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A [/agyar Labdarigo Szdvetsdg (a tovebbiakban: N4LSZ) a kdziOazgatasi hat6segi eljeres 6s szolgellalds dltal6nos szabalyai16l sz6l6 2004.6vi
CXL. torveny (a lovabbiakban; Ket.) 71. S-enak (1) bekezd6se, a sportr6l sz6l6 2004. evi l. totu6ny (a tovabbiakban: Stv.) 22. S (2) bekezd6sdnek ta)
ponlia, a tarsasegi ador6l 6s az osztal6kad6rol sz6l6 1996.6vi LxXXl. tdN6ny (a tovebbiakban:Tao. tv.) 22lC. S-a. valaminl a latveny'csapatsport
lamogalasAl blztosil6 tamogausi igazo!as kiallitasar6l. telhasznalesar6l. a tamogalas elszamolas6nak 6s ellen6rz6s6nek, valarnint
visszalize16s6nek szabalyai16l s26l6 107/2011 (V1.30.) Korm. rendelet ia lovabbiakban: Kormanyrendelel) 4. S-6nak i5) bekezd6se alapjiin
me0hozla a kOvelkez6

Tamogatas jogcime
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temogatAs
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Tdmogatds
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osszeg

Tarllyieszkoz
beruhazAs lelirlitas
(e 6linanszirozon nem
ingallan)

1 213 746 Ft 25 000 Fl 12 513 Fr I 251 259 Ft 536 254 Fr 1 775 000 Fr

Ulanp6llas-nevel6s
feladalainak ell,6sa 2 328 304 Fr 47 691 Ft 24 000 Ft 2 399 995 Ft 266 666 Fr 2 642 661 Fr

Osszesen 3 542 050 Fr 72 691 Ft 36 513 Ft 3 651 254 Ft 802 920 Fl 4 417 661 Fr

HATABozAToT

jov6hagyom

A tdrgyi eszkoz beruhdzas, lel0jiles iogcimhez kapcsol6d6 ,6vehagyon tdtelek

Megnevez6s Kalegoria
Jovehagyott

tdmogaldsi dsszeg
Megvalosites modja

Sponfelszerel6sek 715 005 Fl
El6finanszirozott (nem
ingatlan)

cipO 286 002 Ft
El6flnanszirozon (nem

ingallan)

nr0s0gep 0lloz6lelszerelds 71 501 Fr
El6l nanszkozott (nem
ingatlan)

laplop lntormalikaieszk6zok 178 751 Ft
El6f nanszirozotl (nem
ingatlan)

Osszesen r 251 259 Ft
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lklal6szdm: ki/JH01 -1 06331201 5,/l\,'ILSZ

0gyiralszAm: be,S F P- 10633/201s/l\,,lLSZ
00yinlizd: dr. Bajusz Endre
E mail: Bajusz.E ndreD r@mlsz.hu
TerSy: sporllejlesz16si program j6vahagyesara irenyul6 k6relem jovahagyiisa

A lemogatasi gazolds kiallftasdnak fell6tel6t k6pez6 sportfejles2t6si program jovehagyesara iranyul6 eljarassal kapcsolalban az Stv. 22. S-anak (3)

bekezddseben kapon jogk6r6mben eljarva, a(z) VITKA SPOBTEGYES0LET k6relmez6 (szdkhelyer4SO4 Veserosnam6ny-Vitka Oamjanich utca 34.
adoszanra: 18808535-1-15, k6pvisel6ie: KAri Kelmen) (a tov6bbiakban: K6relmez6) sportlejlesa6si programjenak szakmai lartalmal, illetve annak
k6lls6gvel6s6l a Kormanyrendelet 4. S-anak (5) bekezd6se, valaminl a sporilejleszt6si programban rendelkez6sre 6116 intorm6ci6k alapjen
ioqaimenk6nl az alabbi 6sszegekben

garnilura

Sportfelszerel6sek
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Hal6rozalom ellen 5nal16 ,ellebbezesnek az Stv. 22. S anak (4) bekezddse, valamint a Kel. 100. S dnak (1) bekezd6s a) pontja alapjan helye oincs. A
K6relmez6 a Ket. 100. s-enak (2) bekezdese alapian hatarozatom bir6sagi felLllvizsgelalat annak kdzl6s6t6l sziimitot ha.minc napon belill
jogszabalys6rl6sre hivatkozassal kerheli a F6verosi K6zigazgatasi 6s Munkaigyi Biros6gt6l. A k6zigazgatasi halarozat bt6sagi bl vizs96la6l a
fenli Llgylratszemra val6 hivatkozdssal, a F6varosi KOzigazgatesi 6s N,,lunkaugyi Birosiignak cimzett, de az MLSZ-hez benyrjlott keresetlev6lben
k6rheti. K6relmez6 a keresetieveleben a polgari perendtartas16l szol6 1952.6vi lll. toN6ny 338. S (1)bekezd6se alapjiin l6rgyalas tartesiil k6rheii.
ellenkez6 eselben a bir6sag a pert targyaleson kivul bkdlla el- Az illet6krol sz6l6 1990.6vi XClll. tdrv6ny 43. S (3) bekezd6se alapjan a haterozat
b'rosagi lelilvizsgalatanak t6leles illet6ke 30.000,' Fl, ugyanezen t6Neny 62. S (l) bekezdesenek h) pontja alapjan a K6relmez6t illet6kfeljegyzdsi
jog illetimeg.

A Kerelrnezd 25 000 Ft igazgalasl szolgallatasi dijat iizeletl meg az MLSZ 10300002'10473718-49020341 szAmi lizet6si szamlaldra. Az MLSZ-nek
egy6b eljardsi kdlts6g meg16rit6s6r6l nem kellett d6nlenie. mert az eli6res soran ilyen kdltseg nem mer0lt fel.

tNDoKoLAs

A Konnenyrendelet 4. $-enak (1) bekezd6se 6rlelmeben a l6mogatasi igazolas kiallitasanak el6zetes telt6tele, hogy a lamogatiis ig6nybev6teldre
iolosult szeruezel a lervezeft temogatdssal 6r]ntelt sportfejleszt6si programjat - lobb 6vre sz6l6 sportlejleszt6si program eseldn 6vekre lebontva -,
annak lervczetl megvalosftasiil megel6zden a j6v6hagyAsl v6gzd szervezet 16sz6re i6vehagyas c6lj6b6l benyrjtsa.

A K6relmez6 a programjet a Kormeoyrendelet a. S-6nak (1) bekezd6s6ben meghai6rozott halSrid6ig - 2015.04.29. napjrn - benyijbna. A
kozigazgatasi halosagi eljeras 2015.04.30. napidn indult meg. Mivel elj6resom soran megellapitottam, hogy a beny[rjlon sportfejleszt6si program
megjelel a Kormanyrendelet 4. $-6nak (3) bekezd6sben meghaterozoll vizsgalati szempontoknak, ez6n a Kerelmez6 sportejleszt6si programjenak
szakmai tana mdt- a 2015/16-os temogatesi id6szak tekintel6ben - az |\,1LSZ Elndksege ellal elfogadotl 6rt6kel6si elvekben loglaltak
fiOyelembev6tel6vel. a rendelkez6 r6szben foglaltak szerint hagytam jova.

A benyijtotl sporttejleszt6si program kdlts6gteN6nek iargyi eszkoz jogcimen j6vahagyotl projektelemek tamogatiisi dsszege a megyei ig6nyeknek
megfelel6 cs az [,'1LSZ strat6giai c6lkitizeseinek megvaldsftasal t6nylegesen el6segit6 lelleszt6sek tigyelembe v6tel6vel egyedi elbkdlas alapjen,
szakrnai vdlem6nyez6s ulan ker0ll a rendelkez6 r6szben ieltinletelt dsszegben ellogadasra.

A K6relrnez6 el1al benyrjjlott sportfeileszl6si program ulenp6tl6s-nevel6si feladatok tamogatasa jogcimmel kapcsolatban a kdve$(ez6
nregAllapildsokal teszem:

Az LiLSZ spo.tegiejleszt6si koncepci6ienak alapvet6 strat6glai c6lja a magyar labdarugds tomegbezisAnak nagym6rt6k0 szolesit6se. E strat6giai
c6ll szem elrjfi laflva - figyelembe v6ve az egyes utenpotlas-koroszl6lyokban szerepeltetetl csapalok 6s versenyenged6llyel rendelkez6 j6t6kosok
szanrat, valam nl a Tao. tv. 22lC. S (4) bekezd6s6nek a) pon!eban meghatarozott 90%-os temogaEsi intenziusra vonatkoz6 el6irest - a Kerelmez6
utAnp6tlasrleveles! feladalok temogatasa jogcim alatt megval6sitani kivent proiektelemei2 399 995 Fr dsszegben kerriltek i6vahagy6sra. A
Kerelolezrj sportlejleszt6si programjenak utiinp6lles-nevel6si feladalok tamogalasa jogcim alatt j6vahagyolt tdmogatas dsszeg6l az egyes
aljogcimek lekintet6ben arenyosan kell ielhaszn6lnia, ez6( - ligyelemmel a Tao. tv. 22lC. S (4) bekezd6senek c) ponleban meghalirozott 90%-os
ldrnogarasi intenzilesra - K6relmez6 sportlejleszt6si programjanak ulanp6flas-nevel6si leladalok tamoga6sa jogcim ale betervezett k6lls6g6t 1 022
003 Ft 16mogatasi 6sszeggel cs6kkentetlem-

Tej6koztalom, hogy a Kormenyrendelet 10. S-anak (2) bekezdeso alapjan " vagy amennyiben a i6vahagyofl tamoga6s k6lts6gelemek k6z6tti
ardfyos Ielhasznalasera vonatkoz6 lenti eldiras az eredelileg megval6silanl kivenl utanpotlas-nevel6si leladalok megval6si6sat veszelyezteln6
vagy meghiusiland, akkor a Kormenyrendelel 10. S-anak (3a) bekezd6se alapjan 'a K6reimezd kdrelmezhei a jovahagyotl sportfejleszl6si
prografirjenak modosi6set

Az eljaras soran megallapitottam, hogy a K6relmez6 allal beny0jton sportfejleszt6si program szakmai tartalma dsszhangban van az MLSZ
labdarLig6s slrateqiai feileszt6si koncepci6ieval 6s 6(ekel6si elveivel.

A spcniejleszl6si program j6v6hagyas6ra irdnyu16 kerelme elbiralesahoz kapcsolodoan a ldtvany-csapatsportok Gmoqal6siival dsszelilgg6
spori{elleszl6si program j6vahagy6sAra 6s a t6mogalasi igazolas kiad6se.a irenyul6 habsagr eltarasban lizelend6 igazgatasi szolgAllatdsi dij16l
sz6l6 39 2011. (vl. 30.) NEFMI rendelet 1. S a) ponrja 6s (2) bekezdese alapjao a K6relmez6nek 25 000 Fl igazgatasi szolgaltatasi dij lizet6si
kotelezensege keletkezett, amelyet a rendelkez6 r6szben loglaltakkal osszhangban leliesltett. Az N,lLSZ-nek egy6b ellarasi kolts6g megtdril6sOr6l
nem kellell d6nrenie, med az eljares soran ilyen k6ltsdg nem mer0ll fel.

Tatdkozlalom hogy a Kormanyrendelel 4. S-anak (11) bekezd6se alapjan a lelen hat6rozatomma, l6vehagyott sportleileszl6si programiat, annak
kolts6gtetudl 6s a jovahagyon lamogatiis osszegdl a honlapjen koleles kdzz6lennr.
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A Ienlieken lul lelhivom a K6relmez6 figyelm6t arra, hogy a jelen hatarozatban jovahagyon lemogalesi osszeg lelhasznel6sanak a
Kormanyrendeletben foglaltak, az MLSZ honlapjan meglal6lhalo, az IVLSZ Elndks6ge dhal eltogadott 6rl6kel6si elveivel, vaiamint Elszamolasi
Szabalyzatban ioglaltakkal 6sszhangban kell ldrl6nnie. A tamogates Jelhasznelas5r6l td 6n6 elszemolasl az ellen6126 szetu€zet, az I\,4LSZ v6gzi, az
elszamolesi elvek figyelembe v6lel6vel.

Hataskdrdmel es illet6kess6gemel az Stv. 22. S-anak (2) bekezd6s 0 ponla, valaminl a Kormanyrendelel 2. S-anak {1) bekezdes 2. pontja hatarozza
meg.

Dont6semel a h ivalkozotl jogszabelyhelyek alapj6n hoztam meg.

Budapesr, 2015.1 1.23.

dr. V6gi Mdrton
F6titker

A hatArozalot kapjak:
1, VITKA SPoBTEGYESULET
?. kaLar


