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A Magyar Labdarúgó Szövetség (a továbbiakban: MLSZ) a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló
2004. évi CXL. törvény (Ket.) 71. §-ának (1) bekezdése, a sportról szóló 2004. évi 1. törvény (SIv.), a társasági adóról és az
osztalékadóról szóló 19~6. évi JJOO<1. törvé'D':lI@)
22/C._§-a, valamint a I~..:c;::;apatsport
tál!log~tását biztositó~~ogatási
igazolás kiállításáról, felhasználásáról, a támogatás elszámolásának és ellenőrzésének, valamint visszafizetésenek szabályairól szóló
107/2011 (VI.30.) Korm. rendelet (Kormányrendelet) 4. §-ának (5) bekezdése alapján meghozta a következő
HATÁROZATOT
A támogatási igazolás kiállitásának feltételét képező sportfejlesztési program jóváhagyására irányuló eljárással kapcsolatban Stv, 22. §ának (3) bekezdésében kapott jogkörömben eljárva, a(z) Dad Községi Sportegyesület kérelmező (székhelye: 2854 Dad Fő utca 86.,
adöszáma: 18605473 - 1 - '11, képviselője: Kun Attila) (a továbbiakban: Kérelmező) sportfejlesztési programjának szakmai tartaimát,
illetve annak költségvetését a Kormányrendelet 4. §-ának (5) bekezdése, valamint a sportfejlesztési programban rendelkezésre álló
információk alapján jogcimenként az alábbi összegekben
jóváhagyom:
Támogatás jogcíme

Közvetlen
támogatás összege

Közreműködői díj
összege

Ellenőrző szervnek
fizetendő hatósági
díj

Támogatás
összesen

A program
megvalósításához
szükséges Önrész

Előfinanszirozással
megvalósitandó tárgyi
eszköz beruházás,
felújítás

990806 Ft

20429 Ft

10215 Ft

1 021 450 Ft

437764 Ft

Utánpótlás-nevelési
feladatok

427678 Ft

8818 Ft

4409 Ft

440905 Ft

48989 Ft

1418484 Ft

29247 Ft

14624 Ft

1462355 Ft

486753 Ft

Összesen:

Határozatom ellen önálló fellebbezésnek az Stv. 22. §-ának (4) bekezdése, valamint a Ket. 100. §-ának (1) bekezdés a) pontja alapján
helye nincs. A Kérelmező a Ket. 109. §-ának (3) bekezdése alapján határozatom birósági felolvizsgálatát annak közlésétől számított
harminc napon belOIjogszabálysértésre hivatkozással kérheti a Fővárosi BiróságtóI.
INDOKOLÁS
A Kormányrendelet 4. §-ának (1) bekezdése értelmében a támogatási igazolás kiállításának előzetes feltétele, hogy a támogatás
igénybevételére jogosult szervezet a tervezett támogatással érintett sportfejlesztési programját - több évre szóló sportfejlesztési
program esetén évekre lebontva -, annak tervezett megvalósitását megelőzően a jóváhagyást végző szervezet részére jóváhagyás
céljából benyújtsa.
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A Kérelmező a programját a Kormányrendelet 4. §-ának (1) bekezdésében meghatározott határidőig - 2012. 04. 30. - benyújtotta. A
közigazgatási hatósági eljárás 2012.04.06. napján indult meg. Mivel eljárásom során megállapitottam, hogy a benyújtott sportfejlesztési
program megfelel a Kormányrendelet
4. §-ának (3) bekezdés ben meghatározott vizsgálati szempontoknak,
ezért a Kérelmezö
sportfejlesztési programjának szakmai tartaimát - 2012/2013-as támogatási időszak tekintetében - a rendelkező részben foglaltak
szerint jóváhagytam.

A Kérelmező által benyújtott sportfejlesztési
fejlesztési koncepciójához.

program szakmai tartalma illeszkedik

a Magyar Labdarúgó

Szövetség

sportág stratégiai

A fentieken túl felhivom a Kérelmező figyelmét arra, hogy a Kormányrendelet 4. §-ának (11) bekezdése alapján a jelen határozatommal
jóváhagyott sportfejlesztési programját, annak költségtervét és a jóváhagyott támogatás összegét honlapján köteles közzétennl,
Hatáskörömet és illetékességemet
a Tao. 221C. §-ának (3) bekezdése,
Kormányrendelet 2. §-ának (1) bekezdés 2. pontja határozza meg.
Döntésemet a hivatkozott jogszabályhelyek

alapján hoztam.
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az Stv. 22. §-ának

(2) bekezdés

f) pontja,

valamint

a

