M ci ci •vc•~•’ L ci (5(5 ci i’ ~ q 5) SzÓ VE) sc5 ci
Dcii’::

LiMEi1TUi~’í
E LEi’:TPORJ i•~: L1S~’i~’J

Besenyötelek Sc
Besenyótelek
Fó ül 89
3373

klaloszam. kiJH01-16624’2017/MLSZ
Uay;ratszarn: be:SFP.1662420171MLSZ
Ügyintéző: Korencsi Laszló
E-mail: korencsi.laszlo@mlsz.hu
Tárgy: sporifejleszlési crogram jováhagyásara irányuló kerelem jóváhagyása

A Magyar Labdarúgó Szóvelseg a továbbiakban: MLSZ) a közigazgatás; hatósági eljaras as szolgáltatas attatanos szabályairól szoló 2004. évi CXL. tőrveny a
továbbiakban. Ket.t 71. 5-ának ii) bekezdese. a sporirol szólo 2004. cvi I. tórveny alovábbiakban, 51v.) 22.
2) bekezdésenek fat pontja, a tarsasagi adóról es az
osztalékadorol szotó 1996 évi LXXXI. lorvény a lovabbiakban Tao. ti.) 22/C. 5-a. valamili a latvány-csapatsport támogalasát bizlosito tarnogatásí igazolás kiálí;lásarol.
fethasznalásáról, a támogatás elszámolásanak es ellenórzésenek, valamint visszafizetesének szabalyairot szoló 107/2011 (Vl.30.~ Kora;. rendelet ta tovabb;akban:
Korrnanyrendeleti 4. g-ának 5) bekezdése alapján meghozta a kóvetkezó
HATÁROZATOT
A támogatás igazolás kiállitásanak lelidtelal képező sporifejleszles; program ováhagyásara ~rányuló ol1arassal kapcsolatban a: Sly. 22. 5-anak iS) bekezdasében kapott
ogkörömben eljárva, aim Besenyótelek SC kerelmező lszekhelye; 3373 Besenyólelek Fő úlS9 . adoszama: 19920982-1-10. képviselde: Bozsik Csaba) (a tovabbiakban
Kerelmezőt sporitejleszlesi program;ának szakma; tartalmat, illetve annak költségvetése’ a Sport lórveny 5t. 5(21 bekezdésenak irt; ponl~a. valamint a Kormánvrendelet4. 5
-cask 15; bekezdese, illetve a sportiejleszlósi programban rendelkezásre állo inlormactok alaptán ogcinlenkéni az alább; összegekben
jóváhagyom:

Támogatás jogcíme

Közvetlen
támogatás összege

Ellenőrző szervnek
fizetendő hatósági
díj

Közreműködői d~
összege

Támogatás
összesen

A program
megvalósításához
.
szükséges önrész

Elszámolandó
összeg

Targy; eszköz beruházas.
lelujilas lelólinanszirozoll 478 559 Ft
nem ingatlan)

9 867 Fi

4 934 Ft

493 360 Ft

211 440 Ft

699 866 Fl

tJtánpotlás-nevel es
feladatainak ellatása

7 805 858 Ft

160 946 Fl

90 473 Ft

5 047 277 Ft

894 142 Fl

8 860 946 Fl

Összesen:

S28z417Fl

17061SF’

85407Ft

S540637F1

1 105582Fi

9560812F1

A tárgyi eszköz beruházás, felújítás jogcimhez kapcsolódó óváhagyott lételek:
Megnevezés

Kategória

Jóváhagyott
j támogatási összeg

]]

Megvatósitás módja

hordágy

Sporlegeszségügyi eszkbz

71 502 Fl

Előfirrnnszirozotr
nem
ingatlan)

szárnitógép, laptop

Informatika; beruhazás

107 252 Ft

Elórinanszírozoh
tnem
ingatlan)

prolektor

tniormalikaí beruházas

107 252 Ft

Elófinenszírozott (nem
ingatlan)

kamera

lnlorntat;kai baruhazás

50 051 Fl

Elótinanszirozott
(nem
ingatlan)

mosógép

Berendezési eszköz

71 502 Ft

Előhnansz;rozoh (nem
ingatan)

szaritógép

Berendezés; eszkbz

85 802 Ft

Elófinanszirozoh
(nem
ingatlan)

Összesen:

493361 Ft

Határozatom ellen ónalló fellebbezésnek az 51v. 22. g-ának (4) bekezdése. valaminta Kel, 100,5-ának (1) bekezdés a) pontla alapján helye tincs. A Kerelmező a Kei. 100.
5-ának (2:; bekezdése alaplán halározatom biroság; felülvizsgálatát annak kózlesélől szamitott harnlinc napon belül jogszabalysénésre hiva~ozással terheli a Fővarosi
Közigazgatasi es Munkaügyi Bíróeagtól. A közigazgatási határozat biroság; fetülvizsgálalál a lenti ügyiratszámra valo hivatkozással, a Fövaros; Közigazgatasi és
Munkaügyi Biröságnak cimzell, de a: MLSZ-hez benyúlott keresellevelben kérhet. Kérelmezó a keresetlevelében a polgan perrendlartásrol szóló 1952. évi Ill. törvény 338.
5(1) bekezdese alapján tárgyalas tartását kérhet;, etlenkezó esetben a biróság a pert tárgyaláson kívül birálja el. Az ;tlelékről szőlo 1990. evi XCIII. tórveny 43. 5 13)
bekezdése alapjan a határozat birosági iciülvizsgalatának Icicles ilteléke 30.000,- Fl. ugyanezen törveny 62. 5 iii bekezdésónek hi pontja alapján a Kerelmezöl
illetekletjegyzás; jog illeti meg.
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A KereV,ezo 25000 Ft gazgalast szotgaltoas’ deal hadar meg az MLSZ 10300002 ~04737I8-4902034I szamj Sze es szamfajara Az MLSZ nek eg’eb etjaras kolt~eg
niegeiteserő? ran ketett dontenic merI a: el,aras soran I1en koltseg nen menJ? tat
IN DO KOLAS
A Korrranvrendete 4 ~ anak it oelezdese erlelmeoe, a tamogatas gazotas katttasanak etozees iettetete hogy a tamoqatas genybevetetere togosult Szervezet a
tervezet tamoga assat annteasportiettesztest proganiat— bob evre szab sportiejbesztest proaram eseten eJekr~ lebontva— annak terrezer meg alas asat licoebozoen a
o’ahag as? vegzo szerveze reszerejosahagyas cebjabob oen~ujtsa
A Keretmezo a prooram eb a Kormenyrenoetet 4 anak (1) bekezoeseben meonatarozot? batanoog 201’0428 nap an banyujotm A kozgazgatast nabosag ebjams
2017 ga 29 raojan indutt neg E lee? elja’asorn sorai megablopiottam hooc a Deny ujbott sportfe~Ieszbest program negleteb a Konnar’renoebet ~ anak 3 berezdesben
neohatarozott uzsgatat szemponotnak ezer? a Keretmezo sporeltesztesi progmmjarabe szakma artabmat— a 201716os tamooa’as idoszak tekinteleben — az MLSZ
Ebnoks~re attab ebogadot ertekebos etvekban foglaltak gyelerib’vzteteeeb rancebkezo reszoen logbaltai szer nt hagytamjova
A benyujtott soorlejbesztasi orogran eolbseqten.enek tarot eszkoz joocmen bovohaghott projektebemek teniogatasi osszege a ‘TTe~yet genyekneb’ megtetebo es ez MLSZ
stmtegai cebktuzesene’ meotabosiLasa’ ten~ beoesen etosegito feibesztese?’ I gyelenibe vetebevet egyedi etbratas atapjan szakmai vebemen~ezes utar kerutt a endetkezo
resaben feltuntetet? osszegber etrogadasm
A Korelmoző ahab bonyu~tol sportlojbesztos orogmn~ etotnanszirozott targyt oszkoz boruhazas faluptas togoimmeb kaposobatoan a kovotnizo mogabbaottasokat taszem
.

Atzb szamitogep baobop negneezesu projeetelen az MLSZ soolaafejbes:Ies soncenco?aabap1an 107 252 Ft bar kerubtjo’ahag~asra

ezer Igjebemmeb a Tao t’ 22 C * 4j bekezdesenek of ponbaban nleghatarozotb 70~-os tanlogatas nterztesra — a Kerebmezo spotfejtesztes programjanak
ebofnarszrozott targ’ eszkoz beruhazas tebujilos jogcim aba beter’ezett koltseget35 751 Ft ramogatas osszeggob 493 360 Ft osszegre csotkenletiem
Tate? oztarom hogh a Konnanymndelet 10 ~ anak t2) bekezoese abapjan vag’ snennyben a ovanaqyolt taniogatas kottseoebemek tozolti aran5os telbaszrabasara
vonalkozo tent eb Vas sz ereosibea meavalostan ‘want ubárootlas revelew feladatok niegvatostasat veszet,ezelne eagy meghtuslona ab’ko~ a kornian renoetet 10 ~
arat cSal bekezdese alaojan a Karelmezo kerelmezhat a jovahagvolt sporbíelbesztesr progamjarak modositasat
Az et;aras sorar mesatap totlam hogy a Keretmezo attab ben»Lbbotl sportebesztes progmm szakmai tartalma osszhangban ear oz MLSZ babda-ugas strategic fejlesztést
koncepcojavab es erleketes elverve?
A spollejlesztest program ovahagyasera tanyuto kerebme elbrabasahoz kapcsolodúan a talvany csapatsporbok tamogatasatal osszeíuggo spotilejteszles program
ovahag’asara es a tamoga’as gazotas I laoasara ranjulo hatosagi eljarasbar fizetendő gazgelas szotgaltalas drot szoba 392011 (VI 30 ? NEFM? renjalet 1 ~ a1
pontba os (2? bakczoese alapjai a Keretmozonok 25 000 Ft gazgatas szolgattatas di Izolos kotetezoltsoge ketetkozet amolyet a rondolkozo rcszben oglalakkal
osszhangba teljeslett Az MLS2 nek eg~eb eljaras kolteeg ~negterteserőt nem keltett donten a mert a’ ebaras sorar lyer l’oltseg nem merult let
Taooztatom hogy a Komsn’renoete z ~ anak Ii’) bakezoesa abaptan a jelen hatarozabommat ovahagyolt sportfejbesztas programlat annak koltsegtereel e~ a
jovahageot lamogatas osezeget a hontapjan otebes ozze erni
A lenteken Eu? elnivor a keretmezo figyelmet arra nog~ a jelen haarozalbar jov~nagyott tanogalas osszeg tethasznalasanak a Korma’renoeletben foglaltak sz MLSZ
hontap1ar meotatathato az MLSZ Elnoksege abtal eloqador ertekebes elve’eb ‚alamn’ Elszamotas Szabal~za Dal footetlakka osszhangban kelt tortenne
t-la’askoromet es Ibetekessegemet az Sty 22 ~ anet ‘2) betezoes I; Don a vetamnt a Kormanyrendelet 2 ~ arat
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bel’ezdes 2 pontba belarozza meg

Dontesemet a htvataozott~ogszabal~bietyek atapjan nozlam meg
Budapest 20170731
dr Vag Marton
Fottkar
A halarozatot Pap1ak
1 Besenyőtelek SC
2 Vatta
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