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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 szóló2OO4. évi l. törvény (Stv.), a Úrsasági adóról és az ositalékadóról
szóló 1996. évi LXXXI. tÖrvény $ao.) 22lC. §-a, valamint a látvány-csapatsport támogatását biztosító támogatási igazolás kiállításáról,
felhasználásáról, a támogatás elszámolásának és ellenőrzésének, valamint visszafizetésének szabá|yairól sialo rcizoll (V1.3o,) Korm.
rendelet (Kormányrendelet) 4. §-ának (5) bekezdése alapján meghoztia a következő

HATÁROZATOT
A támogatási igazolás kiállításának feltételét képező sportfejlesztési program jóváhagyására irányuló eljárással kapcsolatban stv. 22.
§-ának (3) bekezdésében kapott jogkörömben eljárva, a(z) Üstökös FC Győr Uiánpótlás-tievelő Sport Egyesület kérelmező
(székhelYe: 9029 GYŐr Sárási út 1lB., adószáma: 18972986 - 1 - 08, képviselője: Katona Tibor) (a továbbiakban: Kérelmező)
sportfejlesztési programjának szakmai tartalmát, illetve annak költségvetését a Kormányrendelet 4. §_ának (5) bekezdése, valamint a
sPortÍejlesztési programban rendelkezésre álló információk alapján jogcímenként az alábbi összegekben

jóváhagyom:

Támogatás jogcíme közvetlen
támogatás összege

Közremúködői díj
összege

Ellenőrző szervnek
fizetendő hatósági

dii

Támogatás
összesen

A program
megvalósításához
szükséges Önrész

Előfinanszírozással
megvalósítandó targyi
eszköz beruházás,
felújítás

5 309 396 Ft 99 42o Fl 54 635 Ft 5 463 451 Ft 2341 479 Fí

Utánpótlás-nevelési
feladatok 22 810 582Ft 422901 Fl 234 682 Ft 23 468 165 Fí 2607 574 Fí

összesen: 28 119 978 Ft 522321 Ft 2B9 317 Ft 28 931 616 Ft 4 949 053 Fl

Határozatom ellen Önálló Íellebbezésnek azstv.22. §-ának (4) bekezdése, valamint a Ket. í00. §-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 1o3oooo2-1o47g718-4g02o341 számúfizetési számlájára.

lNDoKoLÁs
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 cetlarol
benyújtsa.
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A Kérelmező a programját a Kormányrendelet 4, §-ának (1) bekezdésében meghatározott határidőig _2012. 04. 30, - benyújtotta. A
kÖzigazgatási hatósági eljárás 2O12.04.05. napján indult meg, Mivel eljárásom során megállapítottam, hogy a benyujtott sportfejlesztési
Program megfelel a Kormányrendelet 4. §-ának (3) bekezdésben meghatározott vizsgálati szempontoknak, ezért a Kérelmező
sPortfejlesztési programjának szakmai tartalmát - 2012l2}13-as támogatási időszak tekintetében - a rendelkező részben foglaltak szerint
jóváhagytam,

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

, a(z) Sportpálya világítás korszerűsítése megnevezésű projektelem azMLSZ sportágfejlesztési koncepciója alapján 5 447 297 Ft
tám ogatási összegben került jóváhagyásra;

ezért - figyelemmel a Tao tÖrvény 22lC. §-ának (4) bekezdés e) pontjában meghatározott 7!o/o-os támogatási intenzitásra - a Kérelmező
sportfejlesztési programjának érgyi eszköz beruházás, felújítás jogcím alá betervezett költségét 1 615 556 Ft támogatási összeggel
csökkentettem.

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

ezért - figyelemmel a Tao törvény 22lC. §-ának (4) bekezdés a) pontjában meghatározott 90%-os támogatási intenzitásra - a Kérelmező
sportfejlesztési programjának utánpótlás-nevelési feladatok támogatása jogcím alá betervezett költségét 979 417 Ft támogatási összeggel
csökkentettem.

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

A Kérelmező által benyújtott sportíejlesztési program szakmai tartalma illeszkedik a Magyar Labdarúgó Szövetség sportág stratégiai
fejlesztési koncepciójához,

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 3912011. (V1.30.) NEFM| rendelet 1. § a) pontja és (2) bekezdése alapján a Kórelmezőnek 25 00O Ft igazgatási
szolgáltatási díj Íizetési kötelezettsége keletkezett, amelyet a rendelkező részben foglaltakkal összhangban teljesített,

A fentieken túl fe|hívom a Kérelmező figyelmét arra, hogy a Kormányrendelet 4, §-ának (11) bekezdése alapján a jelen határozatommal
jóváhagyott sportfejlesztési programját, annak költségtervét és a jóváhagyott támogatás összegét honlapján köteles közzétenni,

HatáskÖrÖmet és illetékességemet a Tao. 22lC, §-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. lra|Iár
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