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HL/2017/014. sorszámú előterjesztés  2017. március 20. 
 

2/3. oldal 

Tisztelt Képviselő-testület! Tisztelt Bizottság! 
 
Kismaros Község Önkormányzatának 2017. évi költségvetési rendeletében 4.053.816 Ft TAO 
támogatást határozott meg erre az évre. A költségvetésnek ezt a részét szeretnénk végrehajtani, 
amennyiben a Pénzügyi, Ügyrendi és Településfejlesztési Bizottság, valamint a Képviselő-testület 
engedélyezi az 2. sz. mellékletben szereplő kötelezettségvállalás aláírását. 
 
A Kismarosi Fortuna Sportegyesület (továbbiakban: Egyesület) két kérelmet nyújtott be: 

a) a 2017/2018. évi TAO pályázattal kapcsolatos önrész finanszírozására (4.053.816 Ft) vo-
natkozó kérelmét; 

b) a 2016/2017. évi TAO pályázattal kapcsalatos önkormányzat felé történő elszámolási ha-
táridő hosszabbítására vonatkozó (1.500.000 Ft) kérelmét. Az eredeti határidő 2017. janu-
ár 31. napja lett volna, az új elszámolási határidő 2017. június 30. napja lesz, amennyiben a 
Képviselő-testület engedélyezi azt. 

 
Az előterjesztésem 3. sz. mellékletében az MLSZ határozata szerepel, amelyben 16.146.116 Ft ösz-
szegű támogatást hagyott jóvá az Egyesület részére, amelyből 11.000.000 Ft a focipálya felújításá-
ra, 1.050.000 Ft tárgyi eszközök beszerzésére, 4.096.116 Ft pedig az utánpótlás nevelésre fog for-
dítani. A sport az Önkormányzat kötelező feladata, mindemellet pedig fontos megemlíteni, hogy 
a támogatásból a Kismaros központi részén elhelyezkedő (egyébként önkormányzati tulajdonban 
lévő) focipálya fog megújulni. Ez azért is fontos, mert a focipályát nem csak az Egyesület, hanem 
a lakosság, az iskolások, vagy az óvodások is használják - és használhatják a felújítás után is. 
 
Tisztelettel kérem a Képviselő-testületet, hogy a támogatási szerződés megkötésére, va-
lamint a határidő módosításra vonatkozó előterjesztésemet megtárgyalni és a határozati 
javaslataimat elfogadni szíveskedjen! 
 

A/1. Határozati javaslat (BIZOTTSÁG): 

 
Kismaros Község Önkormányzatának Pénzügyi, Ügyrendi és Településfejlesztési Bizottsága java-
solja engedélyezni az előterjesztés 2. sz. mellékletében szereplő 4.053.816 Ft összegű kötelezettség-
vállalás végrehajtását, egyben felhatalmazza a polgármestert annak aláírására. 
  
Határidő: 2017. március 31. 
Felelős: polgármester, jegyző 
 

A/2. Határozati javaslat (TESTÜLET): 

 
Kismaros Község Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert, hogy az 
előterjesztés 2. sz. mellékletében szereplő 4.053.816 Ft összegű kötelezettségvállalást aláírja. 
  
Határidő: 2017. március 31. 
Felelős: polgármester, jegyző 
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B/1. Határozati javaslat (BIZOTTSÁG): 

 
Kismaros Község Önkormányzatának Pénzügyi, Ügyrendi és Településfejlesztési Bizottsága java-
solja a Képviselő-testületnek, hogy a Fortuna SC-nek 2016. évben nyújtott sportfejlesztési támo-
gatás elszámolási határidejét 2017. június 30-ra változtassa. 
  
Határidő: 2017. március 31. 
Felelős: polgármester, jegyző 
 

B/2. Határozati javaslat (TESTÜLET): 

 
Kismaros Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Fortuna SC-nek 2016. évben nyújtott 
sportfejlesztési támogatás elszámolási határidejét 2017. június 30-ra változtatja. Egyben felkéri a 
polgármestert, hogy a támogatási szerződésen vezesse át a változtatást. 
  
Határidő: 2017. március 31. 
Felelős: polgármester, jegyző 
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Hajdú László

Feladó: Polgármesteri Hivatal Kismaros [polgarmester@kismaros.hu]
Küldve: 2016. szeptember 6. 8:50
Címzett: Neubauer Rudolf; Hajdú László
Tárgy: Fw: Fortuna SC Kismaros - 2016/17-es TAO pályázat

  

 
From: Zsemberi Larion  
Sent: Tuesday, September 06, 2016 7:55 AM 
To: polgarmester@kismaros.hu ; muszak@kismaros.hu  
Cc: 'János Csillag'  
Subject: FW: Fortuna SC Kismaros - 2016/17-es TAO pályázat 

 

 
Tisztelt Polgármester Úr!  
Kedves Rudolf! 
Tisztelt Anka Blanka!  
 
Aluljegyzett Zsemberi Larion, a Kismarosi Fortuna SC képviseletében az alábbiakkal kapcsolatban fordulok Önökhöz.  
 
Egyesületünk 2016/17-es TAO pályázatának keretében szeretnénk méltó, modern és vonzó környezetet teremteni az 
egyesületben sportoló utánpótlás,- és felnőtt labdarúgók számára, amit a Kismaros 1909 hrsz.-ú, kivett sporttelep 
művelési ágú, 6004 m2 nagyságú, Kismaros Község Önkormányzatának tulajdonában álló ingatlan (továbbiakban: 
Sportpálya) korszerűsítésével szeretnénk elérni.  
 
A pályázat keretein belül szeretnénk megvalósítani a sportpálya talajának teljes körű felújítását (termőréteg 
feltöltés, szintezés, vízelvezetés biztosítása, fűfelülvetés, stb.), automata öntözőrendszer telepítését (földbe épített 
automata szórófejek, automata vezérlés, kábelezés, stb.), valamint a sportpálya sportcsarnok felőli oldalán egy olyan 
labdafogó háló építését, amely megvédi a sportcsarnokot az esetleges lőtt labdák okozta károktól, valamint óvja 
sporteszközeinket az idő előtti elhasználódástól. 
 
A pályázat keretei között szeretnénk egy gyepszellőztető és egy műtrágyaszóró gépet vásárolni, valamint olyan 
fogyóeszközök (műtrágya, pályavonalazó festék, gyeptégla, fűmag, stb.)  beszerzését eszközölni, amelyek a felújított 
sportpálya hosszútávú, optimális, és mindenki számára megelégedést jelentő állapotának fenntartását hivatottak 
biztosítani.  
 
A sportpálya öntözéséhez szükséges vízmennyiséget kút fúrásával, oly módon kívánjuk előteremteni, hogy 
egyeztetve a Környezetvédelmi hatóságokkal, egy olyan környezetbarát és hatékony kút kivitelezését eszközölnénk, 
amely megfelelő méretű pufferkapacitás kiépítésével lehetővé tenné mind a sportpálya öntözéséhez szükséges 
vízmennyiség biztosítását, mind pedig a Morgó-patak ökoszisztémájának fenntartását.  
 
Egyesületünk tagjaival és vezetőivel egyetemben azt gondolom, hogy a sportpálya – fentiekben részletezett - 
felújítása nagymértékben hozzájárulhat Kismaros települési összképének javulásához, a településen – és akár a 
környező településeken – élő fiatalok sport iránti érdeklődésének felkeltéséhez, és egyáltalán a sportolás modern 
környezetének eléréséhez.  
 
Fentiek értelmében azzal a kéréssel fordulok a Tisztelt Önkormányzathoz, hogy a 2016/17-es TAO pályázat 
hiánypótlási határozatában kért nyilatkozatot kiadni szíveskedjenek az alábbiak vonatkozásában:  

•         Kismaros Község Önkormányzata, mint a Kismaros 1909 hrsz.-ú ingatlan tulajdonosa hozzájárul a fentiekben 
részletezett beruházás (sportpálya felújítása, automata öntözőrendszer kiépítése, labdafogó háló építése) 
megvalósulásához. 

•         Kismaros Község Önkormányzata, mint a Kismaros 1909 hrsz.-ú ingatlan tulajdonosa nyilatkozik, hogy a 
Kismaros 1909 hrsz.-ú ingatlanon létrejövő beruházás megvalósítását követően a Kismarosi Fortuna SC 

Felhasználó
Írógép
1/A. sz. melléklet
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részére a fenntartási költségek viselése ellenében, 5 éves határozott időtartamon keresztül a beruházással 
érintett ingatlan használatát térítésmentesen biztosítja.  

 
A nyilatkozatok kiadására a Magyar Labdarúgó Szövetség 45 napos határidőt tűzött ki, így tisztelettel kérnénk a 
határidő betartását annak tükrében, hogy a hiánypótlási határozatot egyesületünk 2016.08.31-én vette át.  
 
 
Kérjük továbbá a Tisztelt Önkormányzatot, hogy a Kismaros Fortuna SC 2016/17-es TAO pályázatához szükséges, az 
alábbi táblázatban részletezett tételekre vonatkozó önerőt a 2017-es önkormányzati költségvetésben egyesületünk 
részére biztosítani szíveskedjék, a működési támogatás mellett.  
 

Tétel megnevezése Tétel részletezése Projektösszeg Támogatási intenzitás  

Tárgyieszköz beruházás 

Pályafelújítás, Automata 
öntözőrendszer telepítése, labdafogó 

háló építése, gyepszellőztető gép, 
műtrágyaszóró gép, egyéb 

fogyóeszközök 

13 343 404 Ft 70% 

Utánpótlás-nevelés 
feladatainak támogatása 

rendezési, felkészítési, képzési 
költségek, sportszakemberek személyi 

jellegű ráfordításai, logisztikai költségek 
(utaztatás), edzőtáboroztatás 

8 183 653 Ft 90% 

 
 
Egyesületünk 2016-17-es TAO pályázatának teljes dokumentációja természetesen rendelkezésre áll, azt bármikor be 
tudjuk mutatni a Tisztelt Önkormányzatnak, akár Képviselő-testületi ülésen is.  
 
Felmerülő kérdés esetén forduljanak Sárkány Gyulához (06-30-502-1609), Csillag Jánoshoz (06-20-994-8105) vagy 
Zsemberi Larionhoz (06-20-310-2595) bizalommal. 
 
 
Kéréseink pozitív irányú elbírálását, a hiánypótlás teljesítéséhez szükséges nyilatkozatok kiadását és a pályázathoz 
szükséges önerő biztosítását előre is rendkívül köszönve, tisztelettel:  
 
Sárkány Gyula  
Kismarosi Fortuna SC 
Elnök 
 
 
Képviseletében: 
Zsemberi Larion 

06-20-310-2595 

zsemberi.larion@zsemberiker.hu 
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Hajdú László

Feladó: Polgármesteri Hivatal Kismaros [polgarmester@kismaros.hu]
Küldve: 2017. január 16. 9:23
Címzett: Hajdú László
Tárgy: Fw: Kismarosi Fortuna SE - TAO pályázat
Mellékletek: sfpjovahagyohatarozat_1479452061.pdf

Kategóriák: KISMAROS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

  

 
From: Zsemberi Larion  
Sent: Saturday, November 19, 2016 6:43 PM 
To: polgarmester@kismaros.hu ; 'Polgármesteri Hivatal Kismaros' ; 'János Csillag'  
Subject: Kismarosi Fortuna SE - TAO pályázat 

 

Tisztelt Polgármester Úr!  
Kedves Rudolf! 
 
Aluljegyzett Zsemberi Larion, a Kismarosi Fortuna Sportegyesület képviseletében tisztelettel tájékoztatlak, hogy 
egyesületünk 2016/17-es sportfejlesztési programját az MLSZ elbírálta, s a tegnapi napon értesített jóváhagyó 
határozatáról.  
 
Mint a mellékelt jóváhagyó határozatban látható, a 2016. április 30-án beadott sportfejlesztési programunkat az 
MLSZ részben hagyta jóvá, néhány tételt „lehúztak” a tárgyi eszköz beruházások közül, valamint az utánpótlásra 
fordítandó összeget nagyjából felére csökkentették.  
 
Ennek eredményeként 16.146.116 Ft összegű sportfejlesztési programot tud sportegyesületünk megvalósítani a 
2016/17-es évadban. A program keretén belül lehetőséget kaptunk a sportpálya sokat emlegetett automata 
öntözőrendszerrel történő betelepítésére, talajának teljes felújítására, valamint a sportcsarnok oldalán húzódó 
labdafogó háló felújítására és a sportcsarnok teljes hosszában történő meghosszabbítására. Emellett a program 
keretén belül lehetőségünk nyílik a felújított sportpálya megfelelő karbantartására a kiegészítésként pályázott – és 
jóváhagyott – eszközök segítségével.  
 
A programhoz biztosítandó önerő mértéke a mellékelt határozatban látható 4.053.816 Ft. 
 
Tisztelettel kérünk, hogy a nevezett önerő mértékét az Önkormányzat lehetőségeihez mérten részünkre biztosítani 
szíveskedjetek.  
 
Felmerülő kérdés esetén, valamint a program részletes bemutatásának kérdésében tisztelettel állok rendelkezésre.  
 
Üdvözlettel: 

Zsemberi Larion 

06-20-310-2595 

zsemberi.larion@zsemberiker.hu 

 

Felhasználó
Írógép
1/B. sz. melléklet



2. sz. melléklet 
 

SPORTFEJLESZTÉSI TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉS 
 
 
amely létrejött egyrészről 
 
Kismaros Község Önkormányzat (Székhely: 2623 Kismaros, Kossuth Lajos u. 22.; Képviseli: 
Neubauer Rudolf, polgármester; Adószám: 15441221-2-13; Bankszámlaszám: 11742094-15441221-
00000000) mint Támogató (továbbiakban: „Támogató”)  
 
másrészről 
 
Fortuna Sport Club (Székhely:2623 Kismaros, Liget utca 13; Képviseli: Sárkány Gyula elnök; Adószám: 
19836650-1-13; Bankszámlaszám: 66000145-11069715.) mint Támogatott (továbbiakban: 
„Támogatott”) 
 
 
között a mai napon, az alábbi feltételekkel. (Támogató és Támogatott a továbbiakban együttesen: 
„Szerződő Felek”.) 
 
1. A Támogató kötelezettséget vállal arra, hogy a társasági adóról és az osztalékadóról szóló 1996. 
évi LXXXI. törvény (a továbbiakban: Tao. tv.) 22/C. § (3a) bekezdése alapján egyszeri pénzbeli 
támogatást nyújt, 2017. évben 4.053.816 Ft, azaz négymillióötvenháromezer-nyolcszáztizenhat  
forint összegben.  
 
2. A Támogató vállalja, hogy a támogatási összeget 2016. április 30-ig átutalja a Támogatott 
Veresegyház és Vidéke Takarékszövetkezetnél vezetett 66000145-11069715 számú bank-
számlájára. 
 
3. Felek rögzítik, hogy a Támogatott az 1. pontban rögzített támogatást a Magyar Labdarúgó 
Szövetség által jóváhagyott sportágfejlesztési programjában szereplő önrész biztosítása céljára 
használja fel. A fel nem használt támogatást a Támogatott köteles 2018. június 30. napjáig 
visszautalni a Támogató OTP Bank Nyrt-nél vezetett 11742094-15441221-00000000 
bankszámlájára. 
 
4. Támogató fenntartja a jogát arra, hogy a jelen kötelezettségvállalását visszavonja, ha annak 
teljesítése előtt a körülményeiben olyan lényeges változás áll be, amelyre figyelemmel a teljesítés 
tőle többé nem várható el.  
 
5. A Támogatott kötelezettséget vállal arra, hogy a támogatás összegét kizárólag a jelen 
szerződésben meghatározott célra használja fel, melyről 2018. június 30. napjáig köteles tételesen 
a Támogató felé, a Támogatott nevére szóló, záradékolt, hitelesített számviteli bizonylatokkal 
elszámolni. 
  
6. Felek a jelen szerződésből eredő jogvitáikat elsősorban tárgyalásos úton kötelesek rendezni. 
 
7. Jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyv, a Tao. törvény, 
valamint a látvány-csapatsport támogatását biztosító támogatási igazolás kiállításáról, 
felhasználásáról, a támogatás elszámolásának és ellenőrzésének, valamint visszafizetésének 
szabályairól szóló 107/2011. (VI.30.) Korm. rendelet vonatkozó szabályai az irányadók. 



8. A jelen megállapodás 3 db eredeti, egymással teljes egészében megegyező példányban készült, 
amelyből 2 db a Támogatónál, 1 db a Támogatottnál marad. 
 
Felek a jelen támogatási szerződést elolvasás és kölcsönös értelmezés után, mint akaratukkal 
mindenben megegyezőt helybenhagyólag aláírták. 
 
 
 
 
Kismaros, 2017. március „…” 
 
 
 
 

Kismaros Község Önkormányzata 
Képviseli: Neubauer Rudolf polgármester 

Támogató 

Fortuna Sport Club 
képviseli: Sárkány Gyula elnök 

Támogatott 
 



Iktatószám: ki/JH01-13532/2016/MLSZ Kismarosi Fortuna Sportegyesület
Ügyiratszám: be/SFP-13532/2016/MLSZ Kismaros
Ügyintéző: Nagy Réka Liget utca 13
E-mail: Nagy.Reka@mlsz.hu 2623
Tárgy: sportfejlesztési program jóváhagyására irányuló kérelem jóváhagyása  

A Magyar Labdarúgó Szövetség (a továbbiakban: MLSZ) a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi
CXL. törvény (a továbbiakban: Ket.) 71. §-ának (1) bekezdése, a sportról szóló 2004. évi I. törvény (a továbbiakban: Stv.) 22. § (2) bekezdésének fa)
pontja, a társasági adóról és az osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény (a továbbiakban: Tao. tv.) 22/C. §-a, valamint 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 alapján
meghozta a következő

H A T Á R O Z A T O T

A támogatási igazolás kiállításának feltételét képező sportfejlesztési program jóváhagyására irányuló eljárással kapcsolatban az Stv. 22. §-ának (3)
bekezdésében kapott jogkörömben eljárva, a(z) Kismarosi Fortuna Sportegyesület kérelmező (székhelye: 2623 Kismaros Liget utca Sportcsarnok ,
adószáma: 19836650-1-13, képviselője: Sárkány Gyula) (a továbbiakban: Kérelmező) sportfejlesztési programjának szakmai tartalmát, illetve annak
költségvetését a Kormányrendelet 4. §-ának (5) bekezdése, valamint a sportfejlesztési programban rendelkezésre álló információk alapján
jogcímenként az alábbi összegekben

jóváhagyom:

Támogatás jogcíme
Közvetlen
támogatás
összege

Közreműködői díj
összege

Ellenőrző
szervnek
fizetendő

hatósági díj

Támogatás
összesen

A program
megvalósításához
szükséges önrész

Elszámolandó
összeg

Tárgyi eszköz
beruházás, felújítás
(előfinanszírozott nem
ingatlan)

732 779 Ft 0 Ft 7 402 Ft 740 181 Ft 317 221 Ft 1 050 000 Ft

Tárgyi eszköz
beruházás, felújítás
(előfinanszírozott
ingatlan)

7 676 737 Ft 0 Ft 77 543 Ft 7 754 280 Ft 3 323 263 Ft 11 000 000 Ft

Utánpótlás-nevelés
feladatainak ellátása

3 682 784 Ft 0 Ft 37 200 Ft 3 719 984 Ft 413 332 Ft 4 096 116 Ft

Összesen: 12 092 300 Ft 0 Ft 122 145 Ft 12 214 445 Ft 4 053 816 Ft 16 146 116 Ft

A tárgyi eszköz beruházás, felújítás jogcímhez kapcsolódó jóváhagyott tételek:
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Megnevezés Kategória Jóváhagyott
támogatási összeg

Megvalósítás módja

Trágyaszóró gép Pályakarbantartó gép 49 345 Ft
Előfinanszírozott (nem
ingatlan)

gyepszellőztető gép Pályakarbantartó gép 303 122 Ft
Előfinanszírozott (nem
ingatlan)

kapu 7x2 méter Sporteszköz 387 714 Ft
Előfinanszírozott (nem
ingatlan)

öntözőrendszer kiépítése Pálya-infrastr. bőv. 3 045 317 Ft Előfinanszírozott (ingatlan)

élőfüves pálya felújítása Pályafelújítás 4 004 028 Ft Előfinanszírozott (ingatlan)

labdafogó háló tartószerkezettel (beépített) Pálya-infrastr. bőv. 704 935 Ft Előfinanszírozott (ingatlan)

Összesen: 8 494 461 Ft

Határozatom ellen önálló fellebbezésnek az Stv. 22. §-ának (4) bekezdése, valamint a Ket. 100. §-ának (1) bekezdés a) pontja alapján helye nincs. A
Kérelmező a Ket. 100. §-ának (2) bekezdése alapján határozatom bírósági felülvizsgálatát annak közlésétől számított harminc napon belül
jogszabálysértésre hivatkozással kérheti a Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróságtól. A közigazgatási határozat bírósági felülvizsgálatát a
fenti ügyiratszámra való hivatkozással, a Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróságnak címzett, de az MLSZ-hez benyújtott keresetlevélben
kérheti. Kérelmező a keresetlevelében a polgári perrendtartásról szóló 1952. évi III. törvény 338. § (1) bekezdése alapján tárgyalás tartását kérheti,
ellenkező esetben a bíróság a pert tárgyaláson kívül bírálja el. Az illetékről szóló 1990. évi XCIII. törvény 43. § (3) bekezdése alapján a határozat
bírósági felülvizsgálatának tételes illetéke 30.000,- Ft, ugyanezen törvény 62. § (1) bekezdésének h) pontja alapján a Kérelmezőt illetékfeljegyzési
jog illeti meg.

A Kérelmező 25 000 Ft igazgatási szolgáltatási díjat fizetett meg az MLSZ 10300002-10473718-49020341 számú fizetési számlájára. Az MLSZ-nek
egyéb eljárási költség megtérítéséről nem kellett döntenie, mert az eljárás során ilyen költség nem merült fel.

I N D O K O L Á S

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 a programját a Kormányrendelet 4. §-ának (1) bekezdésében meghatározott határidőig - 2016.04.30. napján - benyújtotta. A
közigazgatási hatósági eljárás 2016.05.01. napján indult meg. Mivel eljárásom során megállapítottam, hogy a benyújtott sportfejlesztési program
megfelel a Kormányrendelet 4. §-ának (3) bekezdésben meghatározott vizsgálati szempontoknak, ezért a Kérelmező sportfejlesztési programjának
szakmai tartalmát– a 2016/17-os támogatási időszak tekintetében – az MLSZ Elnöksége által elfogadott értékelési elvekben foglaltak
figyelembevételével, a rendelkező részben foglaltak szerint hagytam jóvá.

A benyújtott sportfejlesztési program költségtervének tárgyi eszköz jogcímen jóváhagyott projektelemek támogatási összege a megyei igényeknek
megfelelő és az MLSZ stratégiai célkitűzéseinek megvalósítását ténylegesen elősegítő fejlesztések figyelembe vételével egyedi elbírálás alapján,
szakmai véleményezés után került a rendelkező részben feltüntetett összegben elfogadásra.

A Kérelmező által benyújtott sportfejlesztési program előfinanszírozott tárgyi eszköz beruházás, felújítás jogcímmel kapcsolatban a következő
megállapításokat teszem:

A(z) Festék pályavonalazáshoz (Egyedi) megnevezésű projektelem a hatályos jogszabályok alapján nem elszámolható költségnek minősül;
A(z) Műtrágya (Egyedi) megnevezésű projektelem a hatályos jogszabályok alapján nem elszámolható költségnek minősül;
A(z) Gyeptégla (Egyedi) megnevezésű projektelem a hatályos jogszabályok alapján nem elszámolható költségnek minősül;
A(z) Fűmag (Egyedi) megnevezésű projektelem a hatályos jogszabályok alapján nem elszámolható költségnek minősül;

ezért figyelemmel a Tao. tv. 22/C. § (4) bekezdésének c) pontjában meghatározott 70%-os támogatási intenzitásra – a Kérelmező sportfejlesztési
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programjának előfinanszírozott tárgyi eszköz beruházás, felújítás jogcím alá betervezett költségét 845 922 Ft támogatási összeggel 740 181 Ft
összegre csökkentettem.

A Kérelmező által benyújtott sportfejlesztési program utánpótlás-nevelési feladatok támogatása jogcímmel kapcsolatban a következő
megállapításokat teszem:

Az MLSZ sportágfejlesztési koncepciójának alapvető stratégiai célja a magyar labdarúgás tömegbázisának nagymértékű szélesítése. E stratégiai
célt szem előtt tartva – figyelembe véve az egyes utánpótlás-korosztályokban szerepeltetett csapatok és versenyengedéllyel rendelkező játékosok
számát, valamint a Tao. tv. 22/C. § (4) bekezdésének a) pontjában meghatározott 90%-os támogatási intenzitásra vonatkozó előírást – a Kérelmező
utánpótlás-nevelési feladatok támogatása jogcím alatt megvalósítani kívánt projektelemei 3 719 984 Ft összegben kerültek jóváhagyásra. A
Kérelmező sportfejlesztési programjának utánpótlás-nevelési feladatok támogatása jogcím alatt jóváhagyott támogatás összegét az egyes
aljogcímek tekintetében arányosan kell felhasználnia, ezért – figyelemmel a Tao. tv. 22/C. § (4) bekezdésének c) pontjában meghatározott 90%-os
támogatási intenzitásra – Kérelmező sportfejlesztési programjának utánpótlás-nevelési feladatok támogatása jogcím alá betervezett költségét 3 645
304 Ft támogatási összeggel csökkentettem.

Tájékoztatjuk, hogy az MLSZ Elnöksége által elfogadott 25/2014 (02.11.) számú határozata, valamint a pályázatban lévő nyilatkozat alapján, amelyik
sportszervezet a vállalt növekményét neki felróható okból nem teljesíti, illetve a már meglévő, továbbá az önként vállalt utánpótlás korosztályú
csapatait az MLSZ versenyrendszerében a 2015/16-os bajnoki évadban mégsem indítja el, vagy azt nem fejezi be, úgy az ezen csapatokra jutó
támogatási összeggel a 2016/17-es bajnoki évben a jóváhagyható utánpótlás- nevelési feladatok és személyi jellegű ráfordítások jogcímek
támogatási összege csökkentésre kerül.

Tájékoztatom, hogy a Kormányrendelet 10. §-ának (2) bekezdése alapján - vagy amennyiben a jóváhagyott támogatás költségelemek közötti
arányos felhasználására vonatkozó fenti előírás az eredetileg megvalósítani kívánt utánpótlás-nevelési feladatok megvalósítását veszélyeztetné
vagy meghiúsítaná, akkor a Kormányrendelet 10. §-ának (3a) bekezdése alapján - a Kérelmező kérelmezheti a jóváhagyott sportfejlesztési
programjának módosítását

Az eljárás során megállapítottam, hogy a Kérelmező által benyújtott sportfejlesztési program szakmai tartalma összhangban van az MLSZ
labdarúgás stratégiai fejlesztési koncepciójával és értékelési elveivel.

A sportfejlesztési program jóváhagyására irányuló kérelme elbírálásához kapcsolódóan a látvány-csapatsportok támogatásával összefüggő
sportfejlesztési program jóváhagyására és a támogatási igazolás kiadására irányuló hatósági eljárásban fizetendő igazgatási szolgáltatási díjról
szóló 39/2011. (VI. 30.) NEFMI rendelet 1. § a) pontja és (2) bekezdése alapján a Kérelmezőnek 25 000 Ft igazgatási szolgáltatási díj fizetési
kötelezettsége keletkezett, amelyet a rendelkező részben foglaltakkal összhangban teljesített. Az MLSZ-nek egyéb eljárási költség megtérítéséről
nem kellett döntenie, mert az eljárás során ilyen költség nem merült fel.

Tájékoztatom, 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 fentieken túl felhívom a Kérelmező figyelmét arra, hogy a jelen határozatban jóváhagyott támogatási összeg felhasználásának a
Kormányrendeletben foglaltak, az MLSZ honlapján megtalálható, az MLSZ Elnöksége által elfogadott értékelési elveivel, valamint Elszámolási
Szabályzatban foglaltakkal összhangban kell történnie. A támogatás felhasználásáról történő elszámolást az ellenőrző szervezet, az MLSZ végzi, az
elszámolási elvek figyelembe vételével.

Hatáskörömet és illetékességemet az Stv. 22. §-ának (2) bekezdés f) pontja, valamint a Kormányrendelet 2. §-ának (1) bekezdés 2. pontja határozza
meg.

Döntésemet a hivatkozott jogszabályhelyek alapján hoztam meg.

Budapest, 2016.11.17.

 
dr. Vági Márton

Főtitkár

A határozatot kapják:
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1. Kismarosi Fortuna Sportegyesület
2. Irattár
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