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HATÁRoZAT
A Magyar Kézilabda Szövetség

a fent megjelölt ügyszámú ügyben akozigaz-gatási hatósági
eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény (a továbbiakban:
Ket), továbbá a|áwány-csapatsport fftmogatásat biztosító tétmogatésiigazo|áskiá||ítélsfuóL,
fe|hasznőúásáról, a trímogatiás elszámoliásának és ellenőrzésének, valamint visszaflzetésének
szabáIyairő| sző|ő |07/2a|1ryI.30.) Korm. rendelet (Rendelet) 4. $. (5) bekezdése aIapján
a sportfejlesáési programot

részbenjóváhagyjcÍ,
és a jóváhagyás tényétkoz|i a kérelmezóvel, valamint a kérelmet és a jőváhagyÍst
nyilvántartásba veszi és azt honlapján kozzéteszt, a kérelem azt meghaladó részéta
Rendeiet4. $. (6) bekezdése a|apján e l u t a s í tj a .
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jőváhagyéls iránti kérelem a|apján kéreImező a következó jogcímen a következő
tisszeghatárig vehet igénybe a tátsasági adóról és az osztalékadóról szóló 1996. évi
LXXK. trirr.'ény (Tao. tv.) 2. s. 44. szerinti tiímogatást:
jogcím:
Utánpőtliáts nevelés
osszeghatár: 9. 700.000 Ft
Ktizremiíködői köItség
osszeghatár: 29 1 "000 Ft
Jelen hatírozatta| szemben jogorvoslatnak helye nincs. Jelen határozattz| szemben annak
kézhezvéte|étő| számított 30 napon beltil a határozat bírósági felülvizsgálata
kezdeményezhető, mely iránti keresetet a Fővárosi Bíróságnál lehet a fenti hataridőn belül
benyujtani. Az e|jfuás illetékköteles, amelyet azi|letékektó| szolő 1990. évi XCil. törvény
VI. Fejezet e a|apján kel1 megfi zetni.

Kérelmező a |átván7,-csapatsportok tamogatásával összefuggő sportfejlesztési program
jőváhagyására és a támagatási igazolás kiadásáta irany.uló hatósági eljárásban ftzetendő
igazgatási szo|gáLtatási díjról szőIa 3912011(VI.30.) NEFMI rendelet szerinti ígazgatási
szo|gáItatási díj at megftzetüe.
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