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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 l. törvény (Stv.), a társasági adóról
és az osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény (Tao.) 22lC. §-a, valamint a
látvány-csapatsport támogatását biztosító támogatási igazolás kiállításáról,
felhasználásáról,
támogatás elszámolásának és ellenőrzésének, valamint
visszafizetésének szabályairól szóló 10712011 (V|.30.) Korm, rendelet
(Kormányrendelet) 4. §-nak (5) bekezdése alapján meghozta a következő
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HATÁnOZATOT

A támogatási igazolás kiállításának feltételétképező sportfejlesztési program
jóváhagyására irányuló eljárással kapcsolatban Stv. 22. § (3) bekezdésébenkapott
jogkörömben eljárva, a Rédics Község Sportegyesülete (székhelye: 8978 Rédics,
Vasút út '10., adószáma: 19956095-1-20,) (a továbbiakban: Kérelmező)
sportfejlesztési programjának szakmai tartalmát, illetve annak költségvetését a
Kormányrendelet) 4. § (5) bekezdése, valamint a sportíejlesztésiprogramban
rendelkezésre álló információk alapján jogcímenként az alábbi összegekben
jóváhagyom:
Támooatás ioqcime
személvi ielleoű ráford ítás
Tárqyi eszköz, beruházás, felúiítás
utánpótlás-nevelési feladatok
képzésselösszefüooő feladatok
közreműködői költséqek
Osszesen:

Támooatás összeqe
0
0

2 880 000
0
0

2 880 000

Határozatom ellen önálló fellebbezésnek az Stv,22, § (a) bekezdése, valamint a Ket.
100. § (1) bekezdéséneka) pontja alapján helye nincs. Határozatom felülvizsgálatát
jogszabálysértésre hivatkozással,
ügy érdemében hozott határozat
kézhezvételétőlszámított 30 napon belül a Fővárosi Bíróságtól lehet kérni.
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Kormányrendelet 4. §-ának (1) bekezdése értelmébena támogatási igazolás
kiállításának előzetes feltétele, hogy a tárnogatás igénybevételérejogosult szervezet
a tervezett támogatással érintett sportfejlesztési programját (a továbbiakban:
Program) - több évre szóló sportfejlesZési program esetén évekre lebontva -, annak
tervezett megvalósítását megelőzően a jóváhagyást végző szervezet részére
jóváhagyás céljából benyújtsa.

A Kérelmező aProgramját a Kormányrendelet 4 § (1) bekezdésében meghatározott
határidőig
2011 . szeptember 1S-ig
benyújtotta. A közigazgatási hatósági eljárás
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-

2011. szeptember 23-án indult meg. Mivel eljárásom során megállapítottam, hogy a
benyújtott Program megfelel
Kormányrendelet 4, §-ának (3) bekezdésben
meghatározott vizsgálati szempontoknak, ezért
Kérelmező sportfejlesáési
programjának szakmai tartalmát - 201112012 időszak tekintetében - a rendelkező
részben foglaltak szerint jóváhagytam.

A

a

a

Kérelmező által benyújtott Program szakmai tartalma illeszkedik

Labd arúgó Szövetség spo rtág stratég ia i fe.llesztési koncepciój ához.

a

Magyar

A fentieken túl felhívom 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 közzétenni.

Hatáskörömet és illetékességemet a Tao. 22lC, §-ának (3) bekezdése, az Stv. 22. §ának (2) bekezdésének f) pontja, valamint a Kormányrendelet 2. § (1) bekezdésének
2. pontja határozza meg.
Döntésemet a hivatkozott jogszabályhelyek alapján hoztam.
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