
CSÉPA KÖZSÉGI SPORTEGYESÜLET

SPORTFEJLESZTÉSI PROGRAMJA

2014/15 évadra

A község halmozottan hátrányos helyzetű, lakosságszáma nem éri el a 2000-t, egyetlen jelentősebb
gazdasági egység nélküli település, mely megyei I. osztályú labdarúgó bajnokságban szereplő,
versenyszerüen utánpótlás csapatokat is foglalkoztató sportegyesülettel rendelkezik. Egyetlen biztos
támogatója az Onkórmányzat.
Ezen körWmények figyelembe vételével készült a program.

I.! A program célia

-az egészséges életmódhoz kapcsolódó testmozgási igények kielégítése,
-az egyesülettel kapcsolatban levő valamennyi személy/játékos, néző/ fair play szellemre
való nevelése, .

-a versenykiirásokban szereplő feltételek biztosítása,
-a felnőtt és utánpötláskorú gyerekek versenyeztetése egyesületi keretek között,
-az igazolt labdarúgók számának növelése, a környező települések /ahol nincs szervezett
labdarúgás/ arra érdemes, tehetséges fiataljainak bevonása a nevelőmunkába,
-a sportlétesítmények folyamatos karbantartása és fejlesztése, a pálya és tartozékainak a.z
MLSZ In&astruktúra és Biztonságtechnikai szabályzatában meghatározottaknak megfelelő
pótlása, fejlesztése,
-a sportszakemberek képzésének, tovább képzésének segítése,
-az ovodásokkal a labdarugás megszerettetése, részükre sportrendezvények szervezése,
-az iskolák közötti sportrendezvények segítése,
-a kispályás labdarúgásba bekapcsolódóknak játéldehetőség biztosítása,
-a labdarúgás népszerüsítése honlapunkon keresztül is,
-a sportolás anyagi feltételeinek biztosítása, a saját bevételek növelése, az önkéntes
támogatók megtartása, a pályázati lehetőségek kihasználása

11./A program megvalósításának eszköze

l/A felnőtt és utánpótláskorú csapatok verseny ill. tornaszerü foglalkoztatása, az anyagi
feltételek biztosítása.
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2/Az utánpótlás nevelés szhivonalának emelése, a kapcsoló költségek átvállalása / az
egyesület fizeti a versenyengedély kiadásával kapcsolatos dij at, a sportorvosi vizsgálat díját,
a felszerelést térítésmentesen bocsátja rendelkezésre, az utaztatás ingyenes, iskolai
rendezvények esetén a sportpályát és sportfelszerelést ingyen biztosítj a/.

3/A felnőtt és utánpótláskorú csapatok felszereléseinek pótlása, az in&astruktúra fejlesztése.

4/Az anyagi eszközöket igénylő feladatok, melyek pályázati támogatással valósulnak meg:

a/Az utánpótlás nevelési feladatokhoz kapcsolódók
-az elhasználódott sportfelszerelések /mez, nadrág, sportszár, sípcsontvédő/ pótlása,
-az elhasználódott cipők pótlása,
-az elhasználódott labdák pótlása,
-a csapatok utaztatása.

b/A tárgyi eszközökhöz kapcsolódók
-sportöltöző felúj itása,
-önjáró fűnyiró beszerzése,
-labdarúgó kapuk cseréje,
-a felnőtt csapat részére az elhasználódott felszerelések pótlása,
-az elhasználódott labdák, cipők pótlása,
-kapuhálók beszerzése.

5/A sportszakemberek /edzők/ számának növelése, továbbképzésük segítése a költségek
részbeni vagy teljes átvállalásával. El kell érni, hogy a szabályoknak megfelelő képzettségű
edzők álljanak rendelkezésre.

6/A labdarúgás népszerűsítése érdekében programok szervezése

-a felnőtt csapat mérkőzéseinek egy része szünetében a gyerekek részérel l-es rúgó verseny
rendezése jelképes dijazással,
-a különböző ünnepekhez kapcsolódóan kispályás labdarúgó torna szervezése,
a „romacsapatok derbije” megszervezésre kerül a felszerelés és a létesítmény ingyenes

átengedésével,
-az aktív labdarúgástól visszavonult, de testmozgási igényét kielégíteni akarók részére heti
egy alkalommal a labdarúgó pályán játéklehetőség biztosítása, igény szerint az öltöző és a
felszerelések ingyenes átengedésével,
-tehetségkutatás végzése az óvodában, az általános iskolában, a tehetséggondozás érdekében
részükre szervezett körzeti képzésen való részvétel feltételeinek biztosítása, fejlődésük
figyelemmel kisérése.
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7/Az átlátható, fenntartható, hatékony gazdálkodás és működés biztosítása

-a TAO adta lehetőségek kihasználása, az önrész fedezetének megteremtése,
-az eseti támogatók felkutatás, velük való kapcsolattartás,
-önkórmányzati támogatásra pályázás, a szükséges elszámolások elvégzése,
-a saját bevételek növelése a tagdíj fizetési kötelezettség betartásával ill. a mérkőzésre
jegyet nem váltók kiszűrésével,
-a bevétel-kiadás összhangjának biztosítása, fedezet nélküli kötelezettség vállalásra nem
kerül sor.

III. Egyéb feladatok

A következő évadban /2015/16/ megvalósitásra váró feladatok pénzügyi-műszaki
előkészítése a pályázatokon való részvétel érdekében.

s é pa, 2014. április 22.

Kómár Károly
SE elnök
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lárgy sportiejlesztési program
jóváhagyására irányuló kérelemjóváhagyása

A Magyar Labdarúgó Szövetség (a továbbiakban: MLSZ) a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános
szabályairól szóló 2004. évi CCL. törvény (a továbbiakban: Ket.) 71. s-ának (1) bekezdése, a sportról szóló 2004. évI I. törvény
(a továbbiakban: SW.) 22. 5 (2) bekezdésének fa) pontja, a társasági adóról és az osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI.
törvény (a továbbiakban: Tao. tv.) 221C. 5-a, valamint a látvány-csapatsport támogatását biztosító támogatási igazolás
kiállításáról, felhasználásáról, a támogatás elszámolásának és ellenőrzésének, valanint visszabzetésének szabályairól szóló
10712011 (Vl.30.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Kormányrendelet) 4. 5-ának (5) bekezdése alapján meghozta a következő

HATÁROZATOT

A támogatási igazolás klállításának feltételét képező sportfejlesztési program jóváhagyására irányuló eljárással
kapcsolatban az Sty. 22. 5-ának (3) bekezdésében kapott jogkörönten eljárva. a(z) Csópa Községi Sportegyesület
kérelmező (székhelye: 5475 Csépa Béke 133, adószáma: 19866224 - 1 - 16, képvIselője: Kómár Károly) (a továbbiakban:
Kérelmező) sportfejlesztési prograrr~ánakszakniaj tartalmát, illetve annak költségvetését a Kormányrendelet 4. 5-ának (5)
bekezdése, valanint a sportfejlesztési prograntan rendelkezésre álló információk alapján jogcímenként az alábbi
ősszegekben

jóváhagyom;

rámogatás jogcíme Közvetlen Közreműlcödől dQ Ellenőrző Támogatás A program
támogatás összege szervnek összesen megvalósításához

összege fizetendő szükséges önrész
hatóságld~

~lőfinanszírozássaI
negvalósítandó 6 454 935 Ft 0 Ft 65 201 Ft 6 520 136 Ft 2 794 344 Ft

eruházás, felújítás
Jtánpótlás-nevelési 2 183 894 Ft 0 Ft 22 060 Ft 2 205 954 Ft 245 106 Ft

)sszesen: 8 638 829 Ft 0 Ft 87 261 Ft 8 726 090 Ft 3 039 450 Ft

A tárgyi eszköz beruházás, felújítás jogcímhez kapcsolódó jóváhagyott tétel Jóváhagyott Megvalósítás
megnevezése támogatási módja

összeg
Funkcionalitáslöltözófelújítás 4 507 315 Ft Előfinanszírozott
játéktér~ályakarbantartó gépek. kieó. 1 056 415 Ft Előfinanszírozott
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Cím: 1112 Budapest, Kánai Út 2/D.

1

Levélcím; 1386 Budapest 62. Pf. 906/1.

A DOKUMENTUM
ELEKTRONIKUSAN

L-IITELESITETT
A hITSÍSEÉG ELL~ŐPZÉS~~2

CAflWTSCr’ IOL

Béke 133
5475

€ otpbank

TeL: +36-1-577-9500 Fax: +36-1-577-9503 E-mail: mlsz@mlsz.hu



MAGYAR
LABDARÚGÓ
SZÖVETSÉG

Labdarugó kapu beszerzés 267 685 Ft Előflnanszírozott
Labdafogó háló beszerzés 114 199 Ft Előfinanszírozott
Felszerelés beszerzés 1 garn. 98 691 Ft Előfinanszírozott
Labda beszerzés 20 db 112 790 Ft Előllnanszírozott
Cipő beszerzés 20 pár 281 974 Ft Előfinanszírozott
Meccslabda beszerzés 5 db 52 870 Ft Előfinanszírozott
Kapuháló beszerzés 2 db 28 197 Ft Előfinanszirozott
Összesen: 6 520 135 Ft

Határozatom ellen önálló fellebbezésnek az Sty. 22. s-ának (4) bekezdése, valamint a Ket. 100. s-ának (1) bekezdés a) pontja
alapján helye nincs. A Kérelmezó a Ket. 100. s-ának (2) bekezdése alapján határozatom bírósági felülvizsgálatát annak
közlésétől számított harminc napon belül jogszabálysértésre hivatkozással kérheti a Fővárosi Közigazgatási ás Munkaügyi
Bíróságtól. A közigazgatási határozat bírósági felülvizsgálatát a fenti ügyiratszánra való hivatkozással, a Fővárosi
Közigazgatási ős Munkaügyi Bíróságnak 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

A Kormányrendelet 4. s-ának (1) bekezdése értelmében a támogatási Igazolás klállításának elózetes feltétele, hogy a
támogatás igénybevételére jogosult szervezet a tervezett támogatással érintett sportfejlesztési progranját — több évre szóló
sportfejlesztési program esetén évekre lebontva —. annaktervezett megvalósítását megelőzően a jóváhagyást végző
szervezet részére jóváhagyás céljából benyújtsa.

A Kérelmező a progranját a Kormányrendelet 4. s-ának (1) bekezdésében meghatározott határidőig - 2014,04.29. napján -

benyújtotta. A közigazgatási hatósági eljárás 2014.04.30. napján indult meg. Mivel eljárásom során megállapitottan’ hogy a
benyújtott sportfejlesztési program megfelel a Kormányréndelet 4. s-ának (3) bekezdésben meghatározott vizsgálati
szerrpontoknak, ezért a Kérelmező sportfejlesztési progran~ának szakmai tartalmát, a benyújtott költségterv személyi jellegű
ráfordítás, valamint utánpótlás-nevelési feladatok ellátásának támogatási jogcím támogatási összegét — a 201412015-ős
támogatási időszak tekintetében — az MLSZ Elnöksége által a 2512014 (02.11.) számú határozata alapján jóváhagyott
értékelésl elvekben foglaltak ligyelentevételével. a rendelkező részben foglaltak szerint jóváhagytam.

A benyújtott sportfejlesztési program költségtervének tárgyi eszköz jogcímen jóváhagyott projektelemek támogatási összege
a megyei igényeknek megfelelő ás az MLSZ stratégiai célkitűzéseinek megvalósítását ténylegesen elősegítő fejlesztések
figyelente vételével egyedi elbírálás alapján, szakmai véleményezés után került a rendelkező részben feltüntetett összegben
elfogadásra.
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1~jékoztaton’ hogy a Kormányrendelet 10. s-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 meghlúsítaná, akkor a Kormányrendelet 10. s-ának (3a) bekezdése alapján - a
Kérelniező kérelmezheti a jóváhagyott sportfejlesztési prograrr~ának módosítását.

Az eljárás során megállapítottan’ hogy a Kérelmezó által benyújtott sportfejlesztési program szakmai tartalma összhangban
van az MLSZ labdarúgás stratégiai fejlesztési koncepciójával.

A sportfejlesztési program jóváhagyására irányuló kérelme elbfrálásához kapcsolódóan a látvány-csapatsportok
támogatásával összefúggó sportfejlesztési program jóváhagyására és a támogatási igazolás kiadására irányuló hatósági
eljárásban fizetendő igazgatási szolgáltatási díjról szóló 3912011. (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.

1~jékoztaton~’ hogy a Kormányrenaelet 4. S-ának (11) bekezdése alapján a jelen határozatoninal jóváhagyott sportfejlesztési
progran~át, annak költségtervét és a jóváhagyott támogatás összegét a honlapján köteles közzétenni.

A fentiekeri túl felhívom a Kérelmező figyelmét arra, hogy a jelen határozatban jóváhagyott támogatási összeg
felhasználásának a Kormányrendeletben foglaltak, ás az MLSZ Elnökségének értékelési elvelvel összhangban kell történnie. A
támogatás felhasználásáról történő elszámolást az ellenőrző szervezet, az MLSZ végzi, az elszámolási elvek figyelente
vételével.

Hatáskörönet és illetékességemet a Tao. tv. 221C. 5-ának (3) bekezdése, az SW. 22. 5-ának (2) bekezdés f) pontja, valamint a
Kormányrendelet 2. S-ának (1) bekezdés 2. pontja határozza meg.

Döntésemet a hivatkozott jogszabályhelyek alapján hoztam meg.

Budapest, 2014.07.09.

A határozatot kapják:
1. Kérelmező
2. Irattár

dr. Vá9I Márton
főtitkár
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