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MAGYAR
lABDARÚGÓ
SZÖVETSÉG

Az MLSZ sportágfejlesztési koncepciójának alapvető stratégiai célja a magyar labdarúgás tömegbázisának nagymértékű
szélesítése. E stratégiai célt szem előtt tartva - figyelembe véve az egyes utánpótlás-korosztályokban szerepeltetett
csapatok és versenyengedéllyel rendelkező játékosok számát, valamint a Tao. tv. 221C. § (4) bekezdésének a) pontjában
meghatározott 90%-os támogatási intenzitásra vonatkozó előírást - a Kérelmező utánpótlás-nevelési fel adatok támogatása
jogcím alatt megvalósítani kívánt projektelemei 9 599 810 Ft összegben kerültek jóváhagyásra. A Kérelmező
sportfejlesztési programjának utánpótlás-nevelési feladatok támogatása jogcím alatt jóváhagyott támogatás összegét az
egyes aljogcímek teki ntetében aranyosan kell fel használni a,

ezért - figyelemmel a Tao. tv. 221C. §-ának (4) bekezdés a) pontjában meghatározott 90%-os támogatási intenzitásra - a
Kérelmező sportfejlesztési programjának utánpótlás-nevelési feladatok támogatása jogcím alá betervezett költségét
25570619 Ft támogatási összeggel csökkentettem

Amennyiben a jóváhagyott támogatás költségelemek közötti arányos felhasználására vonatkozó fenti előírás a Kérelmező által
eredetilen meqvalósítani kívánt utánpótlás-nevelési feladatok meqvalósítását veszélyeztetné vaqv meghiúsítaná, akkor a
Kérelmező a Kormányrendelet 10. §-ának Oa) bekezdése alapján kérelmezheti a jóváhagyott sportfejlesztési programjának
módosítását.

A Kérelmező által benyújtott sportfejlesztési program szakmai tartalma illeszkedik az MLSZ labdarúgás stratégiai fejlesztési
koncepci ó]ához.

A sportfejlesztési program jóváhagyására irányuló kéreime elbírálásához kapcsolódóan a látvány-csapatsportok
támogatásával összefüggő sportfejlesztési program jóváhagyására és a támogatási igazolás kiadására irányuló hatósági
eljárásban fizetendő igazgatási szolgáltatási díjról szóló 39/2011. (VI. 30.) NEFMI rendelet 1. § a) pontja és (2) bekezdése
alapján a Kérelmezőnek 35 000 Ft igazgatási szolgáltatási díj fizetési kötelezettsége keletkezett, amelyet a rendelkező"
részben fo~altakkal összhangban teljesített.

Tájékoztatom, hogya Kormányrendelet 4. §-ának (11) bekezdése alapján a jelen határozatommal jóváhagyott sportfejlesztési
programj át, annak költségtervét és a jóváhagyott támogatás összegét a honi apj án köteles kőzzétenni.

A fentieken túl fel hívom a Kérelmező figyelmét arra, hogy a jelen határozatban jóváhagyott támogatási összeg
felhasználásának a Kormányrendeletben foglaltak, és az MLSZ Elnökségének értékelési elveivel összhangban kell történnie. A
támogatás felhasználásáról történő elszámolást az ellenőrző szervezet, a Nemzeti Sport Intézet végzi, az elszámolási elvek
figyelembe vételéveI.

Hatáskörömet és illetékességemet a Tao. tv. 221C. §-ának (3) bekezdése, az Stv. 22. §-ának (2) bekezdés fl pontja, valamint a
Kormányrendelet 2. §-ának (1) bekezdés 2. pontja határozza meg.

Döntésemet a hivatkozott [oqszabálvhelvek alapján hoztam meq,

Budapest, 2013.10.08.

A határozatot kapják:
1. Kérelmező
2. Irattár

dr. Vági Márton
főtitkár
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