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irányuló kérelem jóváhagyása

A Magyar Labc;arúgó SZöVets-Ág (a továbbiakban: lvtLSZ) az általános l{öZigezgatási íendtanásról szóló 2016. éVi CL,1örvény
bekezdése, a sportíól szóló 2004. évi l. lörvény (a továbbiakban: Stv.) 22. §

(21

(a íovábbiakban: Ák'r,)'bo, §,ának (1)
bekezdésének ía) pontja, a táEasági adóról és az osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXl.

bekezdése aiapián meühoZia a köVetkezó

HATAROZATOT
Táiákoztalom hódv á kornránvrelrdelel 4, §-ának í1 l ) bekezdése alanián a ielen határozalotnnral ióváhaovotl soortíeilesztósi Eíooramiát. annak kóltséótervét és
2 ióváhenvótí lámódáíás ós§zédét a honlanián kőlelés közzéíÉnlri

10Vábbiakban: Kórelmező) sportíe]lesztósi programjának szakmai tartaltrrát, illetve annak költsógvetésót a stV.5|. § (2) bekezdésónek m) ponlja, Valamint a
Konnányrendeiet 4. §-ának (5) bekezdéSe, illetve a sportíejlesztési progían,]ban rencelkeZésre álló iníoímációk alapján jogcímenként az alábbi összegekben

jóváhagyom:

Támogatás !ogcime
Tárgyi eszköz berLrhazás,
íe|újílás(előíinan§2íroZotl

közvellen
lámogatás összege

Kózreműködői
o§sze9e

Ellenőrző szelvnek
íizetendő hatósági

díi

osszesen

dii

0Ft

] 981 Ft

,198

F!

]F

,19

4] 4 Ft

196 106 Ft

A píogram
megValósításához
s2ükséges önrész

Támogatás

087 Ft

Elszámolandó
osszeg

84 894 Ft

281 000 Ft

1 941 3t]6 Ft

í]32 023 Fl

2 753 995

3918800Fi

nenr ingatlan)

Tárgyi eszküz beruházás
lelújításkrlőíi ]:ll]szilOzöll

1

92i 9i2

Fl

ingatlan)

tánprótláslet elés
íeladalainak e!láiása

3 523 361

í::1

0:t

35 590 Ft

3 558 95,1 Ft

395 439 í:t

ossze§en:

5 64] 439 Fl

0Ft

56 985 Ft

5 698 424 Ft

1

|J

^

lálgyi eszköZ belUl,azás, íelújításjogcínrheZ kapcso|ódó jóváhagyott

312 356 Ft

6 953 795 Ft

iótclck

Megnevezés

Kategória

J óVáhagyott
támogalási összeg

(FELNQTT) labda

Sporteszkóz

140 987 Ft

iFELNOTTt kapuiláló 7x2 méier

Sponeszköz

38 771 Fl

(FELNOTT) kapuháló 3x2 rnéier

Sporieszkóz

-l8

Ielátó épílése

Pály,a-inkastr. bőv

Osszesen:
HatározatomeílenönáilóíellebbezósnekazSt.!.22.§-ának(4)bekezdése,valamintazAkr

Előítnanszírozott (nem
lngat|an)

Előfnanszírozott (nem
i

ngatlan)

Előíinanszírozott (nem
ingallan)

328 Fl

1 941 386 Ft

2 139 472

Megvalósítás módja

Elóíi nanszkozott (ingat|an)

F1

1'l6.§-ának('1)bekezdésealapjánnincshelye.AKérelmezőakőzigazgálási

cimzeit. de áZ MLSZ-heZ benyúiioti kereset!evélben. Kérelmező a keíesellcjvelében a Kp.77. § (2] bekezdése alapján tárgyalás lartását kérheli, ellenkező eselben
amennyben a tárgyaiás lartását a bíróság nem tadja szüKsiJgesnek az ilgy órdemében iárgyaláson kívül határoz. Az illelékról szóló 1990. óvi XClll. töruény (a
iüvábbiakban: ltv.) 45;A. § {1) trekezdése alaplán az elsófokú kózigazgatási birósági eljárás illetéke 30.000,- Fl. ugyane2en törény 62. § (1) bel(eztiésének h) pontja
alapján a Kéreimezól illelékíeliegyzési jog illeti meg,

1l2

ív,l

ogyor Lobdorúgó Szövetséb
i**lvéicírvr; l3[i6

'Iet. *"5ó

1

Budctpsst 62 Pf, 9S§/1

577 g5ü{.)

l

Fcrx: +361577 9503

rnegiéritésélőlnoln kellett dóntel]io. mert a2 eljáíás során llyen költség neín merüit tcl

lNDoKoLAs
AKornányrendo|ot4 §-ának(l)bekezdéseértelmóbenatánogatá§iigazoláskiállitásánakelőzetesteltétele,hogyatámogatásigénybevételérejogoigltszeruezeta
ióváhagyást vágző szgruezel részéreióváhagyás céljából benyújtsa,

A Kéreimező a programját a Kormányrendelet 4, §-ának

(1

) bekezdésében meghatározott

n]eghatározott vizsgálati szempontoknak, ezórl a Kérelnezó spottíojleszlósi programjárrak

határidóig - ?018.04.25, napján - benyújlotta, A közigazga!ási
szakmai tartalmát- a

2O1 8/1

ható§ági eljárás

g-os támogatási időszak tekintetében - az MLSZ

ElnökségeáltalelíogadolténékelÉsielvekbeníoglaItakíigyslernbevóte|évelaiendelkezőrészbeníoglallak§zerinihagytamjóvá.

A benyújtoil sportíejlesztésr program köllségieruének tálgyi eszkóz jogcimen jór/ánagyott projektelemek támogatási ósszege a megyei igényeknek megíele|ó.ée,az MLSZ
lós7ben íeltüntetett ösSZegben elíoeadásri..
alap]án kerü|t megá|lapílásra, ame|ynek a TAO kerelóben megítéll ósszege:0 F1,

Tájékoztalcm, hogy a Kormányrendelet
ának

(4)

boKezdóse alapján

-

lc. §-ának

(2) bekezdése a|apján - vagy amennyiben a jóVáhagyoft

támogalás költségelemek közötti

arányos íelhasználására

a Kóleln,]ező kárclmezheti a 1óválraqyott spclrtícjlesztési proolamjának rródosílását

kcncepciójával és éttékelésieiveivel.
jóváhagyására

és n támoqalásr igazo|ás kiadására irányuió hatóság1 eljérasbarl iizetendó igazgatási szolgáltatási díjról szóló 39i2011, (V1.30.) NEFMl rendelet 1. §

a)

telie§íteti, AZ M[.S7-1)ek eqvéb eljárási kóltség rnegtéritéséről rrenr kelletl dönienie, lne11 aZ eljárás során ilyen költség nem merült íel.

A tentieken túl ielhívom a Kérelmező íigyelmél ana, hogy a jelen határozatban jóváhagyott iámogatási összeg íelhasználásának a Kormányrendeletben íoglaltak, az MLSZ
honlapján megtalálható. az lVlLSZ Elnóksége által elfogadotl ártékelési elveivel. valamint Elszámolási Szabá|yzatban íogIaltakkal összhangban ke|| tönénnie.
pontja határoZ2a meg.

az Ákr. 1 16, § (1) bekezdésg, és z Ákr. 114. §
kéralem előierlesztésének rlócjiál és határide;é| a Kp. í}g- § (i ) bekezdés haiározza meg
A leiülvizsgálathoz l,aio iogot az sN.22. § (4) bekezdésse! összhangban

A felülviZsEál ai el]ál ás] ieiékerek mértekéi aZ liv. 45/A (l ) bekez(lése ha|aIcZZa neg n]eoíizetésének
i1

Döniósemet a hivatkr:zoLl ]ogszaoá|yhelyek .1lapján hoztam
BUdapest.

20,1

neg

l}lódj át

0) bekezdése biztosítja, a íelülvizsgálat

éS idejét az llv. 74. §

( l )

bekezdése szabályo?za.'

A dönttis tarialmál 32 Akr 81. § halározza meg.

8,09.27.

Főtitkát
A halározatoi kap]ák:
't,
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TiszajenŐi KÖzségi Spoítegyesúlet
Tiszajenő
Béke utca 6
5094

lklaiószám: ki/I]Plvlo1

Tárgy: sporiíejlesztési progrirm Hlánypótlásra tórtónő

iLlíxótzÉ$*HÉz

t
_j.,'

íelhívás

:,i|i

A Magyaí Labc.larúqó Szövetség a támogatási igazcllás kiálIitásának íelléielétkápezó sportíejlesztési píogram jóváhagyására iranyuló eljárással
szóló 2004. évi l, törvény 22. §_ának (3) bekezdésében kapottlogkörében eljárva, a társasági adóról ós az osztalékadóról szóló 1996. éVi LX

an a sPoítíól
y, a látvánY-

(Vl 30) Korm rendelet (a iovábbiakban: Kormányrendelet) 4 §-ának (4) bekezdése a|ápján a(z) Tiszajenői Községi sporlegyesÜlet
kórelmezőt(székhelye:5094TiszajenőBékeutcaO,adószáma: 19866406-1-16.képviselőie:PolgárLajos) (alovábbiakban:KérelmezŐ) a2O18i.04.26,napjánindult
szabályairól szőlő 1O:,l2o11

hatósági gliálásban mághozta az alábbi

VEGzEsT
Az MLSZ íe!hrvja a KéreImezőt, lrogy ieIen VégzéskéZhezvételétőlsZálTított 45 napon belü| az eJektronikus kére|mi rendszerben
kiadott eredeti pé|cányát Vagy rnásola|át,

Az MLSZ felhívja a Kérelrnezó íigyelmét.hogy arnennyiberr a íenti határidő eredménytelenül telik el vagy a Kérelmező ismételten hibás vagy hiányos adatokat szolgáltat,
illetve nem kéri az e|jáíás szünétéltetését,úgy az IVlLsZ az e|jáíást ír]egszünteti

E végzésellerr önálló jogorvoslablak rrincs helye, kizárólag az eljárás soíán hozott határozal, ennek hiányában az eljárást megszÜnteiő Végzéselleni jogoruoslatlal
támadhátó

meg

lNDoKoLAs
A

Kére|mező 2í]lB0425. napián
megállapitoilam, höQy a Kórelmező

o

a

Kornlányrenctelet alapján kérelmet nyúitott be sporttejlesztési progtantja jóváhagyása tárgyában

aKormányrerrcielet4 §.ának(2) bekezdésc) porrt]ánakrendeIkezésével szembennemcsatoltaaberuházássa|
másolatának íöldhiVáíal állál kiárlolt eredeti páldányá1 Va9y máSOlalát;

A kérelem Vizsgá|ata

scrán

érintettingallan3hónaPnál nemrégebbi tulajdoni-

CL töryény(a(ovábbiaxban:Ákr,t82 §(l)bekezciósealapjánaközlésnapjánjcaeíóíeemelkedik
lte.51t1

AvégzéselleniönállórelIebbéZésíeazÁkr 1tij.§-ának(3)bekezcésealapjánnincsenlehetőség,mÍgaközigazgatásiperindításánaklehelŐSégétazÁkr
jogoívoSlati jog a l]alározat, ennck hiárryában az eljárást megszüntetá Vég7éS elIerr igénybe vehető jogorvoSIat ker9tóbeD gyakorolhatÓ.
,I,ao
N 22!C § ának (3c) bekez<jése. az sfJ 22 §-ának (2) bekezdés Í) po ntja, Va|amint a Kormányrendelet 2. §-ának
H atáSkörömet
óS illetókessógemet a
pontjahatálozzaíneg Döntégenlelahivatkozottjogszabá.lyhe|yekalapjánhoztamm99 AdöntéstaítalmátazAkr 81.§halározzameg,
Döntósemet

a hivatkozo11 jogszabá!yhelyer

aIapjárr hoztam meg

BUdapesi, 201 8 09 1 4
dr. Vági Márton

Főtitkáí
A Ve§zést kapiák:

1 Tiszajenói KöZsógi Sponcgyesület

2

lrattár

1l1

(1

)

bekezdés 2.

