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Tárgy: sportfejlesztési prograrn niódosítására iranyuló
kérelent jóváhagyása
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A kérelmezó sportíejlesrtési programján,lk szakmai tartalnrát. illetve

arrrrak költségvetósét

a látvány-c§;]patsport támogatását biztosító támogatási igazolás

továbbiakban: Kormányrendelet) 4, §-ának (5) bekezclése,
a 10. §-a, valamirrt a sportfejlesztési p|ogranrban rencle|kezésre álló inforrnációk
alapján jogcímenként
az alábbí összegekre
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Határozatom ellen Íellebbezésnek az stv. 22. §-ának
i4) lrekezclése alapjárr nincs h*lye. A Kérelnlezó az
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üó

ó 2lJ8 158

Ákr 113. §-ának

a

12 50o Ft igazgatási
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FÓvárosi TÖrvénys:ékre, A kózigazgatási határoz.rt elleni keres*tlevelet,
Kérelmezó,
Fóvárosi Törvényszéknek címezve, de az MRSZ*hez benyújtva
teheti meg,

A HÓrelmezij

Ft

rt

tt

(1} bekezc]és a} pontja,

a ferrti ügyiratszárnra való

valarnint 114.

§_

hi,.,atkcrzással a

szolgáltatári rlÍjat Íi.rt,:ttlti nreg az M RSZ 1030ü002-1,05ó4905_49ü20184
számri íj;etésiszánrlíljára,

lNDoKotÁs
A kornányrendelet 4, §-ának (1)

bekezclese értelnrében a támogatási igazolás kiállításának
elózeies íeltétele,hogy a támogatás igénybevételere jogosult
szervezet a tervezett tárnogatással érintett sporlfejlesztési progranrját
- több évre szóló sportfe.jlesztési pro8lam e'etén ávekle lelrontva _. annak terveze§
megvalósítását ntegelózóen a jóváhagyási végzó szervezet részérejóváhagyás
céljából benyújtsa.

hatósági eljárás 2019.05,01. rrapján inclult meg. Kérelmezó
a 2a7?,O9.72. no;:pal kelt kil'JH01-01220/rotpivnsz nyilvántartási számú
ióváhagyó hatálozat
inÖdosítási kérelnét2027,06,28, naPján nYrljtotta be. Miveí
eljárasom soran nregállapítoüarn, hogy a nródosított sportfejlesztési prog'am
is megfelel a
Kormárryrendelet 4, §-ának (3) bekezdésben meghatározott
vizsgálati szenrpr:rrtr:knak, ezért a Kérelmezo sportfejlesztesi programjának
szaknraí tartalmát _ a
20t9/?0-os idószak tekintetében - a renc]elkeeó részben foglaltak
szerlntjóváhagytam.
szövetségnek rnegkü|clött

záró elszánro|ással egyidejűleg ál| módjában kórelmezni,

A Kérelmező által benyújtott plográm szakmai tártaima illeszkedik
az MRSZ sh-aiégiai fejlesztési kcrncepciójához,

A

fentiekerr túl felhívom a Kérelmező figYelmét ;lrra, hogy

a

Kornónyrenclelet

4. §-ónak (11) bekezdése

alapján
sportfejlesztési programját, annak kÖltségtervétés a jóváhagyott
támogatás ósszegét a lronlapján köteles közzéierrrri,

a jelen

határozatornn-ral jóváhagyott

E határozatot az MRsZ az általános kÖzigazgatási renrJtartásrÓÍ
szóló 201ó. úvi CL" tv. 80. §-.ának {1) bcktlzdóstl, az Siv. 22.
§-ának (2) bckeldes f) pontja, a
társasági adriról és osrtaltikacióról szóló 199ó, tivj LXXX|.
törvény 22lC. §-ának (3) beke:rlése, a Krrrnr.inyrerrde|ei 4^
§-ának (5). valanrint 10. §-ának (2}
bckezdésc alapján hozta meg.
Budapest, 2a21.0ó3a.
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A határozatot kapják:
1. Kecskeméti Junior Sport Nonprofit Korlátolt Felelősségü Társaság
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