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Tárgy:.sportfej
lesztésiprogram
jóváhagyásárairányulókére|em

A MagyarLabdarúgóSzövetség(a továbbiakban:MLSZ) a közigazgatásihatóságie|jáÉsés
szolgá|tatásá|talános szabá|yairól szó|ó 2004. évi CXL. törvény (Ket.) 71. $-ának (1)
bekezdése,a sportró| szó|ó 2004. évi |. törvény (Stv.), a társasági adóról és az
osztalékadórólszó|ó 1996. évi LXXX. törvény (Tao.)l22lc. $.a, valamint a |átványfe|használásáró|,a
csapatsporttámogatását biztosítTtámogatási igazolás .kiá|lításáró|,
va|amintvisszafizetésének
szabályairó|szó|ó
támogatáse]sámolásának ése|lenőrzésének,
4. $.nak (5) bekezdésea|apján
10712011(Vl'30.) Korm. rendelet (Kormányrende|et)
meghoztaa következő
HATÁRozAToT
programjóváhagyására
feltéte|ét
A támogatásiigazoláskiál|ításának
képezősportíejlesztési
kapottjogkörömben eljárva,a
irányu|óe|járássa|kapcsolatbanStv. 22. s (3) bekezdésében
Futball Club Hatvan (székhelye:3000 Hatvan, Népkert,adószáma:' 19í36840.2.10,)(a
programjánakszakmai tarta|mát,i||etveannak
Kére|mező)sportfejlesztési
továbbíakban:
a Kormányrendelét)4. s (5) békezdése,valamint a, sportfej|esáési
költségvetését
programbanrende|kezésre
az alábbiösszegekben
á||óinformációkalapjánjogcímenl,6pnt
jóváhagyom:

Támooatás ioocíme
Szemé|vi
ie|leoűráfordítás
Tárovieszköz. beruházás.felúiítás
feladatok
Utánpót|ás.nevelési
összefüqoő feladatok
Kéozésse|
Közreműködői költséqek
Osszesen:

Támoqatás összeqe

4 114810
"80132368
32972 543

635000

3 535 641

12139:Ü362

az Stv.22. S (4) bekezdése,valaminta.Ket' 100.s
Határozatomellenönálló fellebbezésnek
(1) bekezdéséneka) pontja alapján he|ye nincs' Határozatom felÜlvizsgá|atát
jogszabálysértéSre
hivatkozássalraz úgy érdemébenhozott határozat kézhezvételétő|
számított
3onapon belüla Fővárosi Bíróságtó|lehetkérni.
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a támogatásiigazoláskiá||ításának
4. $-ának(1) bekezdése
érte|mében
A Kormányrende|et
jogosu|t szervezet a tervezett
e|őzetes fe|tétele,hogy a támogatás igénybevételére
programját(a továbbiakban:f,rogram)- több évre
támogatássalérintettsportíej|esztési
programeseténévekrelebontva-, annak tervezettmegvalósítását
szó|ó sportfej|esztési
jóváhagyás céljábó|benyújtsa.
megelőzőena jóváhagyástvégzőszervezetrészére

A Kére|mezőa Progra'1át"á Kormányrende|et
4. s (1) bekezdésébenmeghatározott
határidőig_ 2011.szeptember1S.ig- benyújtotta.
A közigazgatási hatÓsági eljárás 2011.
szeptember21-énindu|tmeg. Mivel e|járásomsorán megál|apítottam,
hogy á benyújtott
Programmegfelela Kormányrende|et
4. $-ának (3) bekezdésbenmeghatározottvizjgátati
szempontoknak,ezérta Kérelmező sportfej|esáésiprogramjánakózakmai tartalmát- a rende|kezőrészbenfoglaltakszerintjóváhagytam'
201112012
időszaktekíntetében
A Kére|mezősportfej|esztési
programjánaktárgyi eszköz beruházás,fetújÍtás
jogcíma|att
megvalósítani kívánt ,,hon|apfej|esztés''
megnevezésű projekte|em, ai
MLsz
sportágfej|esztési
koncepciója a|apján csökkentésre kerü|t, továboá a ''videokamera,
projektot'.
projekte|emnem e|számolhatókö|tségnekminősü|, ezért- figyelemmela Tao
22Ic.
s (4) bekezdéséneke) pontjában megihatározott70%.os támogatási
!örvény
intenzitásra- a Kére|mezősportíej|esáési
programjánaktárgyieszköz beruháás, felújítás
jogcímalá betervezett
kö|tségét
672.500'-Fttámogatásiösszegge| csökkentettem'
A Kére|meásportfejlesztési
programjábanközreműködői kö|tségektámogatásajogcímatatt
igényelttámogatás összegét a Korm. Rende|et2. s (6) bekezdéséb-en
meghatározott
rendelkezés
szerintmódosítottam.
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A Kére|mezőálta|benyújtott
Program szakmai tarta|mailleszkedk'á Mágyar Labdarúgó
Szövetségsportágstratégiaifej|esztésikoncepciójához,
A fentieken
túlfe|hívom
a Kére|mező
Íigyelmét
arra,hogye Kormányrenóe|et'4.
$.ának(11)
bekezdésealapján a je|en határozatommal
jóváhagyottsportfejtesztési
prggrarnját,annak
kö|tségtervétésajóváhagyotttámogatásösszegéthon|apjánkötelest<ozzéteírrií..
Hatáskörömet ésilletékességemet
a Tao. 22lC, $.ának(3).bekezdése,
az Stv. 22'.5-,5n.p,,,
bekezdésének
f) pontja,valaminta Kormányrendelet
2.s (1) bekezdésének
2. pontja
határozza meg.
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tra-{^*
jogszabá|yhelyek
Döntésemeta hivatkozott
a|apján
hoztam.
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