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Ugyint6z6: dr 8oz6 Szilvia
E-mail : bozo.szilvia@mIsz.hu
T619y: sportfejlesztdsi program.iovdhagy6siira irdriyr-rld kSrelem jovAhagydsa

1"

l\.t')

iiT :

: i . j i: rr

;

i:; i li
7 .!

| !

2 z.

Budafoki Labdardg6 Club
Rr rr{gnaci

Prornontor utca 89 A
I

aaa

A Magyar Labdartgd Szrtvets6g {a tovdbbiakban: IILSZ) a kozigazgatSsi hatdsdgi elj6Lrdrs 6s szolgliltatZrs dltaldnos szabalyair6l sz6lo 2004.6vi
CXL. torv6ny (a tovdbbiakban: Ket.) 7' ^ $-6nak (1) bekezd6se, a sportrdi sz6lo 2004.6vi l. torv6ny (a tovdrbbiakban: Stv,) 2?. S (2) bekezdds6nek ta)
pontja. a tArsasdgi addrdl 6s az osztai6kad6r6l sz6l6 1996. dvi LXXX|. torvdny (a tovabbiakbati:Tao. tv.) zzt1.5-a, valamint a ldtv6ny-csaparspon

tAmogatasdt biztosit6 ldmogat6si gazolSs kiallitSsArol. felhaszn5ridsir6l. a i6mogatas elszAmolsisdnak 6s ellendrz-6s6nek. valamint
visszafizetes6nek szabdlyair6l sz6l6 IAV2o1 1 (Vl 30)Korm. rendelet (a tovAbbiakban: KormAnyrendelet) 4. g-6nak (5) bekezdese alapjdn
rneghozta a kdvetkezrj

HATAROZATOT
A tdtnogat6si igazoldis ki6rllitdsdnak lelt6teldt k6pezd sportfejlesztrisi program j6vahagydsiira irdnyulb eljdriissal kapcsolatban az Stv. 22. g-anak
{3)
bekezd6s6ben kapottjogkoromben eljdrva, a(z) Eudaioki Labdar0g6 Club k6relmez6 (sz6khelye; 1222}udapesr, Pronrontor utca 89 A , ad$szama:
18052349-2'43, k6pviseldje: Markovics J6zsef) (a tovdbbiakban: K6relmezc!) sportfejlesziEsi programjdLnak szakmai taftalmAt. ilietve annak

kolts6gvetes6t a Korm6nyrendelet 4, $-Anak (5) bekezd6se. valamint
jogcimenk6nt az alAbbi osszegekben

a

sporrlejleszt6si programban rendelkez6sre

dll6 informdci6k afapi6n

icvdhagyom:

Tiimogatis jogcime

Szem6lyi jellegfi

Kiizvetlerr
tAmogatds
dsszege

Ellendrzci

Kozremiikdd6i dij
i!sszege

szervnek
fizetend6

hat6sdsidij
19 147 Fi

I

Tdrgyi eszkoz
beruh5z6s, fel0jitAs
s 960 200 Ft
(el6finanszirozott nem
ingatlan)

81 6s4 Ft

Utdnp6tl6s-nevel6s
feladatainak ell6tdsa

I 1 152

Osszesen:

16 041 313 Fr

rAfordit6sok

928 674 Fr

439 Ft

TSmogat6s
Osszesen

574 Ft

A program
megval6sitiisiihoz
sziiks6ges iinrdsz

Elszdmolando
osszeg

957 3S5 Ft

957 3$5 Ft

1

4A 827 Fl

4 082 681 Ft

1 749 720 Fl

5 791 574 Ft

229 946 Fi

1'14 97 4 FI

1

1 497 359 Ft

1 277

33A747

1

65 375 Ft

1

6 537 435 Fr

3 984 599 Fl

F1

484F|

1

S05 216 Ft

2 659 869 Ft

20 356 659

rt

A t6rgyi eszkoz beruhAzds, feldjit6s jog:irnhez kapcsolodo j6vehagyott tetelek
Megmevez6s

eredm6nylelz6 (nem beiipltett)
21 0 f6s

tribtin

Kateg6ria

Megval6sitds m6dja

P6lyatattozdk

495 806 Ft

El6finanszirczott (nem
ingatlan)

Egydb

3 586 875 Fl

El6finanszirozott (nem
ingatlan)

Osszesen;
HatArozalom ellen onali6 fellebbez6snerk az Sfu.

Joviihagyott
ti*nogatdsi 6sszeg

4 082 681 Ft

22 $-dnak (4) bekszdese, valamini a Ket. 1 00, g-5nak (1 ) bekezd6s a) pontja atapjAn helye nincs. A

K6relmezd a Kel. 100. g-6nak (2) bckezd6se alapj:in hatdrozatom birdsdgi feiiilvizsgdlat6t annak kozl6sril6i sziiftitott harnrinc napon belijl
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jogszabalyseft6sre hivatkozessal k€rl'eii a Fdvdrosi Kozigazgatdsi 6s i"4urrkaugyi Bkdshgt6l. A
kdrigazgatiisi hatArozat bi'r6s6gi felLilvizsgdlatdt a
fenti Ggyiratszdmra val6 hivatkoedssal. a Fdvarosi KozigazgatAsi 4s l\4unkafigyi BirdsAgnak cimzett, Oe az MLSZ-hez heny*jtttt keresetievelben
k6rheti. K6relmezd a keresetlevel6beri a polgfri penendtartdsr6l szol6 1952. dvi lll. torv6ny g3e. g
i1) bekezd6se aiapjan Ergyalas hrtAsdt k6rhefi,
ellenkez' esetben a bir6sag a perttirgyalAson kfvril birrilja el. Az iiiet6kr6l sz6l5 1990.6vi XClll. torv6|1y 43. (3) bet<ezleJe alapjAn a haterozat
$
bir6sdgi felr-ilvizsg6latenak t6teles illel6ke 30.000,- Ft, ugyanezen tdrveny 62. g (1 ) bekezd€s6nek h) poritja alapjrin a K6relmez5t ilietekfeljegyzes;
jog illeti meg.
A K6relmez6 35 000 Ft igazgatasi szo gdltatasi dijat fizetett mog az MLSZ 1o3aaaa2-1a473718-49020341 szamrj fizei6si sztiml6jiira. Az MLSZ-nek
egy€b eljStSsi kolts6g negt6rit6s6rdl nem kellett dontenie. med az eljirAs sordn ilyen kclts6g nem meiliit fel

INEOKOLAS
A Korminyterrdelet4. $-Anak (1 )beke'zddse 6rtelm6ben a tdmogatdsi iEazolds kisllitasanak elSzetes felt6tele. hogy a tAmogalas igenybevdtel6re
jogosult szervezet a tervezett t6mogat;issal 6rjnteft spor{iejlesztesi programjat tdbb 6vre szol6 sportfejleszt6si program

-

eset6n 6vekre lebonwa

annak tervezett megvalositdts:it megel6zden a j6v:ihagydst v€gz6 szervezet 16sz6re j6vAhagy6s ceij6b6l benyIitsa.

-.

A K6relmez6 a programjdt a Konndiryrendelet 4. $-6nak {1) bekezd6s6ben meghat6rozott hatiiriddig - 2016.04.80. napjdn - benyultctta. A
kozigazgat5si hat6s6gi eljdtds 2016^05.01. napjAn indult meg. Mivel eljdrr6som soriin megallapitottam, hogy a benyrijtott sportfejleszt6ii program
megfelel a Kormdnyrendelet 4' $-dnak (3) bekezd*sben meghatarozott vizsg6lati szempontoknak, ez6n a K6relrnezd sponiellesztdsi programj6nak
szakmai lartalmAt- a 2016i1 7-os tarnogatdsi id6szak tekinteteben - az FILSZ Elndks6ge 6ltal elfogadott 6rt6kel5si elvekben foglaltak
figyelembev€tel€vel, a rendelkezd r1szben foglaltak szerint hagytam j6vii.
A benytitotl sportfejleszt6si program k:lts6gterv6nek tdrgyi eszkoz jogcimen
i6vahagyott projektelemek t4mogaldsi osszege a megyei igenyer<neit
megfelel6 6s az IILSZ stratdgiai c6lkil0z5seinek megval6sileset t6nylegesen el6segitd fejleszt6sek figyelembe yetei6vel egyeOi eiUirais alapj6n,
szakmai v6lem6nyezds utdn kerult a rerdelkezd r6szben felluntetett osszegben ellogacasra.
A K6relmez6 6ltal benyrijtctt sportfejlesztdsi program szemdlyi jellegii r6forditdrs jogcirnmel kapcsolatban a kovetkez6 meghllapit6sokat teszerr:

Az MLSZ sportagfejiesztdsi koncepci6 6nak alapvet6 stratdgiai c6lja a magyar labclariigis tornegb5zisdnak nagym6rt6k( sz6lesitdse. E strat6giai
c6lt szem el6ll tartva * figyele mbe vdve az egyes utdnpdtiSs-koroszidlyokban sz-erepeltetett csapatok 6s versenyengedellyel rendelkezd jdt6kosok
szdm6t. valamint a Tao' tv. 22/C.I &) l:ekezd6sdnek a) pontjAban meghatdrozott 50%-os temogatAsi intenritasra vonatkozd el6k6st a Krjrelmeed
szem6lyi jellegU rd{orditds jogcim :rlalL ntegval6sitani kivarrt projektelernei 957 3s5 Ft osszeEben kerultek j6vahagy6sra. A Kerelmez6
sportfejlesztdsi prograrnjinak szem6lyi jellegfl r6fordftAs jogcim alatt jov5hagyott tamogales osszeg6't az egyes aljogciniek tekinieteben a16nyosan
kell felhaszn4lnia, ez6rt- figyelemmel a Tao. tv. 22lC. $ (4) bekezd6s6nek c) ponljAban meghaterozott 50%-os tArnogatdsi intenzit6sra
Kdrelnrez6

-

sportfejleszt6si programj:inak szemelyi ielleg6 r:ifordilris jogcim alA betervezett kolts6g6t 1 A52757 Ft tamogatasi osszeggel csokkentettenr

A

K6relmezd 6ltal benyujtott spoilejleszt6sl proglam utirnp6tl6s-nevel6si feladatok tdmogat6sa jogcimmel kapesolatban

megSll apitdsokat teszeni:

.

a

kovetkez6

A{z} Budafoki MTE SE Sportcsarnok bddeti megnevez$si projektelem az MLSZ sportagfejlesztdsi kcncepci6ja. valarniflt a hat6lyos
ElszArnol6si SzabiilyzaL alapjAn 253 739 FL-barr kerLilt !ovAhagy6sra;

Az MLSZ sportdgfejleszt6si koncepci6jdnak alapvetd stratdgiai c6lja a magyar labdartg;is t|megb6zisdnak nagym€rt€k6 sz6lesit6se. E stratdgiai
c6lt szem el6lt tartva - figyelembe v6ver az egyes ut:inpctlas-korosztSlyokbaft szerepeltetett csapalok 6s versenyengedeilyel rendelkezd j:itdkcsok
sz6mdt, valamint a Tao. tv. 221C. S {4) trekezd6sdnek a) pontjdban meghatdrozott gO%-os tarnogatAsi intenzitiisra vonatkoz6 elSir6st a K6relmez6
utlinp6tliis-nevel6si feladatok tiimogatrisa jogcirn alatt megval6sitani kiviint proiektelemei 1t 497 359 Ft osszegben kerilltek j6v6hagy;isra. A
K6relmezd sportfejleszt6si programjArrak utdnp6ilAs-nevel-asi feladatok tAinogatasa jogcfm alatt j6v6hagyotl tdniogaths dsszeg6t az egyes
aljogcimek tekintet6lren ar6nyosan keli telhaszn6inia. ez6rt - figyelemmel a Tao. tv. 22iC. g (4) bekezddsdnek c) pontjaban meghatdrozott 90ol,os

{'6mogatasi ifitenzit6sra

- K6relmezS

sp')rtfellesztdsi programldnak utdnp6tl6s-nevelesj {eladatok tdmogatasa.jcgcinr alA betervezett k6:tseg6t 1Z 775

B'17 Ft tdmogatAsi 0sszeggel csdkkenteitem.

Tdiekoztatjuk, hogy az MLSZ Elnoks6ger 6ital elfogadotl25l20l4 (02.11.) szdmri hat6rozata. valamint a palyezaban l6vd nyilatkozat alapj6n, arnetyik
spoftszervezet a vSllalt novekrn6ny6t rreki felrohat6 okb6l nem ieljesiii, illetve a mdr megl6v5. tovdbbd az onk6nt viillalt ut6np6tl6s ko!osztaly(
csapatait az MLSZ versenyrendszerdben a 201 5i1 6-os balnoki 6vadban m6gsem inditja el. vagy azt nem fejezi be, rlgy az ezen csapaiokra jut6
tiimogat6si osszeggel a 2016r'1 7-es bajnoki 5vben a j6viihagyhatd ut6npdtlAs- nevel6si feladatok r6s szemSlyi jeltegii rdlorditdsok jogcirnek
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temogatasi dsszege csokkent6sre ker(il
TAj6koztatom, hogy a Kormenyrendelet'10. $-6rrak (2) bekezd6se alapjAn - vagy amennyiben a j6vAhagyott tamogatAs koltsdgelemek
k6zcili
arArryos felhasznSlds6ra vonatkozd fl>nti el6irds az eredetileg megva!6sitani klvant ut6npotl6s-neve!6si tefaCatot< megval6sitasiiivesz6lyeztetrr6
vagy meghitisftand. akkor a KormiLnyrendelet 10. $-6nak (3a) bekezd6se alapjin - a K6relrnez6 k6relmezheti a
i6viihagyott sportfejleszt6si
programjdnak m6dositds6t

Az eljArlts sordn

megAllapitoltam, h0gy a K6relmez6 6lIal beny0jtott spor'r{ejleszi6si prograin szakmai tarlalma osszhancban
labdarugAs strat66iai fejlesztdsi konce rci6jdval 6s 6rt6kelesi elveivel.

van az

lr4LSZ

A

sporlfejlesztEsi program j6vdhagyisdra ir6nyirl6 k6relme elbirAl4sAhoz kapcsol6ddan a ldtuAny-csapatspodok tAmogat6sdval osszefugE6
sportfejleszt6si program jdvAhagydsira 6s a temogatesi igazolds kiaciAsara irdnyul6 hatdsdgi eij6r6sban fizetendfj igazgatasi szolgdltatisi d-rjrdl
sz6l6 39i2011 (V1.30.) NEFMI rendelet 1. $ a) pontia €s (2) bekezddse alapjdn a K6relmezdnek 35 000 F1 igazgarAsi szotg6thtlsi dij lizet6si
kotelezetlsege keletkezett, amelyet a endelkez6 r6szben fogialtakkal bsszhangban teiiesitett. Az MLSZ-nek egy6b eljdr6si koltseg megt6rit6s6rdl
nem kellett ddntenie, mert az eli6r6s sc,rdn ilyen kDltsdg nem merijlt fel.

T6i6koztatom, hogy a Kormdnyrendel,at 4. $-iinak (11) bekezddse alapjeil a jelen hatarozatommal j6viihagyott sportfejlesztesi programjet, annak
kolts€gterv6t es a j6vdhagyott tAmogat;is osszeg€t a honlapj6n kdteles kozzrltenni"

A

fentieken

t0l felhivom a

KSrelmezd figyelm6t ana, hogy

a jelen

hadrozatban j6v6hagyott tanrogatasi 6sszeg felhasznAlds6nak a

Korm6nyrendeletben foglaltak, au MLSZ honlapj6n megtalAlhat6, az lvlLSZ Eln0ks6ge dltal elfogadoft 6rtdkel6si elveivet. valamint ElszAmoldsi
Szabdfyzaiban foglaltakkal osszhangban kell lort6nnie. A tamogatas felhasznAlAsdrol torl6n6 elszamol6st az ellenlrzd szervezet, az MLSZ v6ozi. az
elszdmol6si elvek figyelernbe v6tel6ve .

Hataskdrdmet 6s illetekess6gemet az litv. 22. S-enak (2) bekezdes

1)

pontja, valarnint a KormAnyrendelet 2. g-dnak

meg.

(1

) bekezd6s Z- pontia hathrozza

D<inttlsemet a hivatkozott jogszabdlyhe lyek alapjdn hoztam meg.
BudaDest. 2016.1 1.11.

dr. Vdgi Mririon
Fdtitkdr
A hat6rozatot kapjSk:
1. Budafoki Labdartg6 Club

2. lrattdr
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