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A |Vagyar Labdarúgó szövetség (a továbbiakban: MLsZ) a közigazgatrsi hatósági eljáÍás és szolgá|tatás á|ta|ános szabá|yairól szó|ó
2oo4' évi cXL. törvény (Ket.) 71' s.ának (1) bekezdése, a spoítró| szó|ó 2004' éVi l. töívény (stv.)' a társasági acóró| és az
oszta|ékadóró| szó|ó 1996' éVi LXXX|' törvény (Tao') 22lc. s-a, valamint a |átvány.csapatsport támogatását biztosító támogatási igazo|ás

kiá||Ításáró|' fe|haszná|ásáró|, a támogatás e|számo|ásának és e||enőrzésének' valamint visszafizetésének szabályairó| szó|ó 107|2011
(V|'30.) Korm. rende|et (Kormányrendelet) 4. s.ának (5) bekezdése a|apján meghozta a köVetkező

HATÁRozAToT
A támogatási igazo|ás kiál|ításának fe|téte|ét képező sportfejIesztési program jóváhagyására irányu|ó e|járással kapcso|atban stv.22.
s-ának (3) bekezdésében kapott jogkörömben e|jáNa, a(z) Nagybaracska . csáta|ja KsK H|D sc kére|mező (székhe|ye: 6527
Nagybaracska Szabadság tér,|o., adószáma: 19970925 - 1.03, képvise|ője: Kirá|y sándor) (a továbbiakban: Kérelmező)
sportfejIesztési programjának szakmai tartaImát. illetve annak kö|tségvetését a Kormányrende|et 4. s-ának (5) bekezdése, va|amint a
sportfejIesztési programban rende|kezésre á|ló információk alapján jogcímenként az a|ábbi összegekben

jóváhagyom:

Támogatás jogcíme KözvetIen
támogatás összege

Közreműködőidij
összege

E||enőrzó szeívnek
fizetendó hatósági

díi

Támogatás
összesen

A program
megva|ósításához
szi.ikséges tnrész

E|őÍinanszírozássaI
megvalósítandó tárgyi
eszköz beruházás'
fe|újítás

2 274 893 Fr 46 905 Ft 23 453 Ft 2 345 250 Ft 1 005 107 Ft

UtifinanszírozássaI
megValósítandó tárgyi
eszköz beruházás'
fe|Újítás

I655 512 Ft 178 464 FÍ 89 232 Ft 8 923 209 Ft 3 824 233 Ft

utánpót|ás-neVeIési
feladatok 15 847 709 Ft 326 756 Ft 163 378 Ft 16 337 843 Fr 1 815 316 Ft

Osszesen: 26 778 114 Fl 552 125 Fl 276 063 Ft 27 606 302 Ft 6 644 656 Ft
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Hatá.ozatom e||en öná||ó fe|lebbezésnek az stv' 22' s.ának (4) bekezdése, va|amint a Ket. 10o' s-ának ('1) bekezdés a) pontja a|apján
he|ye nincs' A Kére|mező a Ket' 109. s-ának (3) bekezdése alapján határozatom bírósági fe|ü|vizsgá|atát annak köz|ésétó| számított
harminc napon be|Ü| jogszabálysértésre hjvatkozással kérheti a FóVárosi Törvényszéktő|.

A Kére|mező 25 000 Ft igazgatási szolgáltatási dijat fizetett me9 az MLsZ 10300002-,| o4737'|8.49020341 számú fizetési számláiára.

INDOKOLAS
A Kományrendelet 4. s-ának (1) bekezdése érte|mében a támogatási igazolás kiá||Ításának e|őzetes fe|téte|e, hogy a támogatás
igénybevéte|ére jogosult szervezet a teNezett támogatássa| érintett sportfej|esztési programját - több éVre szó|ó sportfej|esztési program
esetén évekre lebontva -, annak tervezett megva|ósítását mege|őzően a jóváhagyást végző szervezet részére jóVáhagyás céljábó|
benyújtsa'

A Kérelmező a programját a KormányÍende|et 4' s-ának (1) bekezdésében meghatározott határidőig - 2012. 04' 30- - benyÚjtotta' A
közigazgatási hatósági e|jáÉs 2012.04''11. napján indu|t meg' |\y'ive| e|járásom során me9á||apítottam, hogy a benyújtott sportfej|esztési
program megfe|e| a Kormányrende|et 4' s.ának (3) bekezdésben meghatározott vizsgá|ati szempontoknak' ezért a Kére|mezó
sportfejlesztési programjának szakmai tarta]mát _ 2012l2o13-as támogatási időszak tekintetében _ a rende|kező részben Íog|a|tak
szerint jóváhagytam.

A Kére|mező á|taI benyújtott sportfej|esztési progÍam tárgyi eszköz beruházás' Íe|Újítás jogcímme| kapcso|atban a köVetkező
megá||apításokat teszem:

. a(z) Játékos kifutó megnevezésű projekte|em megva|ósítását az |\4Lsz hatósági jogkörében e|járva nem támogatja;

. a(z) Fűnyírógépek megnevezésű projekte|em megva|ósítását az N'/|LsZ hatósági jogkörében eljárva nem támogatja;

.a(z) Pá|ya gyepszőnyegének Íe|Újitása megnevezésű projekte|em megvalósítását az l.4lsz hatósági jogkörében e|járva nen
támogatja;
. a(z) ontöző rendszer kiépítése megnevezésű projekte|em megva|ósitását az |\íLsZ hatósági jogkörében e|járva nem támogatja;

ezért - figye|emme| a Tao töNény 22lc' s.ának (4) bekezdés e) pontjában Íneghatározott 70%.os támogatási intenzitásra _ a Kére|mező
sportfej|esztési programjának tárgyi eszköz beruházás' fe|újítás jogcím alá betervezett kö|tségét 6 917 773 Ft támogatási összeggel
csökkentettem'

A Kére|mezó á|ta| benyÚjtott sportíej|esztési program Utánpót|ás.neve|ési fe|adatok támogatása jogcímme| kapcso|atban a következó
megá||apításokat teszem:

. az MLsz spodágfej|esztési koncepciójának a|apvető stratégiai cé|ja a magyar |abdarúgás tömegbázisának nagymértékű szé|esitése.E stratégiai célt szem e|őtt tartva _ figye|embe Véve az egyes utánpóttás.korosztá|yokban szerepe|tetett csapatok és
Versenyengedé||ye| rende|kezó játékosok számát, Valamint a Tao tö^!ény 22|c' s (4) bekezdésónek a) pontjában meghatározott
90%-os támogatási intenzitásra vonatkozó e|őírást - a Kérelmező utánpót|ás-neve|ési fe|adatok támogatiása jogcím a|att
megva|ósítani kivánt projekte|emei 16 337 843 Ft összegben kerÜ|tek jóváhagyásra' A Kéfelmezó sportfej|esztési programjának
utánpót|ás-neve|ési fe|adatok támogatása jogcÍm a|att jóVáhagyott támogatás összegét az egyes a|jogcímek tekintetében arányosan
kelI fe|haszná|nia:

ezért - figye|emmel a Tao törvény 22ic. s.ának (4) bekezdés a) pontjában meghatározott 90%-os támogatási jntenzitásra - a Kére|mező
sportfejIesztési programjának utánpót|ás-neve|ési Íe|adatok támogatása jogcím a|á betervezett kö|tségét 28 032 434 Ft támogatási
összeggeI csökkentettem.
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Amennylben a jóVáhagyott támogatás kö|tsége|emek közötti aranyos fe|haszná|ására vonatkozó fenti előirás a Kére|mező álta|
eredetjleg megva|ósítani kívánt utánpót|ás-neve|ési fe|adatok megva|ósítását Veszé|yeztetné Vagy meghiúsítaná, akkor a Kére|mező a
Kormányrende|et í0. s-ának (2) bekezdése a|apján kérelmezheti a jóváhagyott sportfejIesztési pÍogramjának módosítását.

A Kére|mezó á|ta| benyújtott sportfejlesztési progÍam szakmai tartalma i|leszkedik a Magyar Labdarúgó szóvetség sportág stratégiai
fejIesztési koncepciójához'

A sportfej|esztési program jóváhagyására irányu|ó kére|me e|bká|ásához kapcsolódóan a |átvány.csapatsportok támogatásávaI
összefÜ99ő sportfejIesztési program jóváhagyására és a támogatási jgazolás kiadására irányu|ó hatósági eljárásban flzetendő igazgatás;
szo|gá|tatási díjról szó|ó 39/2011. (V|. 30') NEFM| rendelet 1' s a) pontja és (2) bekezdése atapján a Kérelmezőnek 25 000 Ft igazgatási
szo|gáltatási díj fizetési köte|ezettsége ke|etkezett, ame|yet a rende|kező részben foglaltakka| összhangban te|jésített.

A íentieken tú| felhíVom a Kére|mező figye|mét arra' hogy a Kormányrende|et 4. s-ának (1'í) bekezdése aIapján a jelen határozatomnaI
jóváhagyott sportfejIesztési programját' annak kö|tségtervét és a jóVáhagyott támogatás összegét hon|apján kóte|es kózzétenni'

Hatáskörömet és il|etékességemet a rao' 22lc' s-ának (3) bekezdése, az sN. 22. s-ának (2) bekezdés 0 pontja, Va|amint a
Kormányrende|et 2. s-ának (1) bekezdés 2. pontja határozza meg.

Döntésemet a hivatkozott jogszabá|yhe|yek a|apján hoztam.

-k.m.f.-
A határozatot kapják:
í. Kérelmező
2. ||at.Íá|
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