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KISKUNHALASI SZILÁDY REFORMÁTUS FUTBALL CLUB
Kiskunhalas
Kossuth utca 14
6400

A Magyar Labdarúgó Szövetség (a továbbiakban: MLSZ) az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (a továbbiakban: Ákr.)
80. § (1) bekezdése, a sportról szóló 2004. évi I. törvény (a továbbiakban: Stv.) 22. § (2) bekezdése, 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) 10. §-a alapján meghozta a következő
HATÁROZATOT
A Magyar Labdarúgó Szövetség (a továbbiakban: MLSZ) a(z) KISKUNHALASI SZILÁDY REFORMÁTUS FUTBALL CLUB (székhelye: 6400
Kiskunhalas Kossuth utca 14. , adószáma: 18214019-1-03, a továbbiakban: Kérelmező) sportfejlesztési program módosítására irányuló kérelmet
Kormányrendelet 10. §-a, valamint a sportfejlesztési programban rendelkezésre álló információk alapján jogcímenként az alábbi összegekre
módosítom:
A jóváhagyott sportfejlesztési programból a módosítási kérelemmel érintett támogatás összege (Ft)
Támogatás jogcíme

Közvetlen
támogatás összege

Ellenőrző szervnek
ﬁzetendő hatósági
díj

Közreműködői díj
összege

Támogatás
összesen

A program
megvalósításához
szükséges önrész

Tárgyi eszköz beruházás,
felújítás (előﬁnanszírozott
ingatlan)

21 300 414 Ft

439 184 Ft

219 592 Ft

21 959 190 Ft

9 411 082 Ft

Összesen:

21 300 414 Ft

439 184 Ft

219 592 Ft

21 959 190 Ft

9 411 082 Ft

A módosított sportfejlesztési program támogatásának összege (Ft)
Támogatás jogcíme

Közvetlen
támogatás összege

Ellenőrző szervnek
ﬁzetendő hatósági
díj

Közreműködői díj
összege

Támogatás
összesen

A program
megvalósításához
szükséges önrész

Tárgyi eszköz beruházás,
felújítás (előﬁnanszírozott
ingatlan)

30 711 496 Ft

633 227 Ft

316 613 Ft

31 661 336 Ft

0 Ft

Összesen:

30 711 496 Ft

633 227 Ft

316 613 Ft

31 661 336 Ft

0 Ft

A sportfejlesztési programon elvégzett módosítás tételes bontása:

Jogcím

Előﬁn. ingatlan közreműködői díj

Megnevezés

Művelet

Növelve

A jóváhagyott
A módosított
sportfejlesztési
sportfejlesztési
programban az adott tétel programban az adott tétel
támogatásának összege
támogatásának összege
(Ft)
(Ft)
439 184 Ft

633 227 Ft

A módosítási kérelemmel nem érintett támogatás felhasználására a jóváhagyást végző szervezet korábbi döntéseiben foglaltak az irányadóak.
A határozat a közléssel végleges. A Kérelmező a határozat bírósági felülvizsgálatát annak közlésétől számított 30 napon belül jogsérelemre történő
hivatkozással kérheti a Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróságtól. A közigazgatási határozat bírósági felülvizsgálatát a fenti ügyiratszámra
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való hivatkozással, a Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróságnak címzett, de az MLSZ-hez benyújtott keresetlevélben kérheti.
A Kérelmező 15 000 Ft igazgatási szolgáltatási díjat ﬁzetett meg az MLSZ 10300002-10473718-49020341 számú ﬁzetési számlájára.
INDOKOLÁS
Kérelmező a 1970.01.01. nappal kelt ki/JH01-43189/2020/MLSZ nyilvántartási számú jóváhagyó határozat vonatkozásában módosítási kérelmet
nyújtott be 2021.05.21. napján.
A kérelemben – a Rendelet 10. § (5a) bekezdésére hivatkozással – a sportfejlesztési program szerinti ingatlan-fejlesztésre irányuló tárgyi eszköz
beruházáshoz, felújításhoz kapcsolódó támogatás Tao. tv. 22/C. § (4) bekezdés e) pontja szerint meghatározott mértékének módosítását kérte.
A társasági adóról és az osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény (Tao tv. 22/C. §) (4c) bekezdése alapján, a (4) bekezdésben foglaltaktól
eltérően a támogatási igazolások összértéke az (1) bekezdés a), b) és d) pontja szerinti támogatott szervezet - ide nem értve azokat a szervezeteket,
amelyekkel összefüggésben a 30/I. § alkalmazandó - ingatlanra irányuló tárgyi eszköz beruházás, felújítás beruházási, felújítási értéke - ideértve a
biztonsági követelmények teljesülését szolgáló infrastruktúra-fejlesztést is - legfeljebb 100 százaléka lehet, ha a) a beruházás, felújítás már
érdemben megkezdődött, vagy b) a beruházás, felújítás még érdemben nem kezdődött meg, de a támogatott szervezetnek még lehetősége van
meghosszabbítani a sportfejlesztési programját legalább 2 évvel, azzal, hogy ha a látvány-csapatsport támogatását biztosító támogatási igazolás
kiállításáról, felhasználásáról, a támogatás elszámolásának és ellenőrzésének, valamint visszaﬁzetésének szabályairól szóló 107/2011. (VI. 30.)
Korm. rendeletben meghatározottak szerint utóﬁnanszírozás keretében kerül a támogatott szerv részére kiﬁzetésre, akkor a támogatási időszakban a
sportcélú ingatlanfejlesztés készültségével arányos elszámolás benyújtását és annak elfogadását követően nyújtható támogatás.
A látvány-csapatsport támogatását biztosító támogatási igazolás kiállításáról, felhasználásáról, a támogatás elszámolásának és ellenőrzésének,
valamint visszaﬁzetésének szabályairól szóló 107/2011. (VI. 30.) Korm. rendelet (továbbiakban Rendelet) 10. § (5a) bekezdése alapján a Tao. tv.
22/C. § (4c) bekezdése alapján a támogatott szervezet a sportfejlesztési program megvalósítása során egy alkalommal kérelmezheti a jóváhagyást
végző szervezetnél a jóváhagyott sportfejlesztési programban szereplő támogatás Tao. tv. 22/C. § (4) bekezdés e) pontja szerint meghatározott
mértékének módosítását. A kérelem nem irányulhat az ellenőrző szervezet részére benyújtott elszámolásban, részelszámolásban szereplő saját
forrás csökkentésére.
A rendelkezésre álló információk alapján megállapítható, hogy a módosítási kérelemmel érintett összeg vonatkozásában a sportszervezet jogosult a
kérelem előterjesztésére, a módosítás ingatlanra irányul, a beruházás, felújítás már érdemben megkezdődött, VAGY a beruházás, felújítás még
érdemben nem kezdődött meg, de a támogatott szervezetnek még lehetősége van meghosszabbítani a sportfejlesztési programját legalább 2 évvel
és a kérelem nem irányul az ellenőrző szervezet részére benyújtott elszámolásban, részelszámolásban szereplő saját forrás csökkentésére,
valamint a program módosítása sportszakmailag támogatott.
A módosítási kérelemmel nem érintett támogatás felhasználására a jóváhagyást végző szervezet korábbi döntéseiben foglaltak az irányadóak.
Mindezekre tekintettel a rendelkező részben foglaltak szerint határoztam.
E határozatot az MLSZ, az Stv. 22. §-ának (2) bekezdés f) pontja, a társasági adóról és az osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény 22/C. §ának (3) bekezdése, a Kormányrendelet 4. §-ának (5), valamint 10. §-ának (5a) bekezdése alapján hozta meg.
A sportfejlesztési program módosítására 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 15 000 Ft igazgatási szolgáltatási díj ﬁzetési
kötelezettsége keletkezett, amelyet a rendelkező részben foglaltakkal összhangban teljesített.
A fellebbezési jogot az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (a továbbiakban: Ákr.) 112. §-a , a 116. § (1) bekezdése, a
(4) bekezdés d) pontja, valamint a Sportról szóló 2004. évi I. törvény 22. § (4) bekezdése zárja ki. A bírósági felülvizsgálat lehetőségét az Ákr. 114. §
(1) bekezdése, valamint a közigazgatási perrendtartásról szóló 2017. évi I. törvény 39. § (1) bekezdése határozza meg.
Budapest, 2021.05.26.
dr. Vági Márton
Főtitkár
A határozatot kapják:
1. KISKUNHALASI SZILÁDY REFORMÁTUS FUTBALL CLUB
2. Irattár
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