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intézkedik a jelen határozatszerint jóváhagyott
sportfejlesztési

Az MYLSZ a tÖbb támogatási időszakra szóló támogatási
igény egyidejű nyilvántartásba vétele mellett
felhÍvja a kérelmező szervezet figyelmét uo:,h2cy."
n""a"ÉiJ. 5-u, .nalamint 4. §-ának (1) bekezdése alapján
a
kérelemben szerePlŐ, további ÉÓgatási időszakokra
vonatkozo kerehet t"*"g&.iidoirakonként
nyújtsa be,
meg|elÖlve a kérelemmel érintett tágyidőszakra
vonatkozó
jogcímeket, azok mértékét, valamlní
az
azt me galap ozó sportfej le sZési pro grúot.

á"giari

Jelen hatétrozat ellen kÖzigazgatási
felÜlvizsgálatát ahatérozatkeznen{tetőkövető

úton fellebbezésnek helye nincs. Jelen határozat
30 napon beltil a pávarosi Törvényszéknél
lehet kérni.

bírósági

A kérelmező szervezet részérevégzeítközigazgatásr hatósági feladatokért
a látvány-csapatsportok
támogaásával Összeffiggő sportfejleszési
irogram j iváiagyasara
i!u^ra,
kiadásiára irányuló
hatósági eljárásban fizetendő igűgatási ,iol{rnutari
§.1-^1amosatari
dífiT";ff )slotl
:o.í NÉrnarrendelet alapján
&
szotgáttúsi díjat kell a t<ereÁeii rr..u.r.tr.t
az vwíszreszére fizetni. A díj
il:ÉtX'fr::"*.§ffi#Í"
Indokolás
A

kérelmező

a kéPviselője
':"ry:'2t feltéielét útjrán kérelmet nyújtott be az MVIS Z-hez alátvány-csapatsport
tepezÓ, teryezett,aáog"rárrul érintett
sportfejlesáési programjának
JÍrr-g;3";*r**r'*'elének

A sportfejlesztésiprogram jóváhagyásaravaló jogosultság
törvényi feltételeit képezőelőírásokat
az stv. és
látvány-csapatsport egyes áogatri;l
i*:*u
:1s9ilr9*
támogatás (uttatás) igénybevételének
részletes feltételeit és eljánísrenájet,
u Úógata,
p.og.am jóváhagyásának
részletes szabálYait
kolt gJrio.ir.;r.rzeri 6ttetetet Űilru sp9lfejle.sztési
kéreierritartalmi
Rendelet határozzameg. AzMVLbZ
ry"s".1-o-rair"ÍrZi"9irányuló
elemeit _ a
Ket. rendelkezeséit kell alkalmazni.
"tiaiá"iua

a Tao" a

A

látvánY-csaPatsport
támo.gatása igénybevételének
t€ltételét képező, tervezett támogatással érintett
sPortfejlesaési Programja. jóváhagyásrári'intuit
által azMvlszllcs T1120427/55_|
számon közölt, hiánvpótlási rerrivas
ikt.
"lffi'iun;;iüuir,
targi vegiesben
és - űvÁaycsrnzstliiÁiiln.

számon közölt,
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