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FUZEsABoNYí sPoRT CLUB
Fuzesabony

Úttirő Út zsia
339Ü

A Magyar Labdanlgó szövetsóg (a lovábbjakban: MLSZ) az álta|ános köZigazgatási rendtartásró| gZó|ó 2016' évi CL' törvény (a továbbiakban: Akr'} Bí}. $.ának {1)
bekezdése, a spoÉró| szi|ó 2004. évi |. törvény iá továbbiakban: Slv.) 22. $ {2) bekezdésónek fa) pont1a' a társasági adóró| és az osztalékadóró| szÓló 1996. óvi LXXX|.
Íörvény (a továbbiakban: Tao. tv') 22/C" $-a' Va|aminl a iáfuány.csapatspor1 támÚgatásál biztosíÍó lámogatási jsazo|ás kiá|lításáról. fe|használásáró|. a támogatás
e|s2ám*|ásáfakése||enő*ésének,valamin1Viss7aÍizetésénekszabályairó lsZó ió1Ü7./20' l1{V|.30')Korm.
b€kezdáÍié á|apján meghÜzta e krvetkező

HATÁBozAToT

TáiékozÍátam. hÖgy a Kormányíendetel 4. s.ának {1 1 } bekezdé$é a|aöián a ie|en hatáÍÖzalommaI ióváhágyott sBrrtÍei|esatési progíamiát. annak kö,|tséglefvét es
a ióvéhagvoll lámogatés összeg |es köazétenni.

,AtámÜgatásiigaZo|áskiá||itesánakle|tételétképszősporÍfejle9Zté
jogkÖrörflben e|iárva, a(z) FÜZE$ABoNY| sPonT cLUB kére|mező (székhe|ye:3390 Fi]zésabÓny Hákiczi r]t48". adószáma:1992055s-1'10, képvise|ője: Nagy Osabai
(a továbbiakban: Kére|mező) sporfej|esztési programjának szakmai taÉa|mál, i||efue annak ktilLságvetését a stv.51. s (2) bekezdésének mi ponlja, Va|aminl a
KoImányrendelet 4. s-ának (5) bekezdése, iIletve a sporfi€jIesztési programban rende|kezésre á||ó iníornrációk a|apján jogcímenként az alábbi ö5s2egskben

ióváhaÜy0ml

A táÍgyi eszkoz betuházás, felújítás j0gcímhez kapcso|ocJó |óváhagyott léte|ek:

HatárÜZatom e|len tnáJ|T Íe||*bbezésnek az stv' 22. $.ának (4i t]e kezdóse, Va|amint aZ Ákr' t l a' s.ának (1 } bekezdise a|apján nincs he lyc' Á Kórelmezó a kozigazgittási
perrndtar lásró|sző|ó2Ü17.éVí|.tófény(atoVábbiakban:Kp')39.$.ának(1}bekezdésca|apjánkérhet iha1árzatombÓsig|Íe|ü|vizsgá
harmincnapc}nbei i j |aFővárosiKöz igazgat i is iésMunkar" igyiBíróságló|aÍent i i j i Jy iratszámíaValó
DimZett,deaz[ILSZ'hezbenyú1tot|kereset|eVélben.KÉíe|mezőakereset|eve|ébenaKp'77.s(2)bekezdé$é
aménnyiben a tárgyalás ta(ásál a biroság nem taÍtja szükségesnek az iigy érdemében tárgya|áson kívii| hataroz. AZ jlútékrő| szó|i 199Ü, évl XC||l' tÜlveny (a
t0Vábbíakban: l1V' i45/A'$(.1ibekezdésealapjánaze|sőÍokúkózigazgatás ibíróságio|1árás i| ietéke30.000,-Ft,ugyanezenl öívóny62,${1)bÖkezdésénekn)p{ina
a|apján a Kéíe|meZőt i||elékfeijegyzési 1r:g i||eli meg,

A Kdr*|me7ő 25 000 l-t igazgatásí szolgá|tatasi L
n]egtéÍíléséÍől ném ke||ett döntenie' meú az eljá!"ás soÍán i|yen kÖ|tség nem me|"í||! fe|.

INDOKOLAS

AKoÍrfá!]yrendelet4'$.ának{1)bekezdéseértelmébena!án}ogátás i igaZoláskiá|IÍ|ásánake|ő2etesÍe|tétele.hoEyatámosatás igényevélelére

1t2

Támogatés iog*íme
Kózvetlen

támosatás öss?ége
Közremiiködői díi

összege

E|lenőrző szervnek
Íiz*tendó hatósági

díi

Támogatás
összesen

A progÍam
meg\'a|ógílá$ához
szükséges önrósz

Elszámo|andó
óssze$

Tárgyi esrkiiz beruháZás,
iolúj ítás (e|ólinanszííoZTil
nBm lngatlafi)

6 935 648 F1 143 003 Fl 7t 502 Ft 7 150 153 Fr 3 Ü64 351 Fl t0 143 002 Fr

Utánpót|ás{leve|és
le|adatainak e|látáSa

1 Ü 708 793 Fl 220 800 Ft r10400Ft 1 1 039 999 Fr 1 226 S$7 Fr t215S266Ft

Ossres*n: 17 644 447 ?t 3{j3 8Ö3 Ft tftl 902 Ft 18 19Ü 152 Ft 4 29'1 018 Ft 22 299 2SB Fr

Megnevezés Kátegória Jóváhagyott
támogalási összeg

Megvalósílás módia

e|edményje|ző (nem beépítetti Pá|yataít0Zék 1 072 523 Fr Előfínanszíroz*tt {rrem
iügat|an)

kisbusz (9 íős) új Szemé|yszá||ítiísi eszkóz 6 077 63Ü Fl E|őfjnanszirozott iném
in0allan)

Osszesen: 7 150 153 Fl
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tervezett táíntgatássa| éí.ntétt spÖrtlejle$ztésí
'ióváhagyást végrő szervezei részére jóváhagyás cé|jábó| henyújtsa"

A Kére|rne:ő a pIogramját a Kormányrende|et 4' $-ának (1) bekezdésébn méghatáÍoZott |ratáridőig . 2018.Ü5'02. napjáf - benyújtotta' A kÖziga2ga1ási hatósá0i rljárás
201B.05.03'napiánindu||meg'Mivele l játásomsoránmegál|apitoüam,hogyabenyújtottsponÍe' i
meghatároz$l1ViZsgála1is2empÜnLoknak,ezértaKáre|mezősportfej|esztésiprr:gramjánaks2akmei i tár la|mál*a2Ü189.Üs
Elnöksége á|t*I e|ÍÖgadoltértéke|ési eIVekben Íoqla|tak Íigye|embevéte|éve|' a rende|kező részben Íoo|a||ak szerinl hagytam ]óVá.

A bsnyÚjtott sport{ejIesZlési pl0gram kÖ|tségtervének 1árgyi eszköZ jogcímen jóVáhaüyotl proiekteIemek támogatási összege a megyei iqényeknek megfeIe|o és al ML37

ré$Zben ÍeItiintetett ős$zegben e|Íogadásra.

AKére|mezdiálta|benyúj1ottspor|fej|esztésiprograme|őfnanszíÍozotttárgyjesZkZberuh

n Á{z) kisbusz (9 fős) Ú1 megnevezésű projekteIem az MLSZ sportágfejlesztési koncepciója alapján 6 Ö77 630 Ft.ban ke.Ü|t jóVáhagyásra;

ezért ,íigyelemmel a Tao. N. 22lC. $ (4) bekezdésének c) pontjában rnegha|ározott 70v..os támogatási irltenzitásía - á Kére|mező sportfej|esztéSi programjának
o|őíinanszírÖzott 1árgyi eszkoz berli|1áZás, Íelúiítás jogcím a|á bétervezstl kö|tségÓt 993 156 Ft láí}1ogatási osszeggel ? 1 50 1 53 F| összegre csökken|é,ltem.

Tájékoztatom, hogy a produktivitási bónusZ osszege a Magyar LabdáÍúgó szöVetség E|nókségének ELN.1s6l2017 (12.Ü5.) és ELN.]97i2017 (12"05.i számÚ szabályzatai
a|apján került megá|lapttasra' amelyrrek a TAo keretéberr megÍié|t osszese;440000 Ft'

Tájókoztatom, hosy a Kormányrende|et 10' $.ának (2} bekezdóse a|apján - Vagy a'nennyiben a jóváhagyoü támogatás kÖ|tsége|emek kozötti arányos f'elhászná|asáÍa
VÜnatkozifentie|őírásazeredetilegmegvalósí1anikíVííntutanpól|ás.
ának (4i bekezdése a|apján - a Kéíelmező kóre|mezheli a jóVáhagyotl spÖ{íej|esztési programjának n]ódositasát

A?el jáíássotánmegál lapítottam,hrgyaKére|mezőálta|benyújto1tspol"tfeJ lesztésiprogramszakmai1aalmaÖss3h3n
koncepciójával és órtékelési e|veive|'

A sportÍBj|esztésí program jóváhagyására irányuló kólelme elbírálasához kapcso!ódian a |áfuány.csapatsportak tamogalásával összeÍúggő spoítÍE|eszt{isi píogíam
jóváhagyásátaésatám0gakísi igazo|áskiadásárairányu|óhat iságie l járásbanÍizetendóigázgatás iszo|gál latás idí]Íó{szó|ó
pontjaósa2'$a|apjánaKére|mezőnek25000Ft igazgatás iszolgá|tatás idíjt iZetós;kote|eZe1tsóseke!etke2ett,ame|yetareno|kező
le|jesítet,i. Áz ljllsz.r]ék egyéb e|járási kö|tség megtéÍítésérő| |.}ern kel|ett dóntenié, ínéÍt aZ eljárás soÍáil i|yen ko|tség nem merü|t {e|'

,AÍent iekentíJ|fe}híVomaKére|mezőf igye|métaÍa,hogya}e|enhaláÍouathanjóváhagy{' i tá|Ioga!á
honIapián Ülegta|á'ható, aZ N'LSZ [|ntksége á|ta| eItÜgadott értéke|ésj eIVeivc|, Va!amint ElszámÖlíísi Szabá|yzatban ÍogIa|takka| össZhangban ke|| tonénnie,

l''|ataskörömet és illetékésséÜemet a Tao. fu. 22lC" $.ának (3e) bekezdése, az SN.22^ $-ának (2) bekezdés í} pontja, Va|amint a Kormányrerrdelet 2, $.ának {1 i bekezdés 2.
pontja határ$Zza meg.

AfelUlVizsgálathozvaló jogotazstV"22'$(4)bekézdéssel összhangbanazÁkr.116,${1}bekezr iése,ésazÁkr.114.$(1}bekezdésebiztoÍiíta.
kéÍelem e|őtefjes?lésének módját és határidejét a Kp. 39. $ (1 i hekezdés határozza meg.

AÍÜ|ÜlVizsgá|ate|jáíás ' l | létékénekmér{ékétaZ|tv '45iA.(1}bekezdes6hatáÍÜZZameÜ. 'negÍ.Zetésénekmódjátós idejétaZltV"74.$(1)bekezÍlósesZabályt}z i1.

Döntésemet a hjvatkozott jogszabá|yhe|yek a|apján hoztam meg. A dontés taÉa|mát az ÁkÍ^ B1 . $ ha1ár0zza meg.

BudapeBl. 201 8.1 0.1 5"

dr' Vági Máfion
Fijtítkár

Á irá.tárÚzatot kap'iák :
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