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A Magyar Kézilabda Szövetség {a továbbiakban: MKSZ) a közigazgatási hatósági eFrás és szo§áltatás átalános
szabályairól szóó 2aO4. évi CXL. törvény (a továbbiakban: Ket,) 71. §-ának {1} bekezdese. a sportról szóló 2004. évi |.
törvény {a továbbiakban: Stv.} 22. § {2i bekezdésének fa} pontja, a társasági adóról es az osztaEkadóról szó!ó 1996.
évi LXXXI. törvény {a továbbiakban: Tao. tv.) 22lC. tsa, valamint a látvány-csapat§port támogatását bbtosftó tárnogatási
§azolás kiáításáról, feFrasználásáról. a támogatás ebzámo*isának g eüenőrzgének, valamint vbsza&etesének
szabályairól sző|ő LO7I2O11 {V1,30.) l6rm, rendelet {a tovabbiakban; ldormányrendebt} 4. $ának {5) bekezdese abpján
meghozta a követ.kezó

HATÁR§ZATOT

A támogatási igazoHs kiákísának fetételét képeő sportfelesztesi program jóváhagyására irányuló e{árással
kapcsolatban az Sfu, 22, §-ának {3} bekeztiésében kapott joEkörömben eljárva, a{zi V|TKA 5PORTE§yESüLÉT kéreknező
{székhelye: 4804 Vásárosnamény- Vitka Damjanich utca 34 , adószáma: 18808535-1-15, képviselője: |nsticei Zokán} (a
iovábbiakban: kéreimezői sportíejiesztési programjának szakmai iartaknái, fu.ve annak ióiisegvetését a
kormányrendelet 4. §-ának {5) bekezdése, valamint a sportfeilesztési programban rerrdelkezésre á|ó informácók
alapján jogcímenként az a&ábbi összegekben

tíváhagyom:

A sportfejbsztésí program }iváhagyására irányub k€reknet az alábbi táblázatban szereplö jogcFnek és ósszegek
vonatkozásában
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