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Ugyintéző: Dr. Zelei János
E-mail: zelei.janos@mlsz. hu
Telefonszám: 06_30 -77 4-281 5

Budapest, 2q1?.08.03.
lktatószám: r<ii.*lt J201 1
Nyi lvá nta rtás i szám : be l8794t201 1
Tárgy: sportfejlesZési program
meghossza b b ítását jóvá ha gyó határozat

A Magyar

Labdarúgó Szövetség (a továbbiakban: MLSZ) a közigazgatási hatósági
eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2a04. évi CXL. törvény (Ket.) 71.
§-ának (1) bekezdése, a sporlról szóló 2004. évi l. törvény (Stv.), a társasági adóról
és az osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény (Tao.) 22lC. §-a, a látvány_
csapatsport támogatását biáosító támogaiási igazolás kiállításáról, felhasználásáról,
támogatás elszámolásának és ellenőrzésének, valamint visszafizetésének
szábál}áiiól's2ólö 107l2a11. (Vl:30.) Korm. réndelét'(Kóiménliéndélet)14:§énák(64) bekezdése alapján meghozta a következő

a

HATÁnOZATOT
A Felsőtárkány SC (székhelye : 3324Felsőtárkány, Fő út 101 ., adószám a: 185867471-10) 2011. december 7-én jóváhagyott sporlfejlesztési programja keretében
megvaiósítandÓ íejlesztések 2013. június 30-ig töÉénő meghosszabbíiásái a
Kormányrendelet 14, §-ának (6) bekezdése alapján jogcímenként az alábbi
összegekben

jóváhagyom:
Támogatás jogcíme

személvi ielleq ű ráford ítás

Tárgyi eszköz, beruházás,

felúiítás
Utánpótlás-nevelési
feladatok
összefüggő
feladatok
közrem űködői költséoek

Képzéssel

Osszesen:

_-_--

A

zalí. december

A 2013. június 30-ig
meghosszabbított
sPortfejlesztési prog ram
támooatásának összeoe

7-én

jóváhagyott
s portfej lesztési program
támoqatásának összeqe
0

0

17 730 690

17 730 690

0

0

0

0

531 921
18 262 611

531 921

í8 262 61í

Határozatom ellen önálló fellebbezésnek az Stv. 22. §-ának (4) beke2dése, valamint
a Ket. 100, §-ának (1) bekezdéséneka) pontjá atapian neii:é n'inó§: Hatáiözatom
felülvizsgálatát jogszabálysértésre hivatkozással, az ügy érd_e_m.ébpnhorott halározat
kézhezvételétőlszámított 30 napon belül a Fővárosi aimsagtOt lehet kérni,
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A

Kérelmező sportfejlesáési programját

- a

201112012 támogatási időszak
vonatkozásában - 2011. december 7-én kelt határozatommal a rendelkező részben
fog laltak szerint jóváhagytam.

A

Kérelm ező 2012. június 27-én a Kormányrendelet 14. §-ának (a) bekezdés a)
sporlfejlesztési programjának 2013. június 30-ig történő
meghosszabb ítását kérelmeáe.

pontja alapján

a

Mivel eljárásom során megállapítottam, hogy a benyújtott kérelem mindenben
megfelel a Kormányrendelet 14. §-ának (4) bekezdésben meghatározott vizsgálati
szémpontóknák; ezért. a Kérelmező sportfejlesztési programja kéretében
megvalósítandó fejlesáések 2013. június 30-ig történő meghosszabbítását a
rend el

kező részben fog la lta k sze

Hatáskörömet

ri

nt jóvá hagyta m.

és illetékességemeta Tao, 22lC. §-ának (3) bekezdése, az Stv. 22, §a Kormányrendelet 2. §-ának (1)

ának (2) bekezdésének 0 pontja, valamint

Döntésemet a hivatkozott jogszabályhelyek alapján hoáam.

-k.m.f.Tisztelettel:
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Ügyintéző: Dr, Zelei János
E-mail: zelei.janos@m lsz, hu
Teieíonszám : ü670-935-02 1 3

Budapest, 2011.12.07.
lkt:rószám : ui i, §§1,4.tzu l
Nyllvántartási szám l bel8794l20'l1
Tárgy: sportfej lesZtósi :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 l. törvény (Stv,), a társasági adóról és .az
osztalékadóról szóló 1996. évi LXXX|. törvény (Tao.) 22lC. §-a, valamint a látványcsapatsport támogatását biztosító támogatási igazolás kiállításáról, felhasználásáról, a
támogatás elszámolásának

és ellenőrzésének, valamint visszafizetésének szabályairól szóló
10712011 (V1.30,) Korm. rendelet (Kormányrendelet) 4. §-nak (5) bekezdése alapján
meghozta a következő
,

HATÁnOZATOT
A támogatásí igazolás kiállításának feltételétképező sportfejlesáési program jóváhagyására
irányuló eljárással kapcsolatban Stv. 22, § (3) bekezdésében kapott jogkörömben eljárva, a
Fel§ötárkány §C Sporíe§yásület (székhelye: 3324 Felsőtárkány, Fő út 101., adószáma:
18586747-1-10, képviselője: Varga Zsigmond) (a továbbiakban: Kérelmező) sporffejlesztési
programjának szakmai tartalmát, illetve annak költségvetését a Kormányrendelet) 4, § (5)
bekezdése, valamint a sportfejlesztési programban rendelkezésre álló inforrnációk alapján
jogcímenkéntaz alábbi összegekben
jóváhagyom:
Támoqatás összeqe

Támoqatás ioqcíme
személvi ielleoű ráford ítás
Tárqvi eszköz, beruházás, felúiítás
utá n pótlás-nevelési feladatok
képzésselösszefüqoő feladatok
közreműködői költséoek
Osszesen:

0
17 730 690
0

0
531 921
18 262 611

Határclzatom ellen önálló fellebbezésnek az Stv, 22. § (4) bekezdése, valamint a Ket. 100. §
pentja alapján htlye nincs, Határozatom fe|ülvizsgálatát
bekezdésAnek
jogszabálysértésre hivatkozással, az ügy érdemében hozott határozat kézhezvételétöl
számított 30 napon belül a Fővárosi Bíróságtól lehet kérni.
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lNDoKoLÁs
A Kormányrerldelei 4. §-ának (1) bekezdése értelmében a támogatási igazolás kiá|lításának
előzetes feltétele, hogy a támogatás igénybevételérejogosult szervezet a tervezett
támogatással érintett sportfejlesztési programját ,(a továbbiakban: Program),- több évre
szóló sportfejlesáési program esetén évekre lebontva -, annak tervezett megvalósítását
megelőzőenajÓváhagyástvégzőszervezetrészérejóváhagyáscéljábólbeny1jtsa

A

4.§

a Programját a Kormányrendelet
(1) bekezdésében meghatározott
2011. szeptember 1S_ig ,,,,benyújtotta. A közigazgatási hatósági ,etjárás'2§11.
szeptember 22-én indult meg. Mivel eljárásom §orán me§atlápitottam, ho§y,á :benyújtott
Program megfelel a Kormányrendelet 4, §-ának (3) bekezdésben meghatározolt vizsgálati
Kérelmező

határidőig

-

szempontoknak, ezért a Kérelmezö sportfellesztési programjának szakmai tartalmát
201112012 időszak tekintetében - a rende]kező részben
,fogla|tak szerint jóváhagytam.

A Kérelmező

által benyújtott Program szakrnai tartalma illeszkedik
Szövetség sportág stratég ia i fej lesztés i koncepciójá hoz.

a

-

Magyar Labdarúgó

A fentieken túl felhívom a Kérelmező figyelmét arra, hogy a Kormányrendelet a, §_ának (11)
bekezdése alapján a jelen határozatommal jóváhagyott sporlfejlesztési programlát, annak
._
-lélbé-€bttréffi raiev*'ffit**r.o a:otá s ö ss e.6 et no nt@
i. " - .és illetékességemeta Tao. 22lC, §-ának (3) bekezdése, az Stt,22. §-ának (2)
bekezdésénekí) pontja, valamint a Kormányrendelet 2. § (1) bekezdésének 2, pontja
Hatáskörömet

határozza meg,

Döntésemet a hivatkozott jogszabályhelyek alapján hoztam.
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