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i.áric]§ (+) nuru'aesénáÍ< c) Pontjában meghatározott 90%-os
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_
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§portszervezet a vállalt
nem íejezi be, ÚgY ?: e:en,csaPatokra iutó
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csapatait az MLSZ versenyrendszerében a
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n.uulé.i
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Magyar Lobdcrúgó §zövetseg

Ltlvélcirn: 1386 Budnpest S2, Pf §ü§l1
+3S 1 577 §Sű3
Tel,: +36 1 577 §Si]ü ] §nx:

költségelemek közötti
amennyJben a jóváhagyott támogatás
(2) bekezdése
1o..§_ának
veszélyeztetné
Kormányrendelet
a
hogy
Tájékoztatom,
"l.T|ln._,Vagy
xi"áit ,iarpálás-nevólési teiáoatox mágvalósítását
u, JÉouiii"g megvalós'ítani
jóváhagYott s,orÜeilesztési
a
arányos íelhasználására uonáoro íenti előíiás
kérelmezheti
a"piá.-"-xeretrero
vagy meghiúsítaná, akkor-a?o*anyr"noelet 10.
programjának módosítását
tartalma Összhangban van az MLSZ
által benyújtott sportÍejlesztési program szakmai
eliárássorán megállapítottam, hosY.,1 x,e9l19zo
és értékelésielveivel,
i"UO"i,igJ. stratégiai tált".,te,i Xoncepiiólával
támogatásával Összefüggő
elbírálásához kapcsolódóan-a láüány-csapatsportok
A sportfejlesztési píogram jóváhagyására irányuló kérelme kiadására ira,ivrIá r,"tJ.ági euára§ban izetendő igazgatási szolgáltatási dÍjról
a támogatá;ilÖ"r"rá,
Íizetési
sportfejlesztési program jóváhagyására es
xá"r*Jron'"t l_s-o00 Ft igazgatási szolgáltatási díj
1.
NEFM'rendelet
§ a) p"öoJiáiú"kezdése "r"piji "
kÖltség megtérítéséről
szóló 3912011. ü1.3o,)
MLSZ-nek
ossznaniiarit"iÉ.i,"t -n,
"gieu "tla'aui
kötelezeftsége keletkezett, amelyet a rendelkezó..résiÜnlÜÍurt"tt<at
nem merült íel,
költség
ilyen
során
eljárás
az
mert
nem kellett döntenie,
programját' annak
jelen haározatommal jóváhagyott sportÍejlesztési
(1 1) bekezdése.alapján.a
Táiékoáatom, hogy a KormányrendeIet 4. §-ának
a honlapján köteles közzétenni,
költségtervét és a jóvanagyott iámogata" ösizegét

ü;;;iá"rÉt"roe."

Az

jelen-határozatban jóváhagyott támogatási összeg felhasználásának

a

hogy a
íentieken trjl íelhívoma kérelmező figyelmét ana,
elveivel, valamint Elszámolási
az'n,lr-sz.r'rro-Ü?s" átiat etÍoiádott énék;lési
mlglalartra:Ío.
szervezet, az ML§z végzi' az
Kormányrendeletben íoglaliak, az MLSZ r,onrapjan -A-iamogatas
tern."rnatj.ároriórténő elszáúolást az ellenőző

A

szabályzatban íoglaliakkal összhangban kell történnie.
elszámolási elvek íi gyelembe vételével,
Hatáskörömet
meg.

2. §-ának (1) bekezdés 2, pontja halározza
(2) bekezdés í) pon$a, valamint a Kormányrendelet
és illetékességemet az Stv. 22. §_ának

hoztam meg,
Döntésemet a hivatkozott iogszabályhelyek alapián

Budapest, 2016.1 1,16.

dr. Vági Márton
Főtitkár
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