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ÚRKÚTI SPORTKÖR
Úrkút
Rákóczi utca 45
8409

A Magyar Kézilabda Szövetség a támogatási igazolás kiállításának feltételét képező sportfejlesztési program
jóváhagyására irányuló eljárással kapcsolatban a sportról szóló 2004. évi I. törvény 22. §-ának (3) bekezdésében kapott
jogkörében 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) ÚRKÚTI SPORTKÖR kérelmezőt (székhelye: 8409 Úrkút Rákóczi
utca 45 , adószáma: 18913495-1-19, képviselője: Vágfalvi Norbert) (a továbbiakban: Kérelmező) a 2018.04.27. napján
indult hatósági eljárásban meghozta az alábbi
VÉGZ ÉST
Az MKSZ felhívja a Kérelmezőt, hogy jelen végzés kézhezvételétől számított 30 napon belül az elektronikus kérelmi
rendszerben
kérem, csatolja Galambosné Tróbert Ildikó munkaköri leírását;
kérem, csatoljon árajánlatot az eredményjelző vonatkozásában;
Csatolja a megvalósítani kívánt "sportcsarnok teljes felújítása" megnevezésű projektelem tekintetében a sportcélú
ingatlan tulajdonosának vagy vagyonkezelőjének a beruházás megvalósításához történő hozzájáruló nyilatkozatát
(Önkormányzati tulajdon esetében az önkormányzati határozatot. Polgármesteri nyilatkozat esetén a
polgármesteri nyilatkozat megtételére feljogosító önkormányzati felhatalmazást.);
Csatolja az "sportcsarnok teljes felújítása" projektelem kapcsán a jogerős építési engedélyt vagy az illetékességgel
rendelkező hatóság az építésügyi és építésfelügyeleti hatósági eljárásokról és ellenőrzésekről, valamint az
építésügyi hatósági szolgáltatásról szóló 312/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet szerinti szakmai nyilatkozatát arról,
hogy a bejelentésben megjelölt beruházási tevékenység nem építésiengedély-köteles. Amennyiben a pályázatban
szerepel közforgalom elől el nem zárt magánút vagy parkoló építése, csatolja az illetékes Közlekedési Hatóság
engedélyét.;
Amennyiben a "sportcsarnok teljes felújítása" projektelem megvalósítása építési engedély köteles tevékenység,
csatolja az érintett sportcélú ingatlan tulajdonosának előzetes hozzájáruló nyilatkozatát (önkormányzati tulajdon
esetében az önkormányzati határozatot), amely szerint - a sportcélú ingatlan üzembe helyezését követő 30 napon
belül - hozzájárul ahhoz, hogy a Magyar Állam javára a beruházás üzembe helyezését követő legalább 5 évre az
igénybe vett adókedvezmény mértékéig jelzálog bejegyzésére kerüljön sor, vagy igazolja, hogy az építési
engedélyhez kötött tárgyi eszköz beruházás, felújítás állami vagy helyi önkormányzati tulajdonban álló ingatlanon
valósul meg, és az üzembe helyezését követő 30 napon belül a tulajdonos állam vagy helyi önkormányzat részére
átadásra kerül (csatolja az erről szóló előzetes megállapodást);
Csatolja a Kérelmező által megvalósítani kívánt "sportcsarnok teljes felújítása" megnevezésű projektelem
tekintetében a felújítandó sportcélú ingatlan méretekkel ellátott terveit (alaprajzát, metszetét, homlokzatát),
valamint műszaki tartalmának részletes kifejtését, műszaki leírásait pdf formátumban. A terveken jelölje meg a
felújítással érintett területeket. Amennyiben az alaprajzi kialakítás megváltozik, akkor a meglévő és a tervezett
állapot terveit is mellékelje, megjelölve a felújítandó területet. Csatoljon egy helyiséglistát valamint
fotódokumentációt a felújítandó helyiségekről. Mellékelje a napelem rendszer tervezett helyét ábrázoló
helyszínrajzot.;
Csatolja a megvalósítani kívánt "sportcsarnok teljes felújítása" projektelem megvalósításának és a
ﬁnanszírozásának pénzügyi-műszaki ütemezési tervét, ebben jelölje meg a részelszámolások ellenőrző
szervezethez történő benyújtásának tervezett időpontjait is. Határozza meg az egyes részelszámolási ütemekehez
tartozó műszaki tartalmat (pl. sávos ütemterv).;
Igazolja a „sportcsarnok teljes felújítása” projektelem megvalósításához szükséges önrész tervezett forrását,amennyiben részben vagy egészben külső forrásból (önkormányzati, külső céges stb.) biztosítja, csatolja az erre
vonatkozó támogató nyilatkozatokat, önkormányzati határozatot.;
Csatolja a "sportcsarnok teljes felújítása" projektelem megvalósításához TAO-támogatást biztosító cég(ek) előzetes
szándéknyilatkozatát a támogatásról, ill. a várható támogatási összegről.;
Csatolja a megvalósítani kívánt "sportcsarnok teljes felújítása" projektelem fenntartásának ﬁnanszírozási tervét
(várható működési költségek és ennek ﬁnanszírozási terve, forrásai). Amennyiben a létesítmény fenntartója más
szervezet, csatolja a fenntartó vállaló nyilatkozatát.;

Adja meg a felújítandó sportlétesítmény által termelhető bevételi forrásokat;
Csatolja a megvalósítani kívánt "sportcsarnok teljes felújítása" projektelemmel érintett sportcélú ingatlan
hasznosítási módját, tervezett kihasználtságát a különböző sportágak szerint, órarendszerű táblázatban
részletezve és %-os megosztásban is.;
kérem, csatolja Wolfné Kovács Fáber Szilvia munkaköri leírását;
kérem, csatolja Wolf Rita és Wolf Kitti nyilatkozatát arról, hogy a „C” licensz kiváltásához szükséges különbözeti
vizsgán részt vesz.(minta elérhető a www.keziszovetseg.hu oldalon TAO -> TAO dokumentumok).
Az MKSZ felhívja a Kérelmező ﬁgyelmét, hogy amennyiben a fenti határidő eredménytelenül telik el vagy a Kérelmező
ismételten hibás vagy hiányos adatokat szolgáltat, úgy az MKSZ a kérelmet elutasítja, az eljárást megszünteti.
Végzésem ellen önálló fellebbezésnek helye nincs. A Kérelmező a végzés felülvizsgálatát az ügy érdemében hozott
határozat, ennek hiányában az eljárást megszüntető végzés kézhezvételétől számított harminc napon belül
jogsérelemre történő hivatkozással kérheti a Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróságtól.
INDO KO LÁS
A Kérelmező 2018.04.26. napján a Kormányrendelet alapján kérelmet nyújtott be sportfejlesztési programja jóváhagyása
tárgyában. A kérelem vizsgálata során megállapítottam, hogy
a Kormányrendelet 4. §-ának (2) bekezdése d) pontjában meghatározott dokumentumokat nem csatolta;
a Kormányrendelet 4. §-ának (2) bekezdése d) pontjában meghatározott dokumentumokat nem csatolta;
a Tao tv. 22/C § (6) a) pontja szerinti tulajdonosi hozzájáruló nyilatkozatot nem csatolta.;
a Kormányrendelet 4. § (2) bekezdésének c) pontjában meghatározott részletes szakmai és költségtervet nem
csatolta, így a sportfejlesztési program Kormányrendelet 2. § (1) bekezdésének 9. pontjában meghatározott
jogcím tekintetében a Magyar Kézilabda Szövetség sportágfejlesztési koncepciójához való illeszkedése nem
megállapítható.;
a Kormányrendelet 4. §-ának (2) bekezdése c) pontjában meghatározott dokumentumot nem csatolta;
nem csatolta a MKSZ sportágfejlesztési stratégiájának függelékében (Magyar Kézilabda Szövetség Elnöksége 2013.
március 26-án kelt határozata) meghatározott dokumentumot , így az ahhoz való illeszkedése nem megállapítható.
A fentiek alapján hiánypótlást írtam elő és ismertettem a hiánypótlás elmaradásának jogkövetkezményeit.
Tájékoztatom, hogy a hiánypótlásra rendelkezésre álló határidő beleszámít az ügyintézési határidőbe és nem kérhető a
határidő meghosszabbítása.
Az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (a továbbiakban: Ákr.) 49. §-a alapján, az ügyfél
kérelmére az eljárás szünetel. Hat hónapi szünetelés után a csak kérelemre folytatható eljárás megszűnik. A megszűnés
tényéről a hatóság értesíti azokat, akikkel a határozatot közölné.
A fellebbezési jogot az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (a továbbiakban: Ákr.) 112. §-a
, a 116. § (1) bekezdése, a (4) bekezdés d) pontja, valamint a Sportról szóló 2004. évi I. törvény 22. § (4) bekezdése
zárja ki. A bírósági felülvizsgálat lehetőségét az Ákr. 114. § (1) bekezdése, valamint a közigazgatási perrendtartásról
szóló 2017. évi I. törvény 39. § (1) bekezdése határozza meg.
Döntésemet a hivatkozott jogszabályhelyek alapján hoztam meg.
Budapest, 2018.06.11.
Novák András
Főtitkár
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