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ELŐTERJESZTÉS

1. napirend

Jászfényszaru Városi Sportegyesület kérelme sportöltöző megemelt összegű
TAO pályázatához önerő lehívásához

Tisztelt Bizottság!
A Sport és Közbiztonsági Bizottság 2020. február 24-én tárgyalta a Jászfényszaru Városi
Sportegyesület 2020/2021. évi TAO pályázatához önrész tervezésére vonatkozó kérelmét.
Ennek kapcsán döntött 2/2020. (II.24.) SK. számú határozatával a sportöltöző önerő kapcsán,
mely alapján 17.533.620 Ft összegű forrást elkülönítését kérte a képviselő-testülettől
„2020/2021. évi TAO pályázat – öltöző építése önrészként”, melyet a képviselő-testület
62/2020.(II.26.) számú határozatával hagyott jóvá azzal a kikötéssel, hogy a határozat alapján
elkülönített önerőt a Sportegyesületnek nyertes pályázata esetén új kérelemben szükséges
lehívnia.
A sportegyesület elnöke 2022.06.22-én kelt megkeresésében jelezte, hogy a sporttelepre
tervezett új öltözőépület építésére a nyertes pályázatuk támogatását 2021-ben sikerült további
17.938.426 Ft-tal megemelni, így a korábbi 40.600.637 Ft támogatási összeg helyett immár
58.539.063 Ft támogatást ítélt meg a JVSE részére a Magyar Labdarúgó Szövetség 2021.11.14i határozatában. Az azóta eltelt időszakban az emelt összeget is sikerült társasági adó
támogatásból feltölteni a sportegyesületnek, így a teljes 58,5 millió Ft támogatás az MLSZ
elkülönített számláján vár felhasználásra. A támogatási összeg lehívására részelszámolások
benyújtásával nyílik lehetőség.
Erre a forrásemelésre a megnövekedett építőipari árak miatt volt szükség, mivel a 90 napig
érvényes, 2021.06.25-én kelt legkedvezőbb ajánlat 79.992.548 Ft-os áron érkezett.
A sportegyesület elnöke jelezte, hogy két lehetőség áll rendelkezésre a megvalósításhoz, abban
az esetben, ha az áremelkedések folytán nem megvalósítható a beruházás ezen az áron, azonos
műszaki tartalommal:
- a műszaki tartalom csökkentése, főként a gépészet tekintetében;
- támogatás kiegészítő kérelem benyújtása a támogató szervezet (MLSZ) felé.
A második pont tekintetében a Magyar Labdarúgó Szövetség lehetőséget biztosít a támogatás
kiegészítésére olyan beruházások esetében, ahol a megnövekedett építőipari árak miatt a
kivitelezés nem fejezhető be a pályázat beadásakor érvényes benchmark áron. Ezen lehetőséget
a sportegyesület ki kívánja használni, amelyet az építkezés abban a szakaszában érdemes
elindítani, amikor már látható a beruházás teljes, valós költsége. Ebben az esetben az MLSZ
hivatalból kirendel egy igazságügyi szakértőt, az általa kiadott igazolással nyílik lehetőség
kérelem kiegészítés benyújtására. Országosan elmondható, hogy a támogatott beruházások
lezárása e képp történik, mivel az MLSZ elhivatott a megkezdett beruházások befejezésében.
Az öltözői kapacitás bővítése rendkívül indokolt a sporttelepen napi rendszerességgel sportoló
gyermekek megnövekedett száma, illetve a megrendezésre kerülő nagyszabású
sportrendezvények népes résztvevői létszáma miatt is.
A sportegyesület vezetője kezdeményezi levelében a szükséges önerő támogatás lehívását
21.453.485 Ft összegben, mely kérelemben kiemeli, hogy a megépült épület a használatbavétel
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után Jászfényszaru Város Önkormányzata tulajdonába kerül a vonatkozó előírások szerint. Kéri
tovább, hogy a meglévő színpadot fedő tartószerkezet és sátor eltávolításáról, felhasználásáról a
képviselő-testület hozzon döntést, mivel az új épület ennek a helyére fog kerülni.
Kérelmében jelzi, hogy kedvező döntés esetén a kivitelezés 2022. júliusában elkezdődne.
Kérem a Tisztelt Bizottságot, hogy a fentiek tekintetében és a csatolt dokumentumok alapján
vitassa meg az előterjesztést, és hozza meg döntését az önerő megemelése, lehívása és a
jelenlegi felépítmény felhasználásával kapcsolatosan.
……/2022. (V.30.) SK. Bizottsági határozat
Jászfényszaru Városi Sportegyesület kérelme sportöltöző megemelt összegű TAO
pályázatához önerő lehívásához
Jászfényszaru Város Képviselő-testületének Sport és Közbiztonsági Bizottsága megtárgyalta a
Városi Sportegyesület kérelmét, és javasolja a Képviselő-testületnek a 2020/2021. évi TAO
pályázat – öltöző építése önrészeként 62/2020.(II.26.) képviselőtestületi-határozattal
jóváhagyott 17.533.620 Ft összegű önerőt 21.453.485 Ft összegre megemeli az Önkormányzat
2022. évi költségvetése terhére, tovább javasolja engedélyezni az összeg lehívását a
Jászfényszaru Városi Sportegyesület számára a Magyar Labdarúgó Szövetség
ki/JHINTMOD01-43398/2020/MLSZ iktatószámú levelében a sportöltöző kialakítására
megjelölt 58.539.063 Ft támogatás önerejeként.
……/2022. (VII.20.) Képviselő-testületi határozat
Jászfényszaru Városi Sporttelepen lévő, színpadot lefedő sátorszerkezet elbontásáról
Jászfényszaru Város Képviselő-testületének Sport és Közbiztonsági Bizottsága javasolja a
Képviselő-testület számára, hogy a Városi Sportegyesület öltöző építése kapcsán a Sporttelepen
lévő, öltöző építéssel érintett régi színpadot befedő sátorszerkezetet saját forrásból a 2022. évi
költségvetése terhére bontassa el.
Jászfényszaru, 2022. július 14.

Tisztelettel:
Szakali János sk.
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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) JÁSZFÉNYSZARU VÁROSI SPORT EGYESÜLET (székhelye: 5126 Jászfényszaru
Szabadság tér 1. , adószáma: 19866114-1-16, 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

Közreműködői díj
összege

Ellenőrző szervnek
ﬁzetendő hatósági
díj

Támogatás
összesen

A program
megvalósításához
szükséges önrész

Tárgyi eszköz beruházás,
felújítás (előﬁnanszírozott
ingatlan)

4 016 504 Ft

82 815 Ft

41 407 Ft

4 140 726 Ft

1 774 597 Ft

Tárgyi eszköz beruházás,
felújítás (utóﬁnanszírozott
ingatlan)

40 600 637 Ft

837 127 Ft

418 563 Ft

41 856 327 Ft

17 938 426 Ft

Összesen:

44 617 141 Ft

919 942 Ft

459 970 Ft

45 997 053 Ft

19 713 023 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)

5 791 100 Ft

119 404 Ft

59 702 Ft

5 970 206 Ft

0 Ft

Tárgyi eszköz beruházás,
felújítás (utóﬁnanszírozott
ingatlan)

58 539 063 Ft

1 206 991 Ft

603 495 Ft

60 349 549 Ft

0 Ft

Összesen:

64 330 163 Ft

1 326 395 Ft

663 197 Ft

66 319 755 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)

Előﬁn. ingatlan közreműködői díj

Növelve

82 815 Ft

119 404 Ft

Utóﬁn. ingatlan közreműködői díj

Növelve

837 127 Ft

1 206 991 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 Törvényszéktől. A közigazgatási határozat bírósági felülvizsgálatát a fenti ügyiratszámra való hivatkozással, a
Fővárosi Törvényszéknek címzett, de az MLSZ-hez benyújtott keresetlevélben kérheti.
A Kérelmező 25 000 Ft igazgatási szolgáltatási díjat ﬁzetett meg az MLSZ 10300002-10473718-49020341 számú ﬁzetési számlájára.
INDOKOLÁS
Kérelmező a 1970.01.01. nappal kelt ki/JH01-43398/2020/MLSZ nyilvántartási számú jóváhagyó határozat vonatkozásában módosítási kérelmet
nyújtott be 2021.09.15. 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 25 000 Ft igazgatási szolgáltatási díj ﬁzetési
kötelezettsége keletkezett, amelyet a rendelkező részben foglaltakkal összhangban teljesített.
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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, 2021.11.24.
dr. Vági Márton
Főtitkár
A határozatot kapják:
1. JÁSZFÉNYSZARU VÁROSI SPORT EGYESÜLET
2. Irattár
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