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Kormányrendelet 4. §-ának (1) bekezdése értelmében a támogatási igazolás kiállításának elózetes feltétele, hogy a támogatás
igénybevételérejogosult szervezet a tervezett támogatással érintett sportfejlesztési programját - több évre szóló sportfejlesztési program
esetén évekre lebontva -, annak tervezett megvalósítását megelözóen a jóváhagyást végzó szervezet részére jóváhagyás ceüából
benyújtsa.

A Kérelmezö a programját a Kormányrendelet 4. §-ának (1) bekezdésében meghatározott határidóig

2012. 04. 30.
benyújtotta. A
hatósági eljárás 2012.04.07. napján indult meg. Mi,ret eljárásom során megáilapíiottam, hogy a benyújtott sportfujlesztési
pro9ram megblel a Kormányrendelet 4. §-ának (3) bekezdésben meghatározott vizsgálati szempontoknak, ezért a Kérelmezó
sportfejlesztési programjának szakmai tartalmát
2012l2013-as támogatási idószak tekintetében - a rendelkezó részben foglaltak
szerint jóváhagytam.

közigazgatási

-

-

-

A Kérelmezó által benyújtott sportfejlesztési program tárgyi eszköz beruházás, felújítás jogcímmel kapcsolatban a következö
megállapításokat teszem:

' a(z) 2 db 100 féróhelyes ülőszékes lelátó megnevezésű projektelem megvalósítását az MLSZ hatósági jogkörében etjárva nem
támogatja;
' a(z) meglévó salakos edzőpálya felújításafüves játéktérrémegnevezésű projektelem megvalósítását az MLSZ hatóságijogkörében
e$árva nem támogatja;
ezért - Íigyelemmel a Tao törvény 22lC. §-ának (4) bekezdés e) pontjában meghatározott 70%-os támogatási intenzitásra
- a Kérelmezó
sportfejlesztési programjának tárgyi eszköz beruházás, felújítás jogcím alá betervezett költségét 14 4o7 89o Ft támogatási összeggel
csökkentettem.

A Kérelmezó által benyújtott sportfejlesztési program utánpótlás-nevelési feladatok támogatása jogcímmel kapcsolatban a következö
megállapításokat teszem:

'az MLSZ

E

sPortágfejlesztési koncepciójának alapvető stratégiai élja a magyar labdarúgás tömegbázisának

stratégiai élt szem előtt tarfua

-

nagymértékúszélesítése.

figyelembe véve az egyes utánpótlás-korosáályokban szerepeltetett csapatok és
versenYengedéllyel rendelkezö játékosok számát, valamint a Tao törvény 22lC.
§ (4) bekezdéséneka) pontjában meghatározott
90o/o-oS támogatási intenzitásra vonatkozó elöírást - a Kérelmezó r.rtánpótlás-nevelési fuladatok támogatása jogcím alatt
megvalósítani kívánt projektelemei 13 282 666 Ft összegben keriiltek jóváhagyásra. A Kérelmezó sportfejlesztési programjának
utánPÓtlás-nevelési feladatok támogatása jogcím alatt jóváhagyott támogatás összegét az egyes aljogcímek tékintetébenárányosan
kell felhasználnia;

ezérf-ÍigYeleraínela Tao törv ény22tC. §-ának (4) bekezés.a).pontjába4 meghatározott 90%-os támogatási intenzitásra
- a Kérelmezö
sPortfejlesztési programjának utánpótlás-nevelési feladatok támogatása jogcím alá betervezett költségéi 356 285 Ft támogatási
összeggel csökkentettem.

Amennyiben a jóváhagyott támogatás költségelemek közötti

aranyos felhasználására vonatkozó fenti elóírás a Kérelmezó által
eredetileg megvalósítani kívánt utánpótlás-nevelési fuladatok megvalósítását veszélyeáetné vagy meghiúsítaná, akkor a Kérelmezö a
KormánYrendelet 10. §-ának (2) bekezdése alapján kérelmezheti a jóváhagyott sportféjbsztési próóramjanar módosítását.

A Kérelmező által

benyújtott sportfejlesztési program szakmai tartalma illeszkedik

fejlesztési koncepciójához.

(j

a Magyar Labdarúgó Szövetség sportág stratégiai

otpbank
r}t 2/D. levélcíml!,386 Budapest 62, ff. 906/1.
Te|.l+36-1-577-9500 táfi+36-1,-5?7-95D3 E-rnail:mtsz@mlsz.hu

Clm: 1112 Budapest, l{ánai

