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A Magyar Labdarrigo Szovets6g (a tov6bbiakban: MLSZ) a kozigazgatdsi hat6s6gi eljdr6s 6s szolg6ltatas eltalenos szab6lyair6l sz6l6
2004.6vi CXL. torvdny (Ket.) 71. $-dnak (1) bekezd6se, a sportr6l sz6l6 2004.6vi t .  torv6ny (Stv.),  a t6rsasdgi ad6r6t 6s az
osztaiekadoroi sz6i6 i996. 6vi U(XXI. torv6ny (Tao.) 221C. $-a, vaiarrrini a lStviny-csapaisport idnrugaidsai biztosito tArnogaidsi igazoiJs
ki6llitaserol, felhaszniil6sdr6l, a tAmogatSs elsz6mol5s6nak 6s ellen6rz6s6nek, valamint visszafizet6s6nek szabdlvairol szolo 10712011
(Vl'30.) Korm. rendelet (Korm6nyrendelet) 4. $-dnak (5) bekezd6se alapj6n meghozta a kovetkez6

H A T A R O Z A T O T

A timogatdsi igazolds kiSllitdsenak felt6tel6t kdpezci sportfejleszt6si program j6veihagy6s6ra iriinyuld eljdr6ssal kapcsolatban Stv. 22.
$-dnak (3) bekezd6s6ben kapott jogkoromben eljerva, a(z) Detk K6zs6gi Sportegyestilet k6relmez6 (sz6khelye: 3275 Detk Arpdd irt
16., adoszdma:19920229 - 1 - 10, k6pvisel6je: Kiss S6ndor) (a tovdbbiakban: K6relmez6) sportfejleszt6si programj6nak szakmai
tartalmdi, illetve annak kolts6gvet6s6t a Korm6nyrendelet 4. g-6nak (5) bekezd6se, valamint a sportfejleszt6si programban
rendelkez6sre 6ll6 inform6ci6k alapjiln jogcimenk6nt az aldbbi osszegekben

j6v6hagyom:

TAmogat6s jogcime K6zvetlen
t6mogat6s dsszege

Kiizremfikcid6i dij
6sszege

Ellen5rz6 szervnek
fizetend6 hat6sSgi

dij

TimogatAs
6sszesen

A program
megval6sit6sihoz
szUksdges Onr6sz

Ekifinanszlroz6ssal
megva16sitand6 tdrgyi
eszkoz beruh5z6s,
fel0jit6s

6 172 728 Ft 127  272F t 63 636 Fr 6 363 636 Ft 2727  273F t

Utinp6tlds-nevel6si
feladatok 4 S05 676 Ft 78 973 Ft 50 350 Fr 5 034 999 Ft 559 444 Ft

Osszesen: 1 l 078 404 Ft 206 245 Fl 113 986 Fr 11 398 635 Ft 3286717 Ft

Haterozatom el len ondllo fel lebbez6snek azStv"22. S-anak (4) bekezdese, valaminta Ket. 100. S-5nak (1) bekezdds a) pontja alapjdn
helye nincs. A K6relmez6 a Ket. 109. $-anak (3) bekezd6se alapjdn hatarozatom biros6gi felulvizsg6lat6t annak.kozl6s€t5l sz6mitott
harminc napon bel0l jogszab6lys6rt6sre hivatkozdssal k6rheti a F6vdrosi Torv6nysz6ktcll.

A K6relmez6 25 000 Ft igazgat6si szolgeltatdsi dijat fizetett meg az MLSZ 10300002-10473718-49020341 szdm0 fizetesi sz6mldjdra.

I N  D O K O L A S

A Kormdnyrendelet 4. S-anak (1) bekezd6se 6rtelm6ben a t6mogat6si igazol6s ki6llit6s6nak el6zetes felt6tele, hogy a t5mogatds
ig6nybevetel6re jogosult szervezet a tervezett t6mogat5ssal erintett sportfejlesztdsi programj6t - tobb 6vre szol6 sportfejleszt6si program
eseten 6vekre lebontva -, annak tervezett megval6sit6s6t megel6z6en a j6vdhagy6st v6gz6 szervezet r6sz6re j6vdhagy6s celjAbol
beny0jtsa.
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AKere lmez6aprogramj6 taKorm6nyrende le t4 .$ -6nak(1)bekezd6s6benmeghatdrozot tha t6r id6 ig  -2012"04.30 . -beny0 j to t ta .A
kozigazgatdsi hat6s6gi elj6r6s 2012.05.10. napjen indult meg. Mivel elj6r6som sor6n meg6lapitottam, hogy a beny6jtott spo*ej-leszt6si
program megfelel a Korm6nyrendelet 4. $-5nak (3) bekezd6sben meghat6rozott vizsg6lati srerpootoknak, ez6rt a K6relmezri
sportfejleszt6si programjanak szakmai tartalmat - 201212013-as tSmogat6si idciszak tekintet6ben - a rendelkezd r6szben foqlaltak
szerint jov6hagytam.

A K6relmezci 6ltal beny0jtott sportfejleszt6si program t6rgyl eszkdz beruhdzds, fel0jit6s jogcimmel kapcsolatban a kovetkez6
megallapit6sokat teszem :

'a(z) p6lyavil6glt6s megnevez6s( projektelem megvalosit6s6t az MLSZ hatos6gi jogkdr6ben eljdrva nem tiimogatja;' a(z) ffinyiro megnevez6sii projektelem megval6sitdsdt az MLSZ hatos6gi logf6r6oen elj6rva nem tdmogatja;'a(z) informatikai eszk6zok megnevez6sti projektelem megval6sitdsdt az MLSZ hatosagi jogkoreben elj6rva nem t6mogatja;' a(z) szurkoloi pad megnevez6su projektelem megval6sit6sAt az MLSZ hat6sagi jogko€nen etjarva nem t6mogatja; 
-

ez6rt - figyelemmel a Tao torveny 22lC. $-dnak (4) bekezdes e) pontjeban meghat6rozott 70%-os t6mogat6si intenzit6sra - a K6relmezcl
sportfejlesztdsi programjanak t5rgyi eszkoz beruh6z6s, fel0jitds jogcim al6 betervezett koltseget 4 752 642 Ft t6mogatdsi osszeggel
csOkkentettem.

Amennyiben a jovdhagyott t6mogatds kolts6gelemek kozotti aranyos felhaszn5l6s6ra vonatkoz6 fenti elSir5s a K6relmez6 6ltal
eredetileg megval6sitani kivdnt utdnpotl6s-nevel6si feladatok megval6sit5s6t veszelyeztetn6 vagy meghi6sitandr, akkor a K6relmez6 a
Kormdnyrendelet 10. $-dnak (2) bekezd6se alapjdn k6relmezheti a j6v6hagyott sportfejleszt6si programjinak m6dositdsdt.

A K6relmez6 dltal benyujtott sportfejleszt6si program szakmai tartalma illeszkedik a Magyar Labdar0g6 Szcivets6g sport6g stratdgiai
fejlesztesi koncepci6jdhoz.

A sportfejleszt6si program j6vdhagy6sdra ir6nyul6 kdrelme elbiriiliis6hoz kapcsol6d6an a l6tv6ny-csapaisportok tdmogaEsaval
osszefugg6 sportfejleszt6si program j6v6hagyds6ra 6s a temogatdsi igazolds kiaddsdra ir6nyul6 hatosdgi eljiirdsban fizetend6 ilazgatdsi
szolg6ltatSsi di jr6l szol6 39/2011. (V1.30.) NEFMI rendelet 1. $ a) pontja 6s (2) bekezd6se alapj6n a K6retmezcinek25 000 Ftigazgatasi
szolgdltatdsi dij fizetesi kotelezetts6ge keletkezett, amelyet a rendelkez6 rdszben foglaltakkal dsszhangban teljesitett.

A fentieken tol felhivom a K6relmez6 figyelmet arra, hogy a Korm6nyrendelet 4. g-5nak (11) bekezd6se alapjdn a jelen hatArozatommal
j6vdhagyott sportfejleszt6si programj5t, annak kolts69terv6t 4s a j6v6hagyott tdmogat6s osszeg6t honlapj6n koteles k6zz6tenni.

Hatdskoromet 6s illet6kess6gemet a Tao. 221C" $-6nak (3) bekezd6se, az Stv. 22. g-dnak (2) bekezd6s f) pontja, valamint a
KormAnyrendelet 2. g-dnak (1) bekezd6s 2. ponga hat6rozza meg.

Dont6semet a hivatkozott jogszabdlyhelyek alapj6n hoztam.

- k. rir. f. -
A hat6rozatot kapjdk:
1. K6relmezci
2. lratt6r
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