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Tárgy: sportfej lesztési program
j óváhagyására i rányul ó kérel em j óvá hagyása

A Magyar LabdarÚgó Szövetség (a továbbiakban: MLSZ) a közigazgatásl hatósági eljárás és szolgáltatás általános
szabályairól szóló2oa4. lvi cXL. törvény (a továbbiakban: Ket.) 7].. s-anát (].) bekezdéJe, a iportról szólőíooa. évi l. törvény
(a továbbiakban: Stv') 22' s 12) bekezdésének fa)pontja, a társasági adóról és az osztalékadóról szőló 1996. évi LXXX|.
törvény (a továbbiakban: Tao. tv') 22lc' 5-a, valamint a látvány-ciapatsporttámogatását biztosító támogatási igazolás
kiállításáról' felhasználásár.ól., a támogatás elszámolásának és ellenőrzésének, vaIamint visszafizetésének szjbályai16l szóló
Lo7l2oll (Vl.30') Korm. rendelet (a továbbiakban: Kormányrendelet) 4. 5_ának (5) bekezdése alapján meghozta a következő

HATÁRozAToT
A támogatási igazolás kiállításának feltételét képező sportfejlesztési program jóváhagyására irányuló eljárással
kapcsolatban az Stv. 22. !_ának {3) bekezdésében kapott jogkörömben átjarva, a(z) ésokonyavlsbnta xözségi
Sportegyesület kérelmezó (székhelye: 7555 Csokonyavisonta Széchenyi 3, adószáma: 19947004 - 1 _ 14, képviselője: rráseá
Lajos) (a továbbiakba-n: Kérelmező) sportfejlesztési programjánakszakrrrai tartalmát, illetve annak'költsé|vetését a
Kormányrendelet 4. S-ának (5) bekezdése, valami nt a sportfejlesztési programban rendelkezésre álló informáci?t atapján
j ogcímenként az al ábbi összegekben
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Jtánpótl ás-nevel ési
'eladatok 1 258 729 Ft 0Ft L2 71,4 Ft 1 27I 443 Ft L4L 277 Ft
)sszesen: I 258 729 Ft 0Ft 72 714 Ft t 27t 443 Ft L41 27L Ft

Határozatom ellen önálló fellebbezésnek az Stv. 22. $-ának (4) bekezdése, valamint a Ket' 100' S-ának {]') bekezdés a) pontja
alapján helye nincs' A Kérelmező a Ket' 100' s-ának (2) bekezdése alapján határozatom bírósági terbrvizsg;latát annak
közlésétől számított harminc napon belül jogszabálysértésre hivatkozássái térrreti a Fővárosi Köiigazgatási ?s MunkaugyiBíróságtól'. A.közigazgatási határozat bírósági felÜlvizsgálatát a fenti ugyiratszámra való hivittózással, a Fővárosi
Közigazgatási és Munkaügyi Bíróságnak címzett, de a MLSZ-hlz benyújtott kereletlevélben kérheti.

A Kérelmező 10 0oo Ft igazgatási szolgáltatási díjat fizetett meg az MLsz 1o30ooo2-lo4137l8-4go2o34l számÚ fizetési
számlájára.
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lNDoKoLÁs
A Kormányrendelet 4' S-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
sportfejlesztési program esetén évekre lebontva -, annaktervezett megvalósítását megelőzően a jóváhagyást végző
szervezet részére j óváha gyás cél j ából benyúj tsa.

A Kérelmező a programját a Kormányrendelet 4. $-ának (1) bekezdésében meghatározott határidőig - 2o13'04'30. napján -
benyújtotta. A kozigazgatási hatósági eljárás 2013.05'01. napján indult meg. Mivel eljárásom során rrregállapítottam, hogy a
benyújtott sportfejlesztési programmegfelel a Kormányrendelet 4' $-ának (3) bekezdésben meghatározott vizsgálati
szempontoknak, ezért a Kérelmező sportfejlesztési programjának szakmai tartalmát - a 2013/20]_4-es támogatási időszak
tekintetében - a rendelkező részben foglaltak szerint jóváhagytam'

Amennyiben a jóváhagyott támogatás költségelemek közötti arányos felhasználására vonatkozó fenti előírás a Kérelmező által
eredetileg megvalósítani kívánt utánpótlás-nevelési feladatok megvalósítását veszélyeztetné vagy meghiúsítaná, akkor a
Kérelmező a Kormányrendelet 10. $-ának {3a) bekezdése alapján kérelmezheti a jóváhagyott sportfejlesztési programjának
módosítását.

A Kérelmező által benyújtott sportfej lesztési programszakmai tartalma illeszkedi k azMLSZ labdarúgás stratégiai fejlesztési
koncepciój ához.

A sportfejlesztési program jóváhagyására irányuló kérelme elbírálásához kapcsolódóan a látvány-csapatsportok
tánrcgatásával összefüggő sportfejlesztési program jóváhagyására és a támogatási igazolás kiadására irányuló hatósági
eljárásbanfizetendő igazgatási szolgáltatási díjról szóló 39/2011' (Vl.30.) NEFMl rendelet 1.5 a) pontja és (2) bekezdése
alapján a Kérelmezőnek 10 000 Ft igazgatási szolgáltatási díj fizetési kötelezettsége keletkezett, amelyet a rendelkező
részben foglaltakkal összhangban teljesített.

Tájékoztatom, hogy a Kormányrendelet 4. 9-ának (11) bekezdése alapján a jelen határozatommal jóváhagyott sportfejlesztési
programját, annak költségtervét és a jóváhagyott támogatás iisszegét a honlapján köteles kozzétenni.

A fentieken tÚl felhÍvom a Kérelmező figyelmét arra, hogy a jelen határozatban jóváhagyoti támogatási összeg
felhasználásának a Kormányrendeletben foglaltak' és az MLSZ Elnökségének értékelési elveivel össihangban kéll történnie. Á
támogatás felhasználásáról történő elszámolást az ellenőrző szervezet, a Nernzeti Sport lntézet végzi, az elszámolási elvek
figyelembe vételével .

Hatáskörilmet és illetékességemet a Tao' tV. 22lC. S-ának (3) bekezdése, az stv' 22' 5-ának (2) bekezdés f) pontja, valamint a
Kormányrendelet 2. S_ának {1) bekezdés 2' pontja határozza meg'

Döntésemet a hivatkozott jogszabályhelyek alapján hoztam meg.

Budapest,2013.06.05.

A határozatot kapják:
1' Kérelmező
2. lrattár

dr. Vági MáÉon
főti tkár
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