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V É G Z É S

A támogatási igazolás kiáll ításának feltételét képező sportfejlesztési program jóváhagyására irányuló eljárással
kapcsolatban a Sportról szóló 2004. évi I. törvény 22. §-ának (3) bekezdésében kapott jogkörömben eljárva, a társasági adóról
és az osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény , a látvány-csapatsport támogatását biztosító támogatási igazolás
kiáll ításáról, felhasználásáról, a támogatás elszámolásának és ellenőrzésének, valamint visszafizetésének szabályairól szóló
107/2011. (VI. 30.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Kormányrendelet) 4. §-ának (4) bekezdése alapján a(z) Hajdu Antal
Ferences Diáksport Egyesület kérelmezőt (székhelye: 2500 Esztergom Bottyán János utca 10., adószáma: 18616040 - 1 - 11,
képviselője: Rátkai Péter) (a továbbiakban: Kérelmező) a 2013.05.01. napján indult hatósági eljárásban hiánypótlásra hívom
fel.

Felhívom a Kérelmezőt, hogy jelen végzésem kézhezvételétől számított 15 napon belül

- csatolja az építeni, felújítani kívánt 16431 megnevezésű projektelemmel érintett ingatlan tulajdonosának a beruházás
megvalósításához valamint az ahhoz kapcsolódó – Magyar Állam javára, a beruházás üzembe helyezését követő 30 napon
belüli  – jelzálog bejegyzéséhez hozzájáruló nyilatkozatát;

- csatolja az építeni, felújítani kívánt 16431 megnevezésű projektelemmel érintett ingatlan 3 hónapnál nem régebbi
tulajdonilap-másolatának földhivatal által kiadott eredeti példányát vagy másolatát;

- csatolja az építeni, felújítani kívánt 16431 megnevezésű projektelem megvalósítását jóváhagyó elvi építési engedélyt
vagy a jogerős építési engedélyt vagy a hatáskörrel és i l letékességgel rendelkező hatóság igazolását arról, hogy a
bejelentésben megjelölt beruházási tevékenység nem építésiengedély-köteles;

- csatolja az építeni, felújítani kívánt 16431 megnevezésű projektelem kapcsán a beruházást érintő - nem saját tulajdonú -
sportcélú ingatlan használati jogcímét, i l letve annak használati jogát igazoló irat másolati példányát;

- csatolja a Magyar Diáksport Szövetség/Magyar Egyetemi - Főiskolai Sportszövetség igazolását arról, hogy a
sportszervezet részt vett az általuk szervezett 2012/13. évi bajnokságban, továbbá a szándéknyilatkozatot arról, hogy a
sportszervezetük nevezni kíván a 2013/14. évi bajnokságra;

- csatolja a sportfejlesztési programjának kiegészítéseként a Magyar Diáksport Szövetség/Magyar Egyetemi - Főiskolai
Sportszövetség által megrendezett 2012/13. évi bajnokságokban lejátszott mérkőzések eredményeit (korosztály - időpont -
helyszín - el lenfél - eredmény)
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- a 107/2011. (VI.30.) Korm. rendelet 2. § (1) 6. bekezdése rendelkezik a támogatás igénybevételére jogosult
sportszervezetekről, ennek alapján csatolja a Magyar Kosárlabdázók Országos Szövetsége tagsági jogviszonyát igazoló
dokumnetumot (tagsági díj  megfizetését igazoló bankszámla kivonatot) vagy a Tagfelvételi  kérelmét;

- csatolja a megvalósítani kívánt megnevezésű projektelemmel érintett ingatlan Magyar Kosárlabdázók Országos
Szövetsége által kiadott kitöltött adatszolgáltatási nyilatkozatot;

- csatolja a megvalósítani kívánt megnevezésű projektelemmel érintett ingatlan beruházásának megvalósulásához
szükséges önrész rendelkezésére állását biztosító nyilatkozatot/letéti számla kivonatát;

- csatolja a sportról szóló 2004. évi I. törvény 77. § p) pontja, valamint a sport területén képesítéshez kötött tevékenységek
gyakorlásához szükséges képesítések jegyzékéről szóló 157/2004 (V.18.) Kormány rendelet szerinti edzői képesítést igazoló
dokumentumot azoknál az edzőknél, akik a 2012/13-as bajnoki idényben nem rendelkeztek működési engedéllyel;

- Csatolja "Az elkészült létesítmény által termelhető bevételi  források" dokumentumot.

- Csatolja "A beruházás fenntartásához szükséges várható működési költségek és ennek finanszírozási terve, forrásai"
dokumentumot.

- Csatolja "Az elkészült létesítmény hasznosítási módja és várható kihasználtsága" dokumentumot.

- Csatolja "A beruházás finanszírozási terve és forrása" dokumentumot.

Amennyiben a fenti határidő eredménytelenül telik el vagy a Kérelmező ismételten hibás vagy hiányos adatokat szolgáltat,
úgy a kérelmet elutasítom, az eljárást megszüntetem. Amennyiben a Kérelmező a fenti hiánypótlási kötelezettségeinek
határidőn belül nem tud eleget tenni, úgy a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004.
évi CXL. törvény (a továbbiakban: Ket.) 32. §-ának (3) bekezdése alapján kérheti a folyamatban lévő eljárás legfeljebb 6
hónapra történő felfüggesztését. 

Végzésem ellen önálló fel lebbezésnek a Ket. 98. §-ának (2) bekezdése alapján helye nincs. A Kérelmező a Ket. 100. §-ának (2)
bekezdése alapján végzésem bírósági felülvizsgálatát annak közlésétől számított harminc napon belül jogszabálysértésre
hivatkozással kérheti a Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróságtól. A közigazgatási határozat bírósági felülvizsgálatát a
fenti ügyiratszámra való hivatkozással, a Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróságnak címzett, de a Magyar
Kosárlabdázók Országos Szövetségéhez benyújtott keresetlevélben kérheti.

I N D O K O L Á S

A Kérelmező 2013.04.30. napján a Kormányrendelet alapján kérelmet nyújtott be sportfejlesztési programja jóváhagyása
tárgyában. A kérelem vizsgálata során megállapítottam, hogy a Kérelmező

- a Tao tv. 22/C §-ának (6) bekezdés a) pontja szerinti tulajdonosi hozzájáruló nyilatkozatot nem csatolta;

- a Kormányrendelet 4. §-ának (2) bekezdés c) pontjának rendelkezésével szemben nem csatolta a beruházással érintett
ingatlan 3 hónapnál nem régebbi tulajdoni-másolatának földhivatal által kiadott eredeti példányát vagy másolatát;

- a Kormányrendelet 4. § (2) bekezdése d) pontjának rendelkezésével szemben nem csatolta a szükséges dokumentumokat;
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- a Tao tv. 22/C § (6) c) pontja szerinti nyilatkozatát vagy a nyilatkozatot helyettesítő bizonylatot nem csatolta;

- a Tao. tv. 22/C §-ának (5) bekezdés ha) pontjában foglaltakat nem igazolta;

- a Kormányrendelet 4. §-ának (3) bekezdésének c) pontjában meghatározott feltételeknek nem tett hiánytalanul eleget;

- a Kormányrendelet 2. § (1) bekezdés 6. pontjában foglaltaknak nem tett hiánytalanul eleget, ezért kérem csatolja a
hiányzó dokumentumokat;

A fentiek alapján hiánypótlást írtam elő és ismertettem a hiánypótlás elmaradásának jogkövetkezményeit.

Hatáskörömet és i l letékességemet a Tao. tv. 22/C. §-ának (3) bekezdése, az Stv. 22. §-ának (2) bekezdés f) pontja, valamint a
Kormányrendelet 2. §-ának (1) bekezdés 2. pontja határozza meg.

Döntésemet a hivatkozott jogszabályhelyek alapján hoztam.

Budapest, 2013.06.12.
Szalay Ferenc

elnök
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