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leladatok tarnoqatasa jogcfm ala betervezett koltseget 9 349

tarnoqatasi intenzitasra - Kerelmez6 sporttejlesztesi proqrarnjanak utanpotlas-nevelesi
osszeggel cs6kkentettem.

049 Ft tarnoqatasi

Taiekoztatom, hogy a Korrnanyrendelet 10. §-anak (2) bekezdese alapjan - vagy amennyiben a j6vahagyott tarnoqatas koltseqelernek k6ziitti
aranyos felhasznalasara
vonatkoz6 fenti elolras az eredetileg megval6sftani kivant utanpoflas-nevelesi
feladatok rneqvalosftasat
veszelyeztetne
vagy meqhlusitana, akkor a Kormanyrendelet 10. §-anak (3a) bekezdese alapjan - a Kerelmez6 kerelmezhef a jovahaqyott sportfej!esztesi
proqrarnjans« rnodosltasat
Az eljaras soran megallapitottam, hogy a Kerelrnezo altai benyujtolt
labdaruqas strateqiai tejlesztesi koncepciojaval es ertekelesi elveivel.

sporttejlesztesi

program szakmai tartalma iisszhangban

van az MLSZ

A sporttejtesztesi
program [ovahaqyasara iranyulo kerelrne elblralasahoz kapcsol6d6an a latvany-csapatsportok
tarnoqatasavat osszefOggo
sporttejlesztssi program jovahaqyasara es a tarnoqatasi igazolas kiadasara iranyuld hatosagi eljarasban tizetendo iqazqatasi szolqaltatasi dfjr61
szolo 39/2011. (VI. 30.) NEFMI rendelet 1. § a) poritja es (2) bekezdese alapjan a Kerelmez6nek 55 000 Ft iqazqatasi szolqattatasi dij fizetesi
kotelezettseqe keletkezett, amelyet a rendelkezo reszben foglaltakkal 6sszhangban teljesitett. Az MLSZ-nek eqyeb eljarasi k61tseg megteriteser61
nem kellett donlenie, mert az eljaras soran ilyen koltseg nem merOillel.
Tajekoztatom, hogy a Kormanyrendelet 4. §-anak (11) bekezdese alapjan a jelen hatarozatommal j6vahagyott sportfejlesztesi
koltsegtervet es a jovahagyott tamogatas osszeget a honlapjtlll koteles k6zzetennL

programjat, annak

A fentieken

lui felhivom a Kerelmezo figyelmet ana, hogy a jeten hatarozatban j6vahagyott tamogatasi osszeg felhaszl1C'lI,\sanak a
Kormanyrendelelben foglallak, az MLSZ honlapjan megtalalhat6, az MLSZ Elnoksege altai elfogadott ertekelesi elveivel, valaminl Elszamolasi
Szabalyzalban foglaltakkal 6sszhangban kell tMennie. A tamogatas lelhasznalasar61 torteno elszamolast az ellenorzo szervezet, az MLSZ vegzi, az
elszamolasi elvek figyelembe velelevel.

Ha!askiiromet es illetekessegemet
meg.

az Sly. 22. §-anak (2) bekezdes f) pontja, valamint

Diintesemet a hivatkozott jogszabalyhelyek

a

Konnanyrendelet 2. §-anak (1) bekezdes 2. pontja hatarozza

alapjan hozlam meg.

Budapest, 2015.11.11.
dr. Vagi Marton
f6titkar

A hatarozalot kapjak:
1. Grund 1986 Football Club
2.lraltar
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