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NÁDUDVAR SPORTEGYESÜLET
Nádudvar
Fő út 119
4181

A Magyar Labdarúgó Szövetség (a továbbiakban: MLSZ) a(z) NÁDUDVAR SPORTEGYESÜLET (székhelye: 4181 Nádudvar Fő út 119. ,
adószáma: 19850607-1-09, a továbbiakban: Kérelmező) kérelme alapján a fenti iktatószámon lefolytatott közigazgatási hatósági eljárás keretében
meghozta a következő módosító
HATÁROZATOT
A Kérelmező sportfejlesztési programjának szakmai tartalmát, illetve annak költségvetését a látvány-csapatsport támogatását biztosító támogatási
igazolás kiállításáról, felhasználásáról, a támogatás elszámolásának és ellenőrzésének, valamint visszaﬁzetésének szabályairól szóló 107/2011
(VI.30.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Kormányrendelet) 4. §-ának (5) bekezdése, a 10. §-a, valamint a sportfejlesztési programban rendelkezésre
álló információk alapján jogcímenként az alábbi összegekre
módosítom:
A jóváhagyott sportfejlesztési program támogatásának összege (Ft)
Támogatás jogcíme

Közvetlen
támogatás összege

Közreműködői díj
összege

Ellenőrző szervnek
ﬁzetendő hatósági
díj

Támogatás
összesen

A program
megvalósításához
szükséges önrész

Tárgyi eszköz beruházás,
felújítás (előﬁnanszírozott
ingatlan)

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

Utánpótlás-nevelés
feladatainak ellátása

9 694 080 Ft

199 878 Ft

99 939 Ft

9 993 897 Ft

0 Ft

Összesen:

9 694 080 Ft

199 878 Ft

99 939 Ft

9 993 897 Ft

0 Ft

A módosított sportfejlesztési program támogatásának összege (Ft)
Támogatás jogcíme

Közvetlen
támogatás összege

Közreműködői díj
összege

Ellenőrző szervnek
ﬁzetendő hatósági
díj

Támogatás
összesen

A program
megvalósításához
szükséges önrész

Tárgyi eszköz beruházás,
felújítás (előﬁnanszírozott
ingatlan)

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

Utánpótlás-nevelés
feladatainak ellátása

9 694 080 Ft

199 878 Ft

99 939 Ft

9 993 897 Ft

0 Ft

Összesen:

9 694 080 Ft

199 878 Ft

99 939 Ft

9 993 897 Ft

0 Ft

A sportfejlesztési programon elvégzett módosítás tételes bontása:
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Jogcím

Megnevezés

Művelet

A jóváhagyott
A módosított
sportfejlesztési
sportfejlesztési
programban az adott tétel programban az adott tétel
támogatásának összege
támogatásának összege
(Ft)
(Ft)

Sportszakember
(utánpótlás)

3612

Növelve

2 943 464 Ft

3 063 118 Ft

Sportszakember
(utánpótlás)

3615

Növelve

714 433 Ft

833 505 Ft

Sportszakember
(utánpótlás)

TANC1529-02091

Növelve

595 361 Ft

714 433 Ft

Sportszakember
(utánpótlás)

Technikai vezető

Növelve

651 340 Ft

772 924 Ft

Sportszakember
(utánpótlás)

U16 és U19 segédedző

Növelve

542 784 Ft

663 402 Ft

Sportszakember
(utánpótlás)

Óvodai sportcsoport vezető 1.

Törölve

120 619 Ft

0 Ft

Sportszakember
(utánpótlás)

Óvodai sportcsoport vezető 2.

Törölve

120 619 Ft

0 Ft

Sportszakember
(utánpótlás)

Óvodai sportcsoport vezető 3.

Törölve

120 619 Ft

0 Ft

Sportszakember
(utánpótlás)

Iskolai sportcsoport vezető (3612)

Törölve

119 072 Ft

0 Ft

Sportszakember
(utánpótlás)

Iskolai sportcsoport vezető (3615)

Törölve

119 072 Ft

0 Ft

Sportlétesítmény
(utánpótlás)

Jókai4 Sportcentrum

Létrehozva

0 Ft

494 845 Ft

Csökkentve

1 340 206 Ft

845 361 Ft

Személyszállítás (utánpótlás)

Határozatom ellen önálló fellebbezésnek az Stv. 22. §-ának (4) bekezdése, valamint az Ákr. 116. §-ának (1) bekezdése alapján nincs helye. A
Kérelmező a közigazgatási perrendtartásról szóló 2017. évi I. törvény (a továbbiakban: Kp.) 39. §-ának (1) bekezdése alapján kérheti határozatom
bírósági felülvizsgálatát annak közlésétől számított harminc napon belül a Fővárosi Törvényszéktől a fenti ügyiratszámra való hivatkozással, a
Fővárosi Törvényszéknek címzett, de az MLSZ-hez benyújtott keresetlevélben. Kérelmező a keresetlevelében a Kp. 77. § (2) bekezdése alapján
tárgyalás tartását kérheti, ellenkező esetben amennyiben a tárgyalás tartását a bíróság nem tartja szükségesnek az ügy érdemében tárgyaláson
kívül határoz. Az illetékről szóló 1990. évi XCIII. törvény (a továbbiakban: Itv.) 45/A. § (1) bekezdése alapján az elsőfokú közigazgatási bírósági
eljárás illetéke 30.000,- Ft, ugyanezen törvény 62. § (1) bekezdésének h) pontja alapján a Kérelmezőt illetékfeljegyzési jog illeti meg.
INDOKOLÁS
A Kormányrendelet 4. §-ának (1) bekezdése értelmében a támogatási igazolás kiállításának előzetes feltétele, hogy a támogatás igénybevételére
jogosult szervezet a tervezett támogatással érintett sportfejlesztési programját – több évre szóló sportfejlesztési program esetén évekre lebontva –,
annak tervezett megvalósítását megelőzően a jóváhagyást végző szervezet részére jóváhagyás céljából benyújtsa.
A Kérelmező sportfejlesztési programját a Kormányrendelet 4. § (1) bekezdésében meghatározott határidőig, 2021.02.26. napjáig benyújtotta. A
közigazgatási hatósági eljárás 2021.02.27. napján indult meg. Kérelmező a 2021.05.09. nappal kelt ki/JH01-46356/2021/MLSZ nyilvántartási számú
jóváhagyó határozat módosítási kérelmét 2021.12.21. napján nyújtotta be. Mivel eljárásom során megállapítottam, hogy a módosított sportfejlesztési
program is megfelel a Kormányrendelet 4. §-ának (3) bekezdésben meghatározott vizsgálati szempontoknak, ezért a Kérelmező sportfejlesztési
programjának szakmai tartalmát – a 2021/22-es időszak tekintetében – a rendelkező részben foglaltak szerint jóváhagytam.
A Kérelmező által benyújtott program szakmai tartalma illeszkedik az MLSZ labdarúgás stratégiai fejlesztési koncepciójához.

2/3

A fentieken túl felhívom a Kérelmező ﬁgyelmét arra, hogy a Kormányrendelet 4. §-ának (11) bekezdése alapján a jelen határozatommal jóváhagyott
sportfejlesztési programját, annak költségtervét és a jóváhagyott támogatás összegét a honlapján köteles közzétenni.
A jogorvoslati tájékoztató az Ákr. 114. § (1) bekezdésén, a közigazgatási perrendtartásról szóló 2017. évi I. törvény 29. § (1) bekezdésén, 39. § (1) és
(2) bekezdésén, 77. § (1) és (2) bekezdésén, a polgári perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. törvény 608. § (1) bekezdésén, az elektronikus
ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól 2015. évi CCXXII. törvény 9. § (1) bekezdés aa) és b) pontján alapul.
Hatáskörömet és illetékességemet az Stv. 22. §-ának (2) bekezdés fa) pontja és (3) bekezdése, valamint a Kormányrendelet 2. §-ának (1) bekezdés
2. pontja határozza meg.
Döntésemet a hivatkozott jogszabályhelyek alapján hoztam meg.
Budapest, 2022.01.27.
dr. Vági Márton
Főtitkár
A határozatot kapják:
1. NÁDUDVAR SPORTEGYESÜLET
2. Irattár
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