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Tárgy: sportfejlesztési program
jóváhagyó határozatának kijavítása  

A Magyar Labdarúgó Szövetség (a továbbiakban: MLSZ) a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános
szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény (a továbbiakban: Ket.) 3. § (2) bekezdésének d) pontja, 71. §-ának (1) bekezdése, a
sportról szóló 2004. évi I. törvény (a továbbiakban: Stv.) 22. § (2) bekezdésének fa) pontja, a társasági adóról és az
osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény (a továbbiakban: Tao. tv.) 22/C. §-a, valamint a látvány-csapatsport támogatását
biztosító támogatási igazolás kiáll ításáról, felhasználásáról, a támogatás elszámolásának és ellenőrzésének, valamint
visszafizetésének szabályairól szóló 107/2011 (VI.30.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Kormányrendelet) 4. §-ának (5)
bekezdése alapján meghozta a következő

J A V Í T  Ó   H A T Á R O Z A T O T

A támogatási igazolás kiáll ításának feltételét képező sportfejlesztési program jóváhagyására irányuló eljárással
kapcsolatban az Stv. 22. §-ának (3) bekezdésében kapott jogkörömben eljárva, a(z) Tiszakécske Város Sportegyesülete
kérelmező (székhelye: 6060 Tiszakécske Kőrösi út 2., adószáma: 18358669 - 1 - 03, képviselője: Tóth János) (a továbbiakban:
Kérelmező) sportfejlesztési programjának tárgyi eszköz beruházás, felújítás jogcím alatt megvalósítani kívánt szakmai
tartalmát, i l letve 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
megvalósításához
szükséges önrész

Előfinanszírozással
megvalósítandó
tárgyi eszköz
beruházás, felújítás

137 481 540 Ft 2 834 671 Ft 1 417 336 Ft 141 733 546 Ft 60 742 948 Ft

Utófinanszírozással
megvalósítandó
tárgyi eszköz
beruházás, felújítás

202 439 102 Ft 4 174 002 Ft 2 087 001 Ft 208 700 106 Ft 89 442 903 Ft

Összesen: 339 920 642 Ft 7 008 673 Ft 3 504 337 Ft 350 433 652 Ft 150 185 851 Ft
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A tárgyi eszköz beruházás, felújítás jogcímhez kapcsolódó jóváhagyott tétel
megnevezése

Jóváhagyott
támogatási
összeg

Megvalósítás
módja



Határozatom ellen önálló fel lebbezésnek az Stv. 22. §-ának (4) bekezdése, valamint a Ket. 81/A. § (3) bekezdése alapján helye
nincs. A Kérelmező a Ket. 100. §-ának (2) bekezdése alapján határozatom bírósági felülvizsgálatát annak közlésétől számított
harminc napon belül jogszabálysértésre hivatkozással kérheti a Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróságtól. A
közigazgatási határozat bírósági felülvizsgálatát a fenti ügyiratszámra való hivatkozással, a Fővárosi Közigazgatási és
Munkaügyi Bíróságnak címzett, de az MLSZ-hez benyújtott keresetlevélben kérheti.

A Kérelmező 127 000 Ft igazgatási szolgáltatási díjat fizetett meg az MLSZ 10300002-10473718-49020341 számú fizetési
számlájára.

I N D O K O L Á S

A Kormányrendelet 4. §-ának (1) bekezdése értelmében a támogatási igazolás kiáll ításának 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 — 2014.04.29. napján —
benyújtotta. A közigazgatási hatósági eljárás 2014.04.30. napján indult meg. A Kérelmező 2014.10.31 napján a Ket. 32. §-
ának (3) bekezdése alapján a sportfejlesztési program jóváhagyására irányuló kérelem tárgyi eszköz beruházás, felújítás
jogcíme tekintetében a folyamatban lévő eljárás felfüggesztését kérte. A Kérelmező 2014.12.10 napján az eljárás folytatását
kérte. Mivel el járásom során megállapítottam, hogy a benyújtott sportfejlesztési program megfelel a Kormányrendelet 4. §-
ának (3) bekezdésben meghatározott vizsgálati szempontoknak, ezért a Kérelmező sportfejlesztési programjának tárgyi
eszköz beruházás, felújítás jogcím alatt megvalósítani kívánt szakmai tartalmát, i l letve annak költségvetését – 2013/2014-as
támogatási időszak tekintetében – a rendelkező részben foglaltak szerint jóváhagytam.

Amennyiben a támogatási igazolásban foglalt jogcím építési engedélyhez kötött beruházásra, felújításra irányuló tárgyi
eszköz beruházás, felújítás, és összege meghaladja a 10 mil l ió forintot, úgy annak megvalósítását szolgáló támogatás csak
utófinanszírozás formájában nyújtható, ezért az öltöző felújítás megnevezésű projektelem átkerült az utófinanszírozással
megvalósítandó tételek közé.

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

A Kérelmező által benyújtott sportfejlesztési program szakmai tartalma i l leszkedik a Magyar Labdarúgó Szövetség sportág
stratégiai fej lesztési koncepciójához.
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Funkcionalitás/öltözőfelújítás 7 142 290 Ft Előfinanszírozott
Öltöző felújítása 208 700 106 Ft Utófinanszírozott
90x50m természetes gyep borítású sportpálya 39 260 977 Ft Előfinanszírozott
110x62 műfüves sportpálya 95 330 279 Ft Előfinanszírozott
Összesen: 350 433 652 Ft



A sportfejlesztési program jóváhagyására irányuló kérelme elbírálásához kapcsolódóan a látvány-csapatsportok
támogatásával összefüggő sportfejlesztési program jóváhagyására és a támogatási igazolás kiadására irányuló hatósági
eljárásban fizetendő igazgatási szolgáltatási díjról szóló 39/2011. (VI. 30.) NEFMI rendelet 1. § a) pontja és (2) bekezdése
alapján a Kérelmezőnek 127 000 Ft igazgatási szolgáltatási díj  fizetési kötelezettsége keletkezett, amelyet a rendelkező
részben foglaltakkal összhangban teljesített.

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

A fentieken túl felhívom a Kérelmező figyelmét arra, hogy a jelen határozatban jóváhagyott támogatási összeg
felhasználásának a Kormányrendeletben foglaltak, és az MLSZ Elnökségének értékelési elveivel összhangban kell történnie. A
támogatás felhasználásáról történő elszámolást az ellenőrző szervezet, a Nemzeti Sport Intézet végzi, az elszámolási elvek
figyelembe vételével.

Hatáskörömet és i l letékességemet a Tao. tv. 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 meg.

Budapest, 2015.05.05.

A határozatot kapják:
1. Kérelmező
2. Irattár

dr. Vági Márton
főtitkár
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