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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) Pilisi Labdarúgó
Klub kérelmezőt (székhelye: 2721 Pil is Dózsa György utca 33., adószáma: 18701531 - 1 - 13, képviselője: Zuber Gyula) (a
továbbiakban: Kérelmező) a 2014.04.26. napján indult hatósági eljárásban hiánypótlásra hívom fel.

Felhívom a Kérelmezőt, hogy jelen végzésem kézhezvételétől számított 15 napon belül az elektronikus kérelmi rendszerben

- csatolja a megvalósítani kívánt megnevezésű projektelemmel érintett ingatlan kapcsán a hatáskörrel és i l letékességgel
rendelkező hatóság igazolását arról, hogy a megnevezett projektelem nem építési engedély köteles. Amennyiben a
projektelem építési engedély köteles, úgy a Kérelmező csatolja a projektelem megvalósítását jóváhagyó elvi építési
engedélyt az ingatlan tulajdonosának hitelesített hozzájáruló nyilatkozatával, vagy a jogerős építési engedélyt, továbbá
csatolja a tulajdonos hozzájáruló nyilatkozatát arról, amely szerint a beruházás üzembe helyezését követő 30 napon belül
hozzájárul ahhoz, hogy a Magyar Állam javára a beruházás üzembe helyezését követő legalább 15 évre a folyósított
támogatás mértékéig jelzálogjog bejegyzésére kerüljön sor;

- csatolja az építeni, felújítani kívánt asztalos munkák, vi l lanyszerelés, öntöző rendszer, festés, elő tető készítése
megnevezésű projektelem(ek) tekintetében a részletezett, tételes költségtervet, amely alapján az anyagok és munkadíjak
mennyiségei, mennyiségi egységei és egységárai megállapíthatók, a fajlagos négyzetméterárak meghatározhatók,
továbbá csatolja a megvalósítani kívánt projektelemek műszaki tartalmának részletes kifejtését;

- csatolja a megvalósítani kívánt elő tető készítése megnevezésű projektelemmel érintett ingatlan kapcsán a hatáskörrel és
il letékességgel rendelkező hatóság igazolását arról, hogy a megnevezett projektelem nem építési engedély köteles.
Amennyiben a projektelem építési engedély köteles, úgy a Kérelmező csatolja a projektelem megvalósítását jóváhagyó elvi
építési engedélyt az ingatlan tulajdonosának hitelesített hozzájáruló nyilatkozatával, vagy a jogerős építési engedélyt,
továbbá csatolja a tulajdonos hozzájáruló nyilatkozatát arról, amely szerint a beruházás üzembe helyezését követő 30 napon
belül hozzájárul ahhoz, hogy a Magyar Állam javára a beruházás üzembe helyezését követő legalább 5 évre a folyósított
támogatás mértékéig jelzálogjog bejegyzésére kerüljön sor;
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- csatolja az építeni, felújítani kívánt asztalos munkák, vi l lanyszerelés, öntöző rendszer,elő tető készítése megnevezésű
projektelem(ek) tekintetében a tervezett megvalósításának helyét, részletes megvalósítási tervét.

Amennyiben a fenti határidő eredménytelenül telik el vagy a Kérelmező ismételten hibás vagy hiányos adatokat szolgáltat,
úgy a kérelmet elutasítom és 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 Labdarúgó
Szövetséghez benyújtott keresetlevélben kérheti.

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. 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) bekezdésének c) pontjában meghatározott részletes szakmai és költségtervet nem
csatolta, így a sportfejlesztési program Kormányrendelet 2. §-ának (1) bekezdés 9. pontjában meghatározott jogcím
tekintetében a Magyar Labdarúgó Szövetség sportág fejlesztési koncepciójához való i l leszkedés nem megállapítható

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

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 meg.

Budapest, 2014.09.01.
dr. Vági Márton

főtitkár
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