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IitgU: sportfejleszrdsi terv jdr ihagyisa

A Magyar Kosirlabddzdk 0lrr rdgos Sz0uets6ge a ktizigazgatisi
ha 6sdgi elj6riis 6s szolgdltatds iltaldnos
szabdlyair
sz6ldi 2004. 6vi CXL. tiirvd y (Ket.) 71. g (l)
bekezddse, a p0rt tdm0gatCsdval i0sszefiig0ti
egyes ttiry6ny(

mddosit6s6rdl sz6l6 2011. 6vi .XXXIl. t0rvdny, valamint
a l6tv6ny.rx patsport tdmogatdrs6t biztosit6 tdmogatdsi
igazoli
kiSllit6sdr6l, felhasznildsdrril, a tdmogatds efszCmoldsdnak
6s elle dnzdsdnek, valamirnt
sz6l6 1071201

l.

(Vt. 30.) Korn rendelet (Kormdnyrendelet)
alapj6n

visszafizetils6nek szabClyair

rn

ghozta a kiivetkezr6

HATiBOZATO

A lVlagyar Kos6rlabdiiz6k 0rsz gos Sztivetsdge, mint a Kormdnyrend
let 6rtelm6ben elj6r6 .ldvdhagy6st Vigz6 Szeruezc
(tovdhbiakban: Szervezet) ez(it n drtesiti
ltaz iigyfdl neve: 0y6riKosdt tbda Club, szdkhelye:51025
hydr, Achin A. it, ll.
adriszdna: | 852 5089.2.08 lt toviibbiakban: Kdrelmez6), hogy
a il(r 'elmezd 201L szeptrsmher llt. napj6n beny(ijtot
sportfejfesztdsi tervdt I20l l. s rytenber | 5. nyilvdntartdsi sziin:
T.2 l 1/l A nyilvintartdsba vette.
t

A K6relmezd rdszdre 201 1.

s

iltember 26. napon megkiildiitt

eldtut hatdriddn beliil maraddkti anul eleget

a

Minderek alapjiin

Szervezet megdllapitja, hogy

tdblSzatban foglaltak szerint

ir6r

2011 .2012. tdmogatdsi iddszak

Hidn ptitldsban foglaltaknak

a

Kdrefmezd dlti

henyfjtott sport{'ejlesztdsi programjdt

progranrban szereplff

igdnyelt tdnm atds
{Fr)

fr)
r0

beruhd:rdsok/f eldjit6sok

ell6tisa
kripz6sek ktiltsrigei

ilsszesen:

f

a

all6bb

jogcimfuz tarrtozri

kdzrerniikijddi k,iilts6g

0

CI

ttirmogat6s iisszesen
(Fr)

(Fr)

t6rgyi eszktiz
ut6np6tliis.neveldsi

a t0rv6nyber

I

reforditiis

eemdl[i4lessrq4lEle!

K6relnnez6

ihagyja.

sp0rfleJteszt6si

jogcim

a

tett.

0

0

0

0

eladatok

26.922.222

24.2i ).000

725.000

24.955.000

0

0

0

2t6.922.222

0

24.23 .000

72!t,000

24.955.000

Jelen Hatdrozat ellen

nirncs helye. Tfidkoztatom, hogy amennyiben hatdroiratomat srdrelmesnek

hat6rozat birdsdgi

-

annak kdzhezvdtpldt ktivetd 30 napon beliil

-

a Fdvdrosi Bir6sdgnril lehet

ilt|D0K0rAs
A tiirsasdgi adrirdl 6s az
ldtviiny-csapatsportok
biztrositd

A

tk

timogatfsi igazoldri

sz6f6 1996. 6vi LXXXI. ttirvdny (a tovibrbiakban: TA0) Z2lt g-a
ad6kedvezmdnydrdl, mely ad6kedvezmdny a liitviiiny_csapratsport

t6mogat

velhetd ig6nybre.

il6tvdny-csapatsport

tbiztosito tiimogatiisi igazolds ki6llit6siir6l, felhraszndldsiir6l,

elsziimol6s6nak 6s ellendr
tovirbbiakban: Rendelet) 4. li

a

tdmogat6s ig6nybevdtel6re
tovdbbiakban: Program)

-

megval6sitdsdt megeldzden az
EljCrdsom sor5n megillap

feltiteleknek, tovdbb6

hidn

nyilatkozatokat.

szervezet rdsz6re j6vdhagyiis cdljrib6l

b

enyfjtsa.

hogy a benyrirjtott Program megfelel a Tao. ZZIC. g (b) lbekezd6sdben
rul tantafmazza a Rendelet 4.5 (2) bekezddsben meghatfrozott

meghatdrroz

dokumentumolr

A Kdrelmezd riltal benyrijtott
szerint a spo[69
kormdny

-

k6szitett

-

stratdgiai

Mindrezekre tekintettel a

A Korm6nyrendelet 4. 5

rdszhen foglaltak szerint hatdroztam.

(ll)

ktizzdtenni a jdvdhagyiist
illetve a tdmogatiis (7)
Felhivom

a

sizervez0t

figyelm6t

hogy

csapatsport tdmogatiisdt bi
ellendrzdsdnek, valamint

november

a

lr(orm6nyrerndelet

tdrsasdgi ad6rdl 6s az osztal6kad6r6l sz6l6 1996.

ivi LXXXI. tiirvdnyen, illetve a l6tvi
it(i timogatdsi igazol{s kidllit6sdrdl, felhaszn6ldsiir6l, a tdnnogat6s
r:lsz6mol6s6nak
szabdlyairrif szii6 107 l20l 1 . (Vl. 30.) lKornrinyrendeleren
ny,u gszik.

14,,

l[{izalay Ferenc

A hatdrozatot kapjdk:

1. Kdrelmezd
2. Szervezet
3. NSI

4.9 tl2) bekezddse alapj6n az Kormdnyrendelet 4. g (lt

tokr6l a i$vdhagydst v6gz6 szervezet nyilvdntartiist vezet
6s aat a honiiapian is ktizz6teszi.

Hatdsrkiirdm 6s illetdkessr6genr

l.

a tdmogatds ig6nybev6tel6re jogosult szervezet honlapjiin kijteler
iiltal i6v6hagyott sportfejlesztdsi pirogramjdt, vallamint arnnak kiiits6gterv6t

meghatdrozott 6ss?eg6t.

bekezddsben meghat6rozott

Budaprest, 201

k'ezddse drtelmrlben

ezet elniike)

