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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) 10. §-ának (3) bekezdése alapján a(z) Pilisi Labdarúgó
Klub kérelmező (székhelye: 2721 Pil is, Dózsa György utca 33., adószáma: 18701531 - 1 - 13, képviselője: Zuber Gyula a
továbbiakban: Kérelmező) a 2015.05.29 napján indult hatósági eljárásban hiánypótlásra hívom fel.

Felhívom a Kérelmezőt, hogy jelen végzésem kézhezvételétől számított 8 napon belül

- csatolja a "felszerelés csomag II. ütem" megnevezésű projektelem esetén a felszereléssel kapcsolatos árajánlatot a
szerelés márkájának megadásával és a kiegészítők leírásával.

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. 100. §-ának (1) bekezdés a) pontja alapján
helye nincs. Végzésem bírósági felülvizsgálatát annak közlésétől számított 30 napon belül jogszabálysértésre hivatkozással
kérheti a Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróságtól.

I N D O K O L Á S

A Kérelmező 2014.04.25 napján a Kormányrendelet alapján kérelmet nyújtott be sportfejlesztési programja jóváhagyása
tárgyában. Kérelmező a napján kelt ki/JH01-5399/ nyilvántartási számú jóváhagyó határozat módosítási kérelmét 2015.05.29
napján nyújtotta be. A kérelem vizsgálata során megállapítottam, hogy a Kérelmező

- a csatolni kért árajánlat hiányában a sportfejlesztési program Magyar Labdarúgó Szövetség sportág fejlesztési
koncepciójához való i l leszkedés nem állapítható meg.
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A fentiek alapján hiánypótlást írtam elő és ismertettem a hiánypótlás elmaradásának jogkövetkezményeit. 

Hatáskörömet és i l letékességemet a Kormányrendelet 2. §-ának (1) bekezdés 2. pontja határozza meg. 

Döntésemet a hivatkozott jogszabályhelyek alapján hoztam meg. 

Budapest, 2015.05.28.

…………………………………..
dr. Vági Márton

főtitkár
A határozatot kapják:
1. Kérelmező
2. Irattár

2


		2015-05-29T15:13:03+0200
	Budapest
	A digitális aláírás a NetLock Kft. PDF Signo termékével készült.




