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Nyi|vántartásiszám: be/87001201
1
Tárgy:sportfej
lesztésiprogram
jiváhagyásárairányu|okéreIem

A Magyar LabdarugoSzovetség(a továbbiakban:MLSZ) a kozigazgatásihatÓsági
(Ket.)71.
eljárásésszolgáltatásálta|ánosszabályairclszoIo2oo4.éviCXL. torvény
(Stv.),a társaságiadoró|
a sportrólszo|ó2004.évil. torvény
$.ának(1) bekezdése,
és az osAalékadirolszo|o 1996. éviLXXX|. torvény(Tao.)22|C. $-a, va|aminta
látvány-csapatsporttámogatását biztosítÓ támogatási igazolás kiállításáro|,
felhasználásáril, a támogatás elszámo!ásának és e!|enorzésének,
va|amint
visszafizetésénekszabályairol szoló 10712011 (VI.30.) Korm. rendelet
(Kormányrende|et)
4. $.nak(5)bekezdése
a|apjánmeghoztaa kovetkezcí

HArÁnozAToT
A támogatási igazo|ás kiá!!ításánakfe|téte|ét
képezcÍsportfejIesáésiprogram
jováhagyásárairányuloeljárássaIkapcso|atban
kapott
Stv. 22. s (3) bekezdésében
jogkoromben
eIjárva,a Lovasberényi
TE (székhe|ye:
8093 Lovasberény,Vorosmarty
(a továbbiakban:KéreImezcí)
u.1, adoszáma: 19820473-1-07,)
sportfejlesztési
programjának
i|letveannakko|tségvetését
4.
szakmaitartalmát,
a Kormányrendelet)
programban
(5)
valamint
rendelkezésre
bekezdése,
a sportfejlesztési
á||o
s
informáciok
a|apjánjogcímenként
az a|ábbiosszegekben
jÓváhagyom:
Támogatás ioqcíme
Személyiiellegtiráfordítás

Tárgyieszkoz,beruházás,fe|uiítás
fe|adatok
Utánpotlás.nevelési
Képzésselosszefuqqcifeladatok
KozremLjkodC'i
ko|tséqek

Osszesen:

Támoqatás <isszege

0
350000
1980000
120000
0
2450000

va|amint
a Ket.
Határozatom
az Stv.22. s (4)bekezdése,
e|lenonállofellebbezésnek
felÜlvizsgálatát
100.s (1) bekezdésének
a) pontjaalapjánhelyenincs.Határozatom
jogszabálysértésrehivatkozással
, 3Z Ügy érdemében hozott határozat
Bíroságtóllehetkérni.
kézhezvételétcjl
számított
30 naponbe|Üla Fcívárosi
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4. $.ának (1) bekezdéseértelmében
a támogatásiigazolás
A Kormányrende|et
jogosu|tszervezet
hogya támogatásigénybevéte|ére
e|ozetesfeltétele,
kiállításának
programját(a továbbiakban:
a tervezett támogatássa|érintettsportfejIesztési
_, annak
program
Program) tobbévreszóló sportfejlesztési
eseténévekre|ebontva
tervezett megvalosításátmege|ózoen a jováhagyást végzö szervezet részére
jóváhagyáscéljábólbenyujtsa.
meghatározoft
4. s (1) bekezdésében
A Kére|mezo
a Programjáta Kormányrendelet
hatoságie|járás
A kozigazgatási
határidcíig 2011.szeptember1S.ig benyujtotta.
hogya
21.énindultmeg. Mive|eljárásomsorán megállapítottam,
2}11.szeptember
benyujtottProgram megfe|ela Kormányrendelet4. $.ának (3) bekezdésben
meghatározottvizsgáIati szempontoknak,ezért a Kérelmezcísportfejlesztési
- a rende|kezcÍ
programjának
idcíszaktekintetében
szakmaitartalmát- 201112012
részbenfoglaltakszerintjováhagytam.
A Kérelmezcí
áIta| benyujtottProgram szakmai tartalmai|leszkedika Magyar
iai fejiesztésikoncepciojához.
LabdarugoSzovetségsportág stratég
4. $.
figyelmét
a Kérelmezo
arra,hogya Kormányrendelet
A fentiekentu!felhívom
jováhagyottsportfejlesztési
ának (11) bekezdésea|apjána je|en hat'ározatommal
programját,annak ko|tségtervét
és a jováhagyotttámogatásosszegéthonlapján
koteleskozzétenni.
az Stv.22. s.
a Tao.22lC.$.ának(3)bekezdése,
Hatáskoromet
ésilletékességemet
pontja,
(1)
(2)
2.
bekezdésének
f)
vaIamint
a Kormányrende|ets
ának bekezdésének
2. pontjahatáro7zameg.
jogszabályhelyek
Dontésemet
a hivatkozott
alapjánhoztam.
-k.m.f.Tisztelettel:

