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jogszabalysertesre hivatkozassal kerheti a F6varosi K6zigazgalasi es MunkaOgyi Bfr6sagl61. A k6zigazgalasi hatarozat blr6sagi felulvizsqalatat a
fenti Ogyiralszamra vale) hfvatkozassal, a Fcvarosi Koziqazqatasi es MunkaOgyi Bircsaqnak cimzett, de az MLSZ-hez benyujtott keresenevetben
kerhef! KerelmezQ a keresetleveleben a polgiui perrendtartasrol sz616 1952. evi III. torveny 338. § (1) bekezdese alapjan targyalas tartasat kerheti,
ellenkezd esetben a bir6sag a pert tarqyalason kivOI blralja el. Az illetekr61 sz616 1990. evi XCIII. torveny 43. § (3) bekezdese alapjan a hatarozat
birosagi felOlvizsgalatanak teteles illeteke 30.000.- Ft, ugyanezen torveny 62. § (1) bekezdesenek h) ponfia alapian a Kerelmezol illetekteljeqyzes]
jog illeli meg.
A Kerelmezo 55 000 Ft igazgatasi szolqaltatasi dijat fizetett meg az MLSZ 10300002-10473718-49020341
szarnu fizetesi szamlaiara. Az MLSZ-nek
eqyeb eljarasi koltseg megteriteser61 nem kellett d6ntenie, mert az eljaras soran ilyen k6ltseg nem merOl1fel.

INDOKOlAs

A Kormanyrendelet a. §-anak (1) bekezdese ertelrneben a tarnoqatasi Igazolas kiallitasanak el6zetes teltetele, hogy a tamoqatas igenybevetelere
jogosult szervezet a lervezett tarnoqatassal erintett sporttejlesztesi programjat - t6bb evre sz616 sporttejlesztesi program eseten evekre lebontva -,
annak lervezett megval6sitasat megel6zoen a jovahagyasl vegz6 szervezel reszere jovahagyas celjab61 benyujlsa.
A Kerelmezo a programjat a Konnanyrendelel 4. §-anak (1) bekezdeseben meghatarozott hatarid6ig . 2015.04.29. napjan - benyujtotta. A
k6zigazgatasi hat6sagi eljaras 2015.04.30. napjan indult meg. Mivel eljarasom soran megallapilottam, hogy a benyujlolt sportfejlesztesi program
megfelel a Kormanyrendelet 4. §-anak (3) bekezdesben meghatarozott vizsgalati szempontoknak, ezert a Kerelinezo sportfejlesztesi programjanak
szakmai lartalrnat- a 2015/16-os tamogatasi id6szak tekinleteben - az MLSZ Eln6ksege altai elfogadott ertekelesi elvekben foglaltak
figyelambevetelevel, a rendelkezo reszben foglaltak szerint hagytam j6va.
A benyujtott sportfejlesztesi program koltsegtervenek targyi eszkoz jogcirnen j6vahagyott projektelemek tamogatasi osszege a megyai igenyeknek
rnegfelel6 es az MLSZ slrategiai celkitUzeseinek megval6sitasat tenylegesen el6segfte fejlesztesek figyelembe vetelevel egyedi elbiralas alapjan,
szakmai velemenyez.es utan kerOlt a rendelkezo reszben fellOntelett osszegben elfogadasra.

A Kerelmez6 altai benyujtott sportfejlesztesi program szemelyi jellegu raforditas jogcimmel kapcsolatban a k6vetkez6 megallapitasokat teszem:
Az MLSZ sportagfejlesztesi koncepci6janak alapvet6 strategiai celja a magyar labdarugas tomegbazisanak nagymerteku szelesitese. E slrategiai
celt szem el6tt tartva - figyelembe veve az egyes utanp6ttas-korosztalyokban szerepeltetett csapatok es versenyengedellyel rendelkeze jatekosok
szamat, valamint a Tao. tv. 22!C. § (4) bekezdesenek a) pontjaban meghatarozott 50%-os tamogatasi intenzitasra vonatkoz6 eleirast - a Kerelmezo
szemelyi jellegu rafordilas jogcim alatt megval6sitani kivant projek1elemei 1 606 912 Ft osszegben kerultek j6vahagyasra. A Kerelmezo
sportfejlesZ1esi programjanak szemelyi jellegu raforditas jogcim alatt j6vahagyott tamogatas 6sszeget az egyes aljogcimek tekinleteben aranyosan
kell felhasznalnia, ezert - figyelemmel a Tao. tv. 22/C. § (4) bekezdesenek c) pontjaban meghatarozott 50%-os tamogatasi intenzitasra - Kerelmez6
sportfejlesZ1esi programjanak szemelyi jellegu raforditas jogcim ala betervezett k611seget654 093 Ft tamogatasi 6sszeggel cs6kkenteltem.
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mutragyazas rnegnevezesu projektelem megval6sitasat az MLSZ hat6sagi jogk6reben eljarva nem lamogatja;

ezert figyelemmel a Tao. lv. 22/C. § (4) bekezdesenek c) pontjaban meghatarozott 70%-os tamogatasi intenzitasra - a Kerelmezo sporltejlesztesi
programjanak el6finanszirozott ingatlan beruhazas, felujilas jogcim ala betervezett k61tseget4 563 161 Ft tamogatasi osszeggel106 550153 Ft
6sszegre csokkentettem.
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Az MLSZ sportagfejlesztesi koncepci6janak alapvet6 strategiai celja a magyar labdarugas t6megbazisanak nagymerteku szelesftese. E strategiai
celt szem elott tartva - figyelembe veve az egyes utanp6t1as-koroszlalyokban szerepeltetett csapatok es versenyengedellyel rendelkezo jatekosok
szamat, valamint a Tao. tv. 22/C. § (4) bekezdesenek a) pontjaban meghatarozott 90%-os tamogatasi intenzitasra vonatkoz6 eloirasl- a Kerelmezo
utanp6t1as-nevelesi feladatok tamogatasa jogcim alatt megval6sitani kivant projek1elemei 22 969 760 Ft osszegben kerultek j6v<ihagyasra. A
Kerelmezo sportfejlesztesi programjanak ulanp6t1as-neveh3si feladatok tamogatasa jogcfm alatt j6vahagyott tamogatas 6sszeget az egyes
aljogcimek tekinteteben aranyosan kell felhaszmilnia, ezert - figyelemmel a Tao, tv. 22/C. § (4) bekezdesenek c) pontjaban meghalarozoIl90%-os
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