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Nyilvántartásl §záú| be18213l2011
Tálgy; spo*lgjl€sztési proqlam

jóváhagyására i.ányuló kérelem

A Magyar Lábdanlgó szöVetség (a tovább]akban: MLSZ) e köZigazgalási ható§ági

o§áráé és szolgáltaiá§ általános szabályairól §Zóló 2!01. éVi_cx! íörvény (Két,) 71,

§jának (1) beliezdése, a sportról szó}ó 2004, évi l. tóívény {stv,), a lá,sa§á§i adóló|

és az oiáa]ékadórót szóló 1s96, évi )fiXl, törvény (Tao,) 22le. §,a, Vaiamint a

látvány-csapat§pori támogatá§át b]ziosíió támogatási jgazolás klá|litásáról,

íelhasinálásáró], a támogatás el§zámolásának és ellenőrzé§ének, valamint

vis§zafizeiósének szabállairót szó'ó 10712g11 {Vt"30.) Kofin, :ende|et

(KofiányíendeJet) 4, §-nak (5) bekezdé§e aIapján meghozia a következö

HATÁROZATOT

A támogatási igazoIá§ kiálljtásának feltételét képezó sportfejle§zlési program
jóváiagyására iná.yutó eüáéssa] kapcsolatban siv, 22, § (3) bekezdésében kapott
jogkórö;,]ben e:jáíVa, a Aía,n]s §port Egye§ület (székhe]ye: 2040. Budaör§, Liliom

u,is,, aooszenia: 
'gs22206-2-1g,| 

(a toVább]akban: Kérelmezö) sportfejlesztési
progíamjának §zakmai tartalmát, illetve annak köliségvetését a Kormányrendelet) 4,

§ (i) 6elezaese, Valamint a spo]tfejlesáési prograr.ban rendelkezé§re á]ló

infolrírációk alap]án jogc{Fenként az alábbi összegekben

jóváhagyom:

Támoqiriá§ iogcime Támoqatás összege
személvi lelléqű rábrd:tá§ 5 357 300

Táravi €sZkóZ. beruháás, felújllás 0

l,.]iánpótlás-neVe|ési fe]adatok 17 511 300

XéDzésse] összef ücoó fel3datok 0

közremüködői költséq€k 685 000

összesen; 23 553 600

Határozatom eilen önálló fellebbezésnek az §iv, 22. § (4) bekezdése, valamint a Ket
1o0, § (1) bekezdésének a) pontja alapján helye nincs. Határozatom felülvizsgálalát
jogszábilysértésre hivatkozással, az ü§y érdemében hozott, hatálozat
j<óinezvó,ieétől számított 30 napon be|ül a FóVárosi Bhóságtól lehet kérni,

lNDoKoLÁs

A Kormá.yrendelet 4, §-ának (1) bekezdése értelmében a iámogatá§i jgazolás

ktálJítá§ánák előZetes íeláele, hogy a támogatás igénybevéte]é€ jogosult §ze.Vézei

§ terv8zot1 támogalással érintett sportíejJesxé§j programjál (a továbbiakban:

i



o.ogran- eseTé,,] éVekle 'eoontva -, annakjóVá\agyásl Végzö szeíVezet részére

A Kéro|mező a Programját 8 Kormányrendelel 4. § (1) bekezdósében meqhaiározotthatáridóig - 201 ,1 
. §zepteTber .1s-jo'- b"nvi;rrü 'í úió".ó"i*i r-,áijJggi 
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*^#;;;'"Tfi il X:-§ ff ?" llr5'"*il.Jr".rJ";Treghaiárc7oti v'zsoálati sze"nDontotnat, ezjt a" x"airiezJ"'sffi";te".tosiprcoramjának szakmai tarialmát - ZOl.'tZOlZ OOr.rr, ráil"iurei-"". -"?lnOetkezcjréSáen íoglaltak szer,nt jóváhagytam,

A Kérejmező által benyjitot1 Prcora,rr szakmai tana]ma illeszkedik a ]\,4agyarLabdafl]gó Szövetség sponég srratég'ai fetr"sztesitÁeóciOlei 
"., 

''" ' "

A fentjeke! túl felhíVom a Kérelmező figye|mét ana, hogy a Kományrendelet 4. §"ának (1r) bekezdése alaDián a a* iátaroraioÁ"ui jáÜnróv",t' io'"ijqt*te.i
il"á:.tr*,:lii költségiervét és a lóvá ra gyoh rerógara" ij"..Óá''nóntaplan

Hatás{öó.ret és illetékességemeI a Tao .22tc. §-ának (3) bekezdése, a7 StV. 22. §-ának (2) bekezdésének f) pontja, vuta.nlnL a r<oriánfre;;;;] ), §i;i;;Í,;dé"é""k2 ponlja halárczza meg.

Döntésemet a hivatkozott jog§zabáIyhelyek alapján hoztam,

-k.m,í*
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