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V É G Z É S

A támogatási igazolás kiállításának 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 kiállításáról, 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) Szigetszentmiklósi Kézilabda Sport Kör kérelmezőt
(székhelye: 2310 Szigetszentmiklós Tököli út 19, adószáma: 19181204 - 2 - 13, képviselője: Kovács István) (a továbbiakban:
Kérelmező) a 2014.04.30. napján indult hatósági eljárásban hiánypótlásra hívom fel.

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

- kérem, szíveskedjék igazolni azt, hogy pontosan hány versenyengedéllyel rendelkező játékosa van;

- kérem, csatolja Bak Ferenc "C" licenszét, vagy képesítését igazoló dokumentumát;

- tájékoztatom, hogy a "Kombinált erőfejlesztő gép" Utánpótlás-nevelés jogcímen nem elszámolható. Kérem, nyilatkozzon, hogy
igénybe kívánja-e venni, tárgyi eszköz jogcímen;

- kérem, csatolja Vas Vivien, Vas János és Szabó Bálint munkaköri leírását;

- kérem, szíveskedjék nyilatkoztatni a sportfejlesztési programban megjelölt Kerekes Károlyt, hogy milyen formában látja el a napi 8
órás munkaidőt tekintettel a fizetési sapka kiegészítésére, illetve a napi 8 órás munkaidőt miként kívánja felosztani azon
sportszervezetek között, ahol jelenleg is 9 órás munkaidővel szerepel. Kimutatásunk szerint az alábbi sportszervezeteknél szerepel
az edző napi jogviszonyban: Százhalombattai Kézilabda Egyesület;

- kérem, szíveskedjék igazolni, hogy Horváth Zoltán milyen licensz alapján látja el a feladatait. Kérem csatolja licenszét, vagy
képesítését igazoló dokumentumát;

- csatolja a sportlétesítményekhez kapcsolódó bérleti szerződéseket vagy szándéknyilatkozatokat tételesen kimutatva
korosztályonként az igénybe vett és igénybe venni kívánt időtartamokat;

- kérem, csatolja az alábbi utánpótlás-nevelés fejlesztés költségeinek részletes, tételes kimutatását: személyszállítási költségek;
rendezési,felkészítési, képzési költségek.

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 fellebbezésnek 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 Kézilabda
Szövetséghez benyújtott keresetlevélben kérheti.

I N D O K O L Á S

A Kérelmező 2014.04.29. napján a Kormányrendelet alapján kérelmet nyújtott be sportfejlesztési programja jóváhagyása tárgyában.
A kérelem vizsgálata során megállapítottam, hogy a Kérelmező

- a Kérelmező sportfejlesztési programjának illeszkedése az MKSZ stratégiájához csak részben megállapítható, valamint az
MKSZ stratégiájának mellékleteként megtalálható "Benchmark-hoz" is csak részben illeszkedik.

Szigetszentmiklósi Kézilabda Sport Kör
Szigetszentmiklós

Tököli út 19
2310



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

Hatáskörömet és illetékességemet 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, 2014.05.12. Bódi Dezső
főtitkár
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