
.:..T::'.

N :it)\? i.r1,

L&##&T1it"ű#
.*':.|31Í{'"i *,#

Budapest, 2012.08.16
I ktatószám : kil JH01.1 585 |2012
Ügyiratszám: be/SFPH P05-1 58512012

:l ; fi:i.:i-tili:iiia

T.bá|int Labdarúdó Akadémia sportegyesület
Törökbá|int

Deák Ferenc uteÁ 42'
E-mail: bajusz.endre@mlsz.hu 2045
Ugyintéző: Dr. Bajúsz Endre
Tárgy: sportfejIesztési prog ram
jóváhagyására irányuló kéreIem

A Magyar Labdarúgó Szövetség (a továbbiakban: MLSZ) a közigazgatási hatósági eljárás és szo|gá|tatás á|ta|ános szabá|yairól szó|ó
2004. évi CXL. törvény (Ket.) 71. $-ának (1) bekezdése, a sportró| szó!ó 2004. é.ri |. törvény (Stv')' a társasági adóró| és az
oszta|ékadóró| szi|ó .|996. évi LXXX|. törvény (Tao.) 22lC. s.a, Va|amint a látvány-csapatsport támogatását biztosító támogatási igazolás
kiá||ításáró|' fe|haszná|ásáról, a támogatás e|számo|ásának és e|lenőrzésének, valamint visszafizetésének szabá|yairó| szó|ó 10712011
(V|'30.) Korm. rende|et (Kormányrende|et) 4. $-ának (5) bekezdése a|apján meghozta a következő

HATÁRozAToT
A támogatási igazo|ás kiál|ításának fe|téte|ét képező sportfej|esztési program jóváhagyására irányu|ó e|járássa| kapcso|atban Stv. 22'
$-ának (3) bekezdésében kapott jogkörömben e|járva, a(z) T-bá|int Labdarúdó Akadémia Sportegyesü|et kére|mező (székhe|ye: 2045
Törökbá|int Deák Ferenc utca 42., adószáma: 18726479 - 1 - 13, képvise|ője: Kocsis Zoltán) (a továbbiakban: Kére|mező)
sportfej|esztési programjának szakmai tarta|mát, i|letve annak kö|tségvetését a Kormányrende|et 4. S-ának (5) bekezdése, valamint a
sportfejIesztési programban rende|kezésre á||ó információk aIapján jogcímenként az a|ábbi összegekben

jóváhagyom:

Határozatom ellen öná||ó fe||ebbezésnek azStv.22' $.ának (a) bekezdése, va|amint a Ket. 100. $.ának (1) bekezdés a) pontja a|apján
he|ye nincs. A Kére|mező a Ket. 109' $-ának (3) bekezdése a|apján határozatom bÍrósági fe|ü|vizsgálatát annak köz|ésétő| számított
harminc napon be|ü| jogszabá|ysértésre hivatkozássaI kérheti a Fővárosi Bíróságtó|'

INDoKoLÁs
A Kormányrendelet 4. $-ának (1) bekezdése érte|mében a támogatási igazolás kiá||ításának előzetes fe|téte|e' hogy a támogatás
igénybevéte|ére jogosu|t szervezet a tervezett támogatássa| érintett sportfej|esztési programját - több évre szó|ó sportfej|esztési program
esetén évekre |ebontva -, annak tervezett megva|ósítását mege|őzően a jóváhagyást végző szervezet részére jóváhagyás cé|jábó|
benyÚjtsa'
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Támogatás jogcíme Közvetlen
támogatás összege

Közreműködői díj
összege

E||enőrző szervnek
fizetendő hatósági

díj

Támogatás
összesen

A program
megva|ósításához
szükséges Önrész

Utánpót|ás.nevelési
feladatok 12 729 359 Fl 260 000 Ft 131 206 Ft 13 120 s65 Fr 1 457 841 Fl

Összesen: 12 729 359 Fl 260 000 Ft 131 206 Fr '13 120 565 Ft 1 457 841 Ft



Hatáskörömet és i||etékességemet a Tao' 22lC. $-ának (3) bekezdése, az Stv.

Kormányrendelet 2. $-ának (1) bekezdés 2. pontja határozza meg.

Döntésemet a hivatkozott jogszabá|yhe|yek a|apján hoztam'

-k.m.f.-
Tiszteleftel:
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22. $-ának (2) bekezdés f) pontja' va|amint a
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A Kére|mező a programját a Kormányrendelet 4' $-ának (.1) bekezdésében meghatározott határidőig - 2012.04' 30. - benyújtotta' A

közigazgatási natiiagi e|járás2012'o5.o4. napján indu|t meg, Mive| e|járásom során megá||apítottam, hogy a benyújtott sportfejlesztési

p1ogi",n megfele| a Kormányrende|et 4. $-ának (3) bekezdésben meghatározott vizsgá|ati szempontoknak, ezért a Kére|mező

spo-rtfej|esztééi programjának szakmai tarta|mát _ 2O12t2O13-as támogatási időszak tekintetében - a rendelkező részben fog|a|tak

szerint jóváhagytam.

A Kére|mező álta| benyújtott sportfej|esztési program szakmai tarta|ma i|leszkedik a Magyar Labdarúgó Szövetség sportág stratégiai

fejIesztési koncepciójához.

A fentieken iúi feihíVom a Kére|mező Íigyeimét arra, hogy a Kormányrende|et 4. $.ának (11) bekezdése a|apján a je|en határozatomma|

jóváhagyott sportfej|esztési programját, annak kö|tségtervét és a jóváhagyott támogatás összegét hon|apján kőte|es közzétenni.
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