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jóváhagyása
iarj}: sportteltesztési program jóváhagyására irányuló kórelem

3421

szóló 2004' évi CXL' tÖrvény (a
hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabálYaiól
a táí§asági adóról ás az
Ía)
A Magyar Labdarúgó Szövetség (a továbbiakban: MLiZ) ? közigazgatásil, lörvény
iu to"alliuxn"n, Őv,l zz § (2) bekezdésének Ponlja,
,rin ioő+.ávi
továbbiakban: Ket.) 71 " §_ának i,) bekezdése, a sporlról
íelhasználásáról, a támogatá§ elszámolásának

li"rrávr"^O"r"0

Jisszaíizetéséne[sianayairot §zóló 107i2o11

es ettenorzjsenex,'vaiamint

(V1,30,)

Korm' rendelet (a továbbiakban:

4, §-án;k (5) bekezdése aiap]án meghozta a következő

HATÁBOZATOT
program jóVáhagyásárairányu|óeljárással

|?P"::l:P"^

Atámogatási igazoláskiállításánakíeltételétképezősportíejleszlési

azSlv,22,§-ának(3)

bekezdésébenkapott

m)
költségvelését a §port tÖrvény 51, § (2) bekezdósének

sporuejtesztosiiioi:-Óa.áx szaxmai tarratm-iiilruÚ'unnur
i"nJ"lx"'o"Ú álló iníormációk alaPján jogcímenként az alábbi
nexezao-sei irütve'a sportrelte*té.i p;;;;;;;un
s-anár.'isl
xo,*any,Jiur"i-+,
u
valamint
pontja,
Pásztoí Levente)

(a továbbiakban: Kérelmező)

összegekben

jóváhagyom:

Támogatás iogcíme

Közreműködói
összege

közvetlen
támogatás összege

Tárgyi eszköz beruházás,
felúj ítás (előfi nanszírozolt 706 049 Ft
nem ingatlan)

Ulánpóllás-nevelés
1eladatainak ellátása

69 984 Ft

osszesen:

7-76 o33

rí

díi

Ellenórző szervnek
íizetendő hatósági

összesen

dü
a a7O Ét

727 886 FI

443 Ft

721 Ft

72 148

16001 Fl

8 000

4 558 Ft

1

A tárgyi eszköz b eruházás,íelújnás jogcímhez kapcsolódó

A progíam
megvalósításához
szükséges ónrész

Támogatás

31 1 951

3,19 967

800 034 Ft

Fl

79 443 Fl
1 112001 Ft

Fl

jóváhagyott 1ételek:

Jóváhagyott

Kategória

Megnevezés

támogatási ös§zeg
1

§portíelszerelés

:':: "*:":":i|,i,"1
SportfeIszerelés

spoftsZár

Sportfelszerelés

::,i:T,":l,::i

85 904 Ft

Közigazgatási és Munkaügyi tsíróságtól. A közigazgalási

(4)

bekezdése, valaminl a Ket, 100, §-ának

h;;;";

(1)

ElőíinansZírozott (nem
ingatlan)
ElőíinansZíroZott (nem
ingatlan)

41 1 849 Ft

Előíinanszír,ozott (nem
ingatlan)

727 885

zSt,r"22,§-ának

Megvalósfiás módia

114 4o2F1

15 730 Ft

sportfelszerelés

kapusíelszerelés

Határozatom ellen önálló fóllebbezé§neka

] 032 558 Ft

Ft

8016Ft

Fl

El§zámolandó
összeg

Előíinanszírozott fiem
ingatlan)

F1

a Ket,'l00,
bekezdés,a) pontja alapján helye nincs, A Kérelmező

hivatkozással, a FŐvárosi KÖzigazgatási
Üiró.ági tulaluirugaruÜi ;*t"ntl iigfirut"rá*ru rialó

tételus illetét e 30,000,- Ft,
bekezdése alaplán a határozat bkósági felúlvizsgálatának
illetékíeIjegyZé§i jog illeti meg.

íizetefi meg az MLSZ 0300002-1
A Kérelmező 25 000 Ft igazgatási szolgáltatási díjat
ilyen költség nem merült íel,
során
eljárái
*"i
u,
aOnteni",
Xettett
,"gteiitó.enől nem
,1

,gy""");"'iilu;v iz,-§

a Kérelmezőt
trr bekezdésénekh) pontja alaplán

047371 8-49020341 számú Íizetési

112

Ós

'zámlájára,

Az MLSZ-nek egyáb eljárási kÖltség

i:

;.

lNDoKoLAs
jogosult szervezel a
Íeltétele, hogy a támogatás igénybevételére
a,támogatá§i igazolás kiállrlásának előzetes
A kormányrendelet 4. §_ának (1) bekezdése értelmében
íészérejóváhagyás céljából benyúitsa,
iá"ar.rgvj*t uég"ő szervezet

A Kérelmező a programját a Kormányrendelet 4. §_ának
toglaltax
EInöksége által elío§adott éde[Jesi etuexn"n

(1 )

.bekezdésóben

meghatáíozotl határidőig

tigyele";üe"aljl*i, ,",ioelklzö

,

hatósági eljárás
2017 .o5.o2. napján - benyújtotta, A kÖzigazgatási

jóvá,
reszben íoglaltak szerint hagytam

tárgyi e§zköZ jogcímen ióváhagyo$proiektelemek
A benyújtott sporlfejlesztési pfogram költségtervének

és az MLSZ
tamogatási Összege a megyei igényeknek megÍelelő

ré§zb;n feltűntetett ósszegben elíogadásra,
Tájókoztatom, hogy a Koímányrendelet
ának (3a) bekezdése

_

1

á'xd"irJzá

Íelhasználására
jóváhagyott támogátás kÖltségelemek kÖzÖtti arányos
a|apján - Vagy amennyiben a
0..§-án* Jr)
?"|:rdó.e
programjának módosítását,
xérelmezheri a 1ovarragyott sportíe1lesztési

stÍatégiai Íejlesztési
tartálma összhangban van az MLSZ labdarúgás
benyújtotl sportíejlesztési program szakmai
Az eljárás során megállapítofiam, hogy a Kórelmező által

"rupian

koncepciójával és értékelésielveivel,

program
támooaiásával Összefúggd sportíellesztési
kére|me elbkálásához kapcso|ódóan a látvány-csapatsportok
1' § a)
irányuló
jóváhagyásáía
rendelei
(Vl'
NEFM|
program
30')
39/2011'
Jzólö
A spoítfejlesztési
íizetendő Ü"rÖJali-Jgáltatási díjról
Íoglaltakkal
jóváhagyására és alám.gatá§i igiiolás kiadásá3lr3"1,11jná.áü-"riaá"ná"
kelátkezett, amelyet a rendelkező részben
rii"Ú".ixot"iurá.ógu
o,r
Kérelmezőnek 25 000 i;j;;i;JJiszobaltarasi
pontia ós (2) bekezdése
ilYen kÖltség nem merÜlt Íel'
"lapian-a
*r[en *"öto,it*eror n"ri t .tt"tt oont"nÜ, mert az eljaras-során
ös§zhangban telj9§ít'tt. Az #§; ;Jail;"riáár,
annak kÖltsógtervét és a
alapján a jelen határozatommat jóváhagYott §Portfejle§ztési Programját'
Tájékoztatom, hogy a Kormányfendelet.4,9.1":k í11,_|j!l1dése
a honlapján köteles kozzetennl,
ió;áhagyott 1ámogatás összegét
foglaltak' az MLSZ
ö§szeg felhasználasának a Kormányrendeletben
hogy a jelen halározatban jóVáhagyott támogatási
kell tÖfiénnie'
Ósszhangban
A íentieken 1úl íelhíVom a Kérelmező íigyelmétarfa,
foglaltakkal
u"lrriÁr rl..u."oiu.iSzabátizatan
honlapján megtalálható, az MLSZ Elnöksége á|tat elíogadott"JiJxeráiáuuiuer,

Hatáskörómet

2, §-ának
f) pontja, valamint a Kormányrendelel
és illetéke§ségemet az stv.22, §_ának (2) bekezdés

(1 )

bekezdés 2' Pontja határozza meg"

hoztam meg,
Dönté§emet a hiVatkozott jogszabályhelyek alapján
Budapes,t, 2017.07 .26,

dr. Vági Márton
Főtitkáf

A halározatot kapják:
1 .
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