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E-mail: bajusz.endre@mlsz.hu
Ügyintéző: Dr' Bajúsz Endre
Tárgy: sportfejIesztési program

ióváhagyására irányu|ó kéreIem

T.bá|int Labdarúdó Akadémia Sportegyesü|et
Törökbálint

Deák Ferenc utca 42'
2045

A Magyar Labdarúgó szöVetség (a továbbiakban: MLSZ) a közigazgatási hatósági etjárás és szolgá|tatás á|ta|ános szabályairó| szó|ó

2004. évi CXL. törvény 1xet.;-zi. $.ának (1) bckezdése, a spcrtret szó|ő 2oo4- é.Ji l- tö!.Vény (Stv.), a társasági adóró| és az

osztalékadóró| szó|ó 1996' evi Lxxxt. torvény (Tao.) 22lC. $-a, va|amint a |átvány-csapatsport támogatását biztosító támogatási igazo|ás

kiá||íiásáró|, fe|haszná|ásáró|, a támogatás elszámolásának és el|enőzésének, va|amint visszafizetésének szabá|yairó| sző|ó 10712011

(Vl.3o.) Korm. rende|et (Kormányrendelet) 4. S-ának (5) bekezdése a|apján meghozta a következő

HATÁRozAToT

A támogatási igazo|ás kiál|Ításának fe|téte|ét képezo sportfe'i|esztési program jóváhagyására irányu|ó eljárássa| kapcso|atban Stv' 22.

$-ának (3) bekezdésében kapott jogkörömben etjárva, aiz; r-batint Labdarúdó Akadémia Sportegyesü|et kére|mező (székhe|ye: 2045

Törökbá|int Deák Ferenc utca 42., adószáma: ft7)ó47g - 1 - 13, képvise|ője: Kocsis Zo|tán) (a továbbiakban: Kére|mező)

sportfej|esztési programjának szakmai tartalmát' i||etve annak kö|tségvetését a Kormányrendelet 4' $-ának (5) bekezdése, Valamint a

spoftfe]|esztési programban rende|kezésre á|ló inÍormáciik aIapján jogcímenként az a|ábbi összegekben

Határozatom e||en öná||ó fe||ebbezésnek azStv,22, $-ának (a) bekezdése, va|amint a Ket. 100. S-ának (1)bekezdés a) pontja a|apján

nerye nincs. A Kére|mező a Ket. 109' $.ának (3) be-kezdése a|apján határozatom bírósági Íe|Ü|vizsgálatát annak közlésétő| számított

harminc napon be|ül jogszabá|ysértésre hivatkozássa| kérheti a Fővárosi Bíróságtó|.

lNDoKoLÁs

A Kormányrende|et 4. $-ának (1) bekezdése érte|mében a támogatási igazo|ás kiá||ításának e|őzetes fe|téte|e, hogy a támogatás

igénybevételére jogosu|t szervezet a tervezeti támogatássa| érintett sportfej|esztési programját _ több évre szó|ó sportfejlesztési program

esetén évekre |ebontva -, annak tervezett 
'egva|ósítását 

mege|őzően á jóvárragyást végző szewezet részére jóVáhagyás céljábó|

benyújtsa'
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jóváhagyom:

Támogatás jogcíme Közvet|en
támogatás összege

Közreműködői díj
összege

E||enőrző szervnek
fizetendő hatósági

díj

Támogatás
összesen

A program
megva|ósításához
szükséges önrész

Utánpót|ás.neve|ési
ÍeIadatok

12729 359 Ft 260 000 Fr 13'1 206 Fr 13 120 565 Ft 1 457 841 Ft

összesen: 12729 359 Ft 260 000 Ft 131 206 Fl 13 120 565 Ft 1 451 841 Fr
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A Kére|mező a programját a KormányÍende|et 4. $-ának (1) bekezdésében meghatározott határidőig -2012,04' 30. _ benyÚjtotta' A
közigazgatásihatósági e|1árás2012.05.04. napján indu|t meg. Mive|e|járásom során megál|apÍtottam, hogy a benyÚjtott sportfej|esztési
program megfe|e| a Kormányrende|et 4. $.ának (3) bekezdésben meghatározott vizsgá|ati szempontoknak, ezért a Kére|mező
sportfej|esztési programjának szakmai tarta|mát _ 2o12l2013-as támogatási időszak tekintetében - a rende|kező részben fog|altak

szerint jóváhagytam.

A Kére|mező á|ta| benyújtott sportfej|esztési program szakmai tarta|ma i||eszkedik a Magyar Labdarúgó Szövetség sportág stratégiai
fejIesztési koncepciójához.

A,.entieken iú| feihívom a Kére|mező figyeimét arra, hogy a Kormányrende|et 4. $-ának (11) bekezdése a|apján a je|en határozatomma|
jóváhagyott sportfejIesztési programját, annak kö|tségtervét és a jóváhagyott támogatás összegét honIapján köte|es közzétenni'

Hatáskörömet és i||etékességemet a Íao' 22lc. $.ának (3) bekezdése, az Stv. 22' $.ának (2) bekezdés f) pontja' va|amint a
Kormányrende|et 2' $-ának (1) bekezdés 2. pontja határozza meg.

Döntésemet a hivatkozott jogszabá|yhelyek aIapján hoztam.

-k.m.f.-
Tisztelettel:
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Törökbál i nt Város Po| gármestere

Leve|ezési cím: 2045 Törökbá|int, Munkácsy Mihá|y u. 79.
Tel.: 06-23-335-021 Fax: 06-23-336-039 e-mait:

Iktatószám: U .. .2012.
,Ü 

gy intéző : Vokríny Erika
Elérhetőség : 06-23 l 33 5 -021

Ajánlás

Alulírott Turai Istvrán, Törökbálint Viíros polgármestere a T-bálint Labdarúgó Akadémia
E gye stil et által benyúj tott TAo pálry ázatát tá m o gato m.

Apá|yázat cé|ja:

,,20]]. júIius L-jétől vált alkalmazhatóvá az a jogszabályi rendelkezés, amely alapjón a
tórsasógi adó hatóIya aló tartozó tórsaságok, villalkozók adójuk legfeljebb 70%-ig terjedő
mértékben támogathatjók az ún. ,,lótvóny-csapatsportokat,,, köztük a labdarúgóst. A
támogatáson keresztül a mog/ar labdarúgás jelentős fejlesztési forrásokhoz juthat.',

Törökbálint, 2012. szeptember 04.

Tisáelettel:
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