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Tárgy J óVáha9yó határozat kijaVítása

A N4agyar Labdarúqó szóVetség (a toVábbiakbanI MLSz) a közi9azgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános
szabályairól szóló 2oo4. éVi cxl, törvény (a továbbiakban: Ket.) 3. § (2) bekezdésének d) pontja, 71. §-ának (1) bekezdése, a
sportról 5zóló 2004. éVi l. törvény (a továbbiakban| stv) 22. § (2) bekezdésének fa) pontja, a társasági adóról és az
osztalékadó.ól szóIó 1996. évi LXXxl, törVény (a továbbiakban: Tao, tv.) 22lc. §-a, valamint a látVá ny-csapatsport tárrpgatását
biztosító tárnogatási igazolás kiállításáról, felhasználásáról, a tárnogatás el5zárnolásának és ellenórzésének, Valamint
Visszafizetésénekszabályairól szó|ó Lo7 no71" (V|.30.) Korm. rendelet (a továbbiakbani Kormányrendelet) 4. §-ának (5)

bekezdése alapján rneghozta a következő

JAVíTó HATÁRozAToT
A támogatási i9azolás kiállításának feltételét képezó sportfej lesztés i pro9ram jóVáha9yására irányuló eljárással
kapcsolatban az stv.22. §-ának (3) bekezdésében kapott j09körömben eljáíva, a(z)Aramls sport Egyesület kérelmezó
(székhelye| 2040 Budaörs Liliom utca 15., adószáma: !9622206 - 2 - 73, képviselójei Soós Ferenc) (a továbbiakban:
Kérelmező) sportfej I esztés i programjánakszakmai tartalmát, illetve annak költségvetését a Kormányrendelet 4. §-ának (5)

bekezdése, Valamint a 5po rtfejleszté5 i programban rendelkezésre álló információk alapján jogcímenként az a|ábbi
össze9ekben

Jóváhagyoml

rámogatás jo9Címe körvétlén
támo9atás

összege

Közremúködói díJ
összege

Ellenórzó
szervnek
fizetendó

hatósáoi díi

Támo9atás
összésén

A program
megvalósftásához
szúkséges önrész

5zernélyi jelle9ű
,áfo rdítás 4 449 592 Ft 9l744 Ft 45 872 Ft 4 587 208 Ft 4 587 208 Ft

ilófi nanszIaozással
Tegvalósítandó
,.álgyi eszköz
)eruházás. felúiítás

8 993 955 Ft Ias 442 Fl 92 -721- Ft 9 272 1I8 Ft 3 973 765 Ft

Jtá npótlás-neVelé5i
'eladatok

16 101 966 Ft 332 000 Ft 166 000 Ft 16 599 966 Ft 7 a44 44I Ft

sszesen: ,29 545 513 Ft 609 186 Ft 304 593 Ft 30 459 292 Ft 10 4o5 414 Ft

A tárgyi eszköz beruházás, felúrítás jo9címhez kapGsolódó jóváhagyott tétel
mé9nevezése

|óváhagyott
támo9atási
öss2eq

Megvalósftás
módia

Alapvonali Védőháló 2db s03 369149 Ft Előfi nanszírozott
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A|apvonali védóhálóhoz konzol é5 rö9zítés 257 406 Ft E ófi nan5zírozott
N4enyezeti Vedóháló 1db s08 a02 247 Ft E őfi nanszírozott
14enyezeti Védóháló tartó és fe5zító 5zerkezet 314 607 Ft E ófi nanszírozott
Labdafoqó védóháló galéria előtt 1db s04 900 919 Ft E ófi nanszírozott
TérelVálasztó függöny 2 db s06 3 003 064 Ft E ófi nanszírozott
Fo9as05-pado5 öltözópadok 14 db 648 662 Ft E ófi nanszírozott
Ü|ópados 4 rekesze5 öltözó5zekrény 2db 182 615 Ft E őfi nánszírozott
rutsal kapd 2 db N4sz EN7492005 szabvany szerint 131 849 Ft E ófi nanszírozott
Bofdásfa| 22 db N4SZ EN 12346 szabvány szerint 799 101 Ft E ófi nanszírozott
Eredményjelző készülék Pannoscore P5M s2 56M 1861 900 Ft E ófi nanszírozott
összesenl 9 272 lla Ft

Határozatom ellen önálló fellebbezésnek az stv. 22. §-ának (4) bekezdése, Valamint a 81/A. § (3) bekezdése alapján helye
nincs, A Kérelmező a Ket, 100, §-ának (2) bekezdése alapján határozatom bírósági fe|ü|Vizsgálatát annak közlésétől szárnított
harminc napon belül jo95zabáIy5értésre hiVatkozással kérheti a FóVárosi Közigazgatá5i és Munkaügyi Bíróságtól, A
köZigazgatá5i határozat bíró5ági felülVizsgálatát a fenti ügyiratszámra Való hiVatkozá55al, a FőVárosi Közigazgatási és
N4unkaügyi Bíró5ágnak címzett, de az MLsZ-hez benyújtott keresetlevélben kérheti.

A Kérelmező 35 000 Ft igazgatási 5zol9áltatási díjat fizetett meg az MLsZ 10300002-10473718-49020341 5zámú fizetési
számlájárc.

lNDoKoLÁs
A Kormányíende|et 4, §-ának (1) bekezdése értelmében a támogatási igazolás kiállításának elózetes feltétele, hogy a
támogatás igénybevételére jo9osult szervezet a tervezett támogatással érintett sportfejlesztési programját , több éVre 5zóló
sportfejIesztési program esetén éVekre lebontva -, annaktervezett megvalósítását megelózően a jóVáhagyást Végzó
szervezet részére jóVáha9yás céljából benyújtsa.

A Kérelmező a programjét a Kormányrendelet 4. §-ának (1) bekezdésében rr€ghatározott hatáíidői9 - 2014.04.30, napján _

benyújtotta, A közi9az9atá5i hatósá9i eljárás 2014,05,01, napján indult meg, N4iVe eljárásom során megállapítottam, hogy a
benyújtott sportfejlesztési pro9ram megfelel a Koímányrendelet 4, §-ának (3) bekezdésben meghatározott Vizsgálati
szempontoknak, ezért a Kérelmező sportfejlesztési programjának szakmai tartalmát - a 2o13l2o14-es támogatési időszak
tekintetében - a rendelkező részben fogla ltak szerint jóVáhagytam.

A Kérelmezó által benyújtott sportfejle5ztési program tárgyi eszköz beruházás, felújítás jogcímmel kapcsolatban a köVetkezó
meqál l apításokat teszem|
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. a(z) Höngosítási íendszer rnegnevezésú projektelem megvalósítását az MLsz ható5ági jogkörében eljárva nem tárno9atja;

ezért- figyelemmel a Tao, tV, 22lC. §-ának (4) bekezdés e) pontjában íneghatározott 70%-os támogatásj intenzitásra -a
Kérelmezó sportfejlesztés i programjának tárgyi eszköz beruházás, felújítás jogcím alá betervezett költségót 4 615 295 Ft
támo9atási összeggel csökkentettem.

A Kérelmezó által benyújtott 5portfejlesztési program utá npótlás-nevelé5i feladatok támogatása jogcímrnel kapcsolatban a
kóvetkezó megál lapítá5okat teszem:

Az 1,4 Lsz s portágfej lesztési koncepciójának alapvető stratégiai célja a magyar Iabdarúgás tömegbázisának nagymértékű
szélesítése, E stratégiai célt szem elótt tartva - figyelembe véve az egyes utá npótlá s-ko rosztá lyokba n szerep€ltetett
csapatok és Versenyengedél lyel rendelkezó játékosok számát, Valamint a Tao. tv.22lc. § (4) bekezdésének a) pontjában
meghatározott 907o-os támogatási intenzitásra Vonatkozó elóírást a Kérelrr€ző utá npótlá s-nevelés i feladatok tánrcgatása
jogcím alatt megva|ósítani kívánt projektelernei 16 599 966 Ft összegben kerültek jóVáhagyásra. A Kérelmezó
sportfej lesztési programjának utánpótlás-nevelési feladatok támogatása jogcím alatt jóváhagyott tárnogatás összegét az
egyes aljo9círnek tekintetében arányosan kell felhasználnia,

ezért- figyelemmel a Tao, tV. 22lc. §-ának (4) bekezdés a) pontjában meghatározott
Kérelmezó s po rtfej lesZtési programjának utá npótlá 5-neVelés i feladatok támo9atá5a
8 075 499 Ft tárnoqatási ósszeqqel csökkentettem.

90%-os támogatási intenzitásra -a
jo9cím alá betervezett kóltsé9ét

Amennyiben a jóVáhagyott támogatás költsé9elerr€k közötti arányos felhasználására Vonatkozó fenti elóírás a Kérelmezó által
eredetileg megva|ó5ítani kíVánt Utá npót lá s_nevelési feladatok megvalósítását Veszélyeztetné Vagy meghiú5ítaná, akkor a
Kérelmezó a Kormányrendelet 10, §-ánök (3a) bekezdése aIapján kérelmezheti a jóVáhagyott 5portfejle5zté5i programjának
módosítását,

A Kérelmezó által benyújtott spo rtfej lesztési program szakmai tartaIma illeszkedik az MLsz labdarúgá5 stratégiai fejlesztési
koncepciójához.

A sportfejlesztési program jóVáhagyá5ára irányuló kéreIrne elbírálá5ához kapc5olódóan a látVány-csapatsportok
támogatásáVa| öSszefüggó 5portfejlesztési program jóVáhagyására és a támogatá5i igazolás kiadására irényuló hatósági
eljárásban fizetendő i9azgatási szolgáltatási dljró| szó|ó 39/2011, (V|.30.) NEFN4l rendelet 1. § a) pontja é5 (2) bekezdése
alapján a Kérelmezónek 35 000 Ft igazgatási szo|9áltatási díj fizetési kötelezettsége keletkezett, amelyet a rendelkező
ré5zben foglaltakkal összhan9ban telj esített.

Tájékoztatom, hogy a Kormányrendelet 4. §-ának (11) bekezdése alapján a jelen határozatommal jóVáhaqyott sportfejlesztési
programját, annak költségtervét és a jóVáhagyott tárnogatás összegét a honlapján köteles közzétenni,
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A fentieken túl felhíVom a Kérelmezó figyelrnét arra, hogy a jelen határozatban jóVáhagyott támogatási összeg
felhasználásának a Kormányrendeletben foglaltak, és az MLsZ EInökségének értékelési elVeiVel összhangban kell történnie. A
támogatás fel haszná lá sáíól történó elszámolást a2 ellenórzó szervezet, a Nernzeti sport lntézet Végzi, az elszámolási elVek
figyelembe vételéVel.

Hatásköíömet és illeté kességerrEt a Tao. tV. 22lc. §_ának (3) bekezdése, az stv.22. §-ának (2) bekezdés f) pontja, Valamint a
Korrná nyrendelet 2. §-ának (1) bekezdes 2. pontja határozza meg.

Döntésemet a hiVatkozott jogszabályhelyek alapján hoztam meg.

M O gyor Labdorú gó §zövctség

dr. Vági Márton
fótitkár

BUdapest,2074.I2.16.

A határozatot kapjáki
].. Kérelmezó
2, lrattár
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