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Tárgy: sportfejlesztési program 
jóváhagyására irányuló kérelem 

A Magyar Labdarúgó Szövetség (a továbbiakban: MLSZ) a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 
2004. évi CXL. törvény (Ket.) 71. §-ának (1) bekezdése, a sportról szóló 2004. évi I. törvény (Stv.), a társasági adóról és az osztalékadóról 
szóló 1996. évi LXXXI. törvény (Tao.) 22/C. §-a, valamint a látvány-csapatsport támogatását biztosító támogatási igazolás kiállításáról, 
felhasználásáról, a támogatás elszámolásának és ellenőrzésének, valamint visszafizetésének szabályairól szóló 107/2011 (VI.30.) Korm. 
rendelet (Kormányrendelet) 4. §-ának (5) bekezdése alapján meghozta a következő 

H A T A R O Z A T O T 

A támogatási igazolás kiál.írásának feltételét képező sportfejlesztési program jóváhagyására irányuló eljárással kapcsolatban Stv. 22. 
§-ának (3) bekezdésében kapott jogkörömben eljárva, a(z) Kiskunfélegyházi Honvéd Testedzők Köre kérelmező (székhelye: 6100 
Kiksunféiegyháza Jókai u. 54., adószáma: 19971926 - 1 - 03, képviselője: Ficsór József) (a továbbiakban: Kérelmező) sportfejlesztési 
programjának szakmai tartalmát, illetve annak költségvetését a Kormányrendelet 4. §-ának (5) bekezdése, valamint a sportfejlesztési 
programban rendelkezésre álló információk alapján jogcímenként az alábbi összegekben 

jóváhagyom: 

Támogatás jogcíme Közvetlen 
támogatás összege 

Közreműködői díj 
összege 

Ellenőrző szervnek 
fizetendő hatósági 

díj 

Támogatás 
összesen 

A program 
m egval ósításához 
szükséges Önrész 

Előfinanszírozással 
megvalósítandó tárgyi 
eszköz beruházás, 
felújítás 

728 663 Ft 15 023 Ft 7 512 Ft 751 198 Ft 321 942 Ft 

Utánpótlás-nevelési 
feladatok 15 991 356 Ft 280 348 Ft 164 361 Ft 16 436 065 Ft 1 826 229 Ft 

Összesen: 16 720 019 Ft 295 371 Ft 171 873 Ft 17 187 263 Ft 2 148 171 Ft 

Határozatom ellen önálló fellebbezésnek az Stv. 22. §-ának (4) bekezdése, valamint a Ket. 100. §-ának (1) bekezdés a) pontja alapján 
helye nincs. A Kérelmező a Ket. 109. §-ának (3) bekezdése alapján határozatom bírósági felülvizsgálatát annak közlésétől számított 
harminc napon belül jogszabálysértésre hivatkozással kérheti a Fővárosi Törvényszéktől. 

A Kérelmező 25 000 Ft igazgatási szolgáltatási díjat fizetett meg az MLSZ 10300002-10473718-49020341 számú fizetési számlájára. 

I N D O K O L Á S 
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A Kormányrendelet 4. §-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 - , annak tervezett megvalósítását megelőzően a jóváhagyást végző szervezet részére jóváhagyás céljából 
benyújtsa. 

A Kérelmező a programját a Kormányrendelet 4. §-ának (1) bekezdésében meghatározott határidőig — 2012. 04. 30. — benyújtotta. A 
közigazgatási hatósági eljárás 2012.05.09. napján indult meg. Mivel eljárásom során megállapítottam, hogy a benyújtott sportfejlesztési 
program megfelel a Kormányrendelet 4. §-ának (3) bekezdésben meghatározott vizsgálati szempontoknak, ezért a Kérelmező 
sportfejlesztési programjának szakmai tartalmát - 2012/2013-as támogatási időszak tekintetében - a rendelkező részben foglaltak szerint 
jóváhagytam. 

A Kérelmező által benyújtott sportfejlesztési program tárgyi eszköz beruházás, felújítás jogcímmel kapcsolatban a következő 
megállapításokat teszem: 

• az MLSZ sportágfejlesztési koncepciójának alapvető stratégia' célja a magyar labdarúgás tárgyi feltételeinek folyamatos javítása. E 
stratégiai célt - figyelembe véve az egyes utánpótlás-korosztályokban szerepeltetett csapatok és versenyengedéllyel rendelkező 
játékosok számát - , valamint a Tao törvény 22/C. § (4) bekezdésének ea) alpontjában meghatározott 70%-os támogatási intenzitásra 
vonatkozó előírást szem előtt tartva a Kérelmező tárgyi eszköz beruházás, felújítás jogcím alatt megvalósítani kívánt sporteszköz, 
sportfelszerelés projektelemei 465 192 Ft összegben kerültek jóváhagyásra. A Kérelmező sportfejlesztési programjának tárgyi eszköz 
beruházás, felújítás jogcím alatt jóváhagyott támogatás összegét a beszerezni kívánt sportfelszerelések tekintetében arányosan kell 
felhasználnia; 

ezért - figyelemmel a Tao törvény 22/C. §-ának (4) bekezdés e) pontjában meghatározott 70%-os támogatási intenzitásra - a Kérelmező 
sportfejlesztési programjának tárgyi eszköz beruházás, felújítás jogcím alá betervezett költségét 233 378 Ft támogatási összeggel 
csökkentettem. 

A Kérelmező által benyújtott sportfejlesztési program utánpótlás-nevelési feladatok támogatása jogcímmel kapcsolatban a következő 
megállapításokat teszem: 

• az MLSZ sportágfejlesztési koncepciójának alapvető stratégiai célja a magyar labdarúgás tömegbázisának nagymértékű szélesítése. 
E stratégiai célt szem előtt tartva - figyelembe véve az egyes utánpótlás-korosztályokban szerepeltetett csapatok és versenyengedéllyel 
rendelkező játékosok számát valamint a Tao törvény 22/C. § (4) bekezdésének a) pontjában meghatározott 90%-os támogatási 
intenzitásra vonatkozó előírást - a Kérelmező utánpótlás-nevelési feladatok támogatása jogcím alatt megvalósítani kívánt projektelemei 
16 436 065 Ft összegben kerültek jóváhagyásra. A Kérelmező sportfejlesztési programjának utánpótlás-nevelési feladatok támogatása 
jogcím alatt jóváhagyott támogatás összegét az egyes aljogcímek tekintetében arányosan kell felhasználnia; 

ezért - figyelemmel a Tao törvény 22/C. §-ának (4) bekezdés a) pontjában meghatározott 90%-os támogatási intenzitásra - a Kérelmező 
sportfejlesztési programjának utánpótlás-nevelési feladatok támogatása jogcím alá betervezett költségét 8 245 674 Ft támogatási 
összeggel csökkentettem. 

Amennyiben a jóváhagyott támogatás költségelemek közötti aranyos felhasználására vonatkozó fenti előírás a Kérelmező által eredetileg 
megvafósítar kívánt utánpótlás-nevelés feladatok megvalósítását veszélyeztetné vagy meghiúsítaná, akkor a Kérefmező a 
Kormányrendelet 10. §-ának 2) bekezdése alapján kérelmezheti a jóváhagyott sportfejlesztési programjának módosítását 

A Kérelmező áítaI benyújtott soorífejlesztési program szakmai tartalma illeszkedik a Magyar Labdarúgó Szövetség sportág stratégiai 
fejlesztési koncepciójához. 
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A sportfejlesztési program jóváhagyására irányuló kérelme elbírálásához kapcsolódóan a látvány-csapatsportok támogatásával 
összefüggő sportf&jleszíési program jóváhagyására és a támogatási igazolás kiadására irányuló hatósági eljárásban fizetendő igazgatási 
szolgáltatási dQróí szóló 39/2011. (VI. 30.) NEFMI rendelet 1. § a) pontja és (2) bekezdése alapján a Kérelmezőnek 25 000 Ft igazgatási 
szolgáltatási díj izeiési kötelezettsége keletkezett, amelyet a rendelkező részben foglaltakkal összhangban teljesített. 

- fentieken feíh vom a Kérelmező figyelmét arra, hogy a Kormányrendelet 4. §-ának (11) bekezdése alapján a jelen határozatommal 
jóváhag>cG sponréjiesztési programját annak költségtervét és a jóváhagyott támogatás összegét honlapján köteles közzétenni. 

Hatáskörömet és illetékességemet a Tao. 22/C. §-ának (3) bekezdése, az Stv. 22. §-ának (2) bekezdés f) pontja, valamint a 
Kormányrendelet 2. §-ának (1) bekezdés 2. pontja határozza meg. 

Döntésemet a hivatkozott jogszabályhelyek alapján hoztam. 

A határozatot kapják: 
1. Kérelmező 
2. Irattár 

- k. m. f. -
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