s]J,iJráíú.ű,be.".uur*iJasportÍeilesztésiprogrambanrendelkezésreállóinÍormációk
alapján jogcímenként az alábbi összegekben

ióváhagyom:

Támogatás
összesen

A program
megvalósításához
szükséges önrész

Elszámolandó
összeg

Támogatás iogcíme

közvetlen
támogatás
ósszege

Közreműködői díi
összege

Ellenőrző
szervnek
íizetendő

hatóságidíi

10725Ft 1 072523Fl 459 653 Ft 1 521 451 FtTárgyi eszköz
beruházás. íelújítás
(előíinanszírozott nem

1 040 34B Ft 21 450 Ft

1 98 654 Ft 19 865 363 Ft 8 513 727 Ft 28 1B0 436 FtTárgyi eszköz
beruházás, íelújítás
(utóíinansz írozott
inEatlan)

1 s 269 402 Ft 397 307 Ft

071 E+ 107 060 Ft 11 896Ft 1 17 8B5 Ft
Utánpótlás-nevelés
íeladatainak ellátása

1 03 848 Ft 2 141 Fi

210 450 Ft 21 044946rt 8 9B5 276 Ft 29 819 772 Ft

összesen: 20 413 59B Ft 420 B98 Ft

A iárgyi eszköz beruházás, íelújítás jogcímhez kapcsolódó jóváhagyott tótelek:

HatározatomeltenönállófellebbezésnekaZSiV.22.§-ának(4)bekezdése'valamintaKet

1 o72 523 FI

|..,|tóíinanszírozott (ingatlan)19 865 363 Ft
öltzőép. ép ít.,,bőv,/f el ú j.

öltözó íelújítása
20 937 886 Ft
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,100, 
§-ának (1 ) bekezdés a) pontia a|apján helye nincs, A



]:i],H]].].]j

kérelmező a ket. 100. §_ának (2) bekezdé_se_ alapján határozatom bíróság_i felülvizsgálaiát annak közlésétől §zámított harminc napon belül

logszabálysértésre hivatkoissat,t<erneti a rovarosi *iriguróxa.i és l,tunxarigii áiio.átor. A. közigazgatási határozat bírósági ÍelÜlvizsgálatát a

íenti ügyiralszámra való r,iilűa"."r, a Fővárosi r<jiüáióáia.i es rrl1l\aii.o{Í srosag;ax címzett, de az MLSZ-hez benYÚjtott keresetlevélben

kérheti. Kérelmezőa keresetlevelében a polgári p.,r".diJáá izóló 1 952, e"i rri tárái,y 338. § (1 ) bekezdése alapján tárgyalás tartását kérheti'

ellenkező esetben a bíróság a pert tárgyaláson kívul 
'nirari" 

"i. 
n, illetékről^sóló ls9o, eui XClli törvénY 43, § (3) bekezdése alaPlán ahatározaI

bíróságiíelülvizsgálatán"xiet"r*. illetJúe 30.000,- Fl,6;;;r"n törvény oz, s irlo"x"rJesenáx h) Pontja dáPján a KérelmezőtilletékfeljegYzési

jog illeti meg.

A Kérelmező 25 000 Ft igazgatási szolgáltatási díjat fizetett meg az MLSZ 1030000 2,1047g7lB-4g02034'l számú Íizetési számlájára' Az MLSZ-nek

egyéb eljárási költség megiáítéséről nJm tetlett oontenle, me,tá, eljárás során ilyen költség nem merült íel,

lNDoKoLÁs

A kormányrendelet 4. §_ának (1) bekezdése. éítelmében a tamogatási igazolás kiállításának e|őzetes feltétele, hogy a támogatás igónybevételére

iogosult szervezei a tervezett támogatással erntett siorttó...táii progá*ját - fi; ;;; szóló sportfellesztési Program esetén évekre lebontva -'

annak tervezett megvalósítását megelőzően a iouar,''a[v]sÍ iigrá ,)"*Zrel iészére jóváhagYás céljából benYÚjtsa,

A Kérelmezó a programját a Kormányrendelel.4. §-ának (1 ) bekezdésében meghatározott határidóig - 2016,05"02, naPján - benYÚjtoita' A

közigazgatási hatósági etlarás zoto.o5,03. napján iÜurt rn"g.'vivel eljárásom."ián "*garrupítottam, 
hogy a benyújtott sportfejlesztési program

megfelel a Kormányrendeiet 4, §_ának (3) bekezdésb'Ji',.n"jtixarorott uir.gar"ii ;"*ponioxnár, ezén a Ktrelmező sPortfe|lesztési Programjának

szakmai tartalmát_ a 2016/17_os támogatási időszak tekintetében - ", Úisz Ltnöx.egu által elfogadott értékelési elvekben Íoglaltak

íigyelembevételével, a rendelkező részben íoglaltak szerint hagytam jóvá,

AbenyÚjtottsportÍejlesztésipÍogramkö-]ts9o|erv.enektárgyieszközjogcímenjóváhagyottprojektelemektámogatásiösszegeamegyeiigényeknek
megíelelő é§ az MLSZ stratégiai célkitűzéseiner<.megvaiósítását téÁyÉgesen #;"slő Ü";itések íigyelembe vételével egYedi elbkálás alaPján'

szakmai véleményezés uian öi,irt u rendelkező részben íeltüntetett összegben elíogadásra,

A kérelmező által benyújtott spoíiíejlesztési program utólinanszírozott ingatlan beruházás, Íelúiítás jogcímmel kapcsolatban a következő

megállapitásokat teszem :

r A(z) öltöző íelújítása megnevezésű proiektelem az ML§Z sportágfe}lesztési koncePciója alaPján 19 865 363 Ft-ban kerult jóváhagyásra;

ezértíigyelemmel aTao. N.22/C.§(4)bekezdésénekc)pontjábanmeghatározott70%,ostámogatási 
intenzitásra- aKérelmezősportfejlesztési

programjának utóíinanszírozott ingatlan beruházás, ielúiáau jog.i* ara uetererett költségét 19 á65 363 Ft támogatá§i Összeggel 19 865 363 Ft

ósszegre növeltem.

A kérelmezó által benyújtott sportíejlesztési program utánpótlás-nevelési Íeladatok 1ámogatása ,iogcímmel kapcsolatban a következő

megáltapításokat teszem:

Az MLSZ sportágíejlesztósi koncepciójának alapvető stratégiai célia a magyar labdarúgás tömegbázisának nagYmértékű szélesÍtése' E sÜatégiai

célt szem előtt tartva _ íigyelembe véve az 
"gv". 

utáűáiiai-to,o..tatyokb".";r;;Ji"Üá ""apátox 
e" uu"*n}-ungudéllYel rendelkező iátékosok

számát, valamint a Tao. tv. 22lc. § t;)uexezdésénátiui p"rtjabu. *"Ór,,"tarorátt sÓ%-os támogatási intenzitásrá vonatkozó előírást - a Kérelmező

uiánpótlás_nevelési íeladatok támogatása iog.ir'"Üti;águáro.ít"ni xi"ani'piá"ri"lemei i07 060 Ft Összegben kerÜltek jóváhagyásra' A

kérelmezősportíejlesztési program.jának utánpótlas+eveté"si tetadatox ra*ogaűsa jogcím alatt 1óváhagyott támogatás Összegét az egyes

aljogcímek iekintetében arányoian kell íelhasznárni", 
".ert 

- tisyelemmel 
^iáZ. 

i.áric]§ (+) nuru'aesénáÍ< c) Pontjában meghatározott 90%-os

támogatási intenziíásra _ Kérelmező sportfejlesztésiprűrúa.áÍ, utánpótlás-nevelési íelaJatok támogatása jogcím alá betervezett kÖltségét 1 861

285 Ft iámogatási összeggel csökkentettem

Tájékoztatjuk,hogyazMLSZElnökségeáltal elíogadat2512014(02^11.) számúhatározata,valamintapályázalbanlévőnyilatkozatalapján'amelyik

§portszervezet a vállalt növekményélnexi terrórraiJ oxnJt n"*'t*tj"*iii, irr"tou u .nái megtevo, továbbáaz Önként vállalt utánPÓtlás korosztálYÚ

csapatait az MLSZ versenyrendszerében a 201 5n'ó ;Jalnoxi ouáon"n megs"* indítja Ól, ylsy, lr,I 
nem íejezi be, ÚgY ?: e:en,csaPatokra iutó

támogatási összeggel ^ 
áolajll-"" bajnoki évű-á láirar-,ugvr,"tó utánpátrás- n.uulé.i tetádatok és számélYi jellegű ráÍordítások iogcímek

támogatási összege csökkentésre kerül,
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Magyar Lobdcrúgó §zövetseg

Ltlvélcirn: 1386 Budnpest S2, Pf §ü§l1

Tel,: +36 1 577 §Si]ü ] §nx: +3S 1 577 §Sű3

Tájékoztatom, hogy a Kormányrendelet 1o..§_ának (2) bekezdése 
"l.T|ln._,Vagy 

amennyJben a jóváhagyott támogatás költségelemek közötti

arányos íelhasználására uonáoro íenti előíiás u, JÉouiii"g megvalós'ítani xi"áit ,iarpálás-nevólési teiáoatox mágvalósítását veszélyeztetné

vagy meghiúsítaná, akkor-a?o*anyr"noelet 10. ü;;;iá"rÉt"roe." a"piá.-- 
"-xeretrero 

kérelmezheti a jóváhagYott s,orÜeilesztési

programjának módosítását

Az eliárássorán megállapítottam, hosY.,1 x,e9l19zo által benyújtott sportÍejlesztési program szakmai tartalma Összhangban van az MLSZ

i"UO"i,igJ. stratégiai tált".,te,i Xoncepiiólával és értékelési elveivel,

A sportfejlesztési píogram jóváhagyására irányuló kérelme elbírálásához kapcsolódóan-a láüány-csapatsportok támogatásával Összefüggő

sportfejlesztési program jóváhagyására es a támogatá;ilÖ"r"rá, kiadására ira,ivrIá r,"tJ.ági euára§ban izetendő igazgatási szolgáltatási dÍjról

szóló 3912011. ü1.3o,) NEFM'rendelet 1. § a) p"öoJiáiú"kezdése "r"piji " 
xá"r*Jron'"t l_s-o00 

Ft igazgatási szolgáltatási díj Íizetési

kötelezeftsége keletkezett, amelyet a rendelkezó..résiÜnlÜÍurt"tt<at ossznaniiarit"iÉ.i,"t -n, MLSZ-nek 
"gieu "tla'aui 

kÖltség megtérítéséről

nem kellett döntenie, mert az eljárás során ilyen költség nem merült íel,

Táiékoáatom, hogy a KormányrendeIet 4. §-ának (1 1) bekezdése.alapján.a jelen haározatommal jóváhagyott sportÍejlesztési programját' annak

költségtervét és a jóvanagyott iámogata" ösizegét a honlapján köteles közzétenni,

A íentieken trjl íelhívom a kérelmező figyelmét ana, hogy a jelen-határozatban jóváhagyott támogatási összeg felhasználásának a

Kormányrendeletben íoglaliak, az MLSZ r,onrapjan mlglalartra:Ío. az'n,lr-sz.r'rro-Ü?s" átiat etÍoiádott énék;lési elveivel, valamint Elszámolási

szabályzatban íoglaliakkal összhangban kell történnie. 
-A-iamogatas 

tern."rnatj.ároriórténő elszáúolást az ellenőző szervezet, az ML§z végzi' az

elszámolási elvek íi gyelembe vételével,

Hatáskörömet és illetékességemet az Stv. 22. §_ának (2) bekezdés í) pon$a, valamint a Kormányrendelet 2. §-ának (1) bekezdés 2, pontja halározza

meg.

Döntésemet a hivatkozott iogszabályhelyek alapián hoztam meg,

Budapest, 2016.1 1,16.

dr. Vági Márton
Főtitkár

A határozatot kapiák:
1 . Mezőnyárád Sportegyesület
2.\ratiár
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