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Magyar Kezilabda Szovetseg
Hungarian Handball Federation

Ogyszam: 015/2011
Ogyiratszam: SPT015/2011l2

ogyfel megnevezese: Csepel DSE
Targy:Sportf~lesztesiprogramjovahagyasa

Ogyintez6: Marko Gabor

HATAROZAT
A Magyar Kezilabda Szovetseg a fent megjelo1t iigyszamu iigyben a kozigazgatasi hat6sagi
eljaras es szolgaItatas aItalanos szabalyair61 sz616 2004. evi CXL. torveny (a tovabbiakban:
Ket), tovabba a latvany-esapatsport tamogatasat biztosit6 tcimogatasi igazolas kiaIlitasar61,
felhasznaIasar61, a tamogatas elszamolasanak es ellen6rzesenek, valamint visszafizetesenek
szabaiyair61 sz616 107/2011(VI.30.) Korm. rendelet (Rendelet) 4. §. (5) bekezdese alapjan
a sportfejlesztesi programot

es a j6vahagyas tenyet kozli a kerelmez6vel, valamint a kerelmet es a j6vahagyast
nyilvantartasba veszi es azt honlapjan kozzeteszi.

A j6vahagyas iranti kerelem alapjan kerelmez6 a kovetkez6 jogeimen a kovetkez6
osszeghatarig vehet igenybe a tarsasagi ad6r61 es az osztalekad6r6TszoIOr996:- 'evi - -
LXXXI. torveny (Tao. tv.) 2. §. 44. szerinti tamogamst:

jogeim:
Utanp6tlas neveles
osszeghatar: 17.189.906 Ft
Kozremiikod6i koltsegek:
osszeghatar: 500.000 Ft

Jelen hatarozattal szemben jogorvoslatnak helye nines. Jelen hatarozattal szemben annak
kezhezvetelet61 szcimitott 30 napon beliil a hatarozat bir6sagi feliilvizsgalata
kezdemenyezhet6, mely iranti keresetet a F6varosi Bir6sagnaI lehet a fenti hatarid6n beliil
benyUjtani. Az eljaras illetekkoteles, amelyet az illetekekr61 sz616 1990. evi XCIII. torveny
VI. Fejezete alapjan kell megfizetni.

Kerelmez6 a latvany-esapatsportok tamogatasaval osszefiiggo sportfejlesztesi program
j6vahagyasara es a tamogatasi igazolas kiadasara iranyul6 hat6sagi eljarasban fizetend6
igazgatasi szolgaItatasi dijr61 sz616 39/2011(VI.30.) NEFMI rendelet szerinti igazgatasi
szolgaitatasi dijat megfizette.

Tamogat6i nk,
partnereink;

Sponsors,
partners:

'~·~.d~:<~~<
sOI-YMAR

.J-' ....

~:J~J:.;:J

@".
F~ •••• " ••~..\-.:.



Magyar Kezila~da Szovetseg
Hungarian Handball Federation

INDOKLAs

Kerelmez6 2011. szeptember h6 09. napjan sportagfejIesztesi program j6vahagyasa iranti
kereimet nylijtott be hat6sagomhoz. Hat6sagom a kerelmet erdemben megvizsgalta, a
szerint, hogy

a) az megfeIeI-e a Tao. tv. 22/C. §. (5) bekezdeseben meghatarozott felteteleknek,
b) a kerelmez6 a Rendelet 4. §. (2) bekezdeseben meghatarozott dokumentwnokat es

nyilatkozatokat hianytalanul csatoIta-e,
c) a kerelmez6 altaI benylijtott sportfejlesztesi program osszhangban van-e a sportr61

sz616 2004. evi 1. torvenyben (Stv.) foglaltak szerint a sportag - kormany aItal
kialakitott hosszU taw sportstrategiaval es fejlesztesi programmal osszhangban
keszitett - strategiai fejleszresi koncepci6javal, utanp6tIas-neveles fejIesztese
ceIjab61 kiarntand6 mmogatasi igazolas eseten a sportag utanp6t1as-fejlesztesi
koncepci6javal.

Hat6sagom az erdemi vizsgalat soran megaIlapitotta, hogy a kerelem megfelel a fent
hivatkozott e16irasoknak, ezert a Rendelet 4. §. (5) bekezdese..."szerinti hatarozat_
meghozatalanak van helye, ezert a rendelkez6 resz szerint dontott.

a Ket. 71., 72. §-ait;
a Rendelet 4. §. (5) bekezdeset, es (7) bekezdeset.
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