
Iktatószám: ki/HPM01-29547/2019/MLSZ Bodajk Sportegyesület
Ügyiratszám: be/SFP-29547/2019/MLSZ Bodajk
Ügyintéző: Dr. Mucsányi Márton Kossuth Lajos utca 27
E-mail: Mucsanyi.Marton@mlsz.hu 8043
Tárgy: sportfejlesztési program Hiánypótlásra történő felhívás  

A Magyar Labdarúgó 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) Bodajk Sportegyesület kérelmezőt (székhelye: 8053 Bodajk Petofi utca 60. , adószáma:
19820095-1-07, képviselője: Kovács Zoltán) (a továbbiakban: Kérelmező) a 2019.04.27. napján indult hatósági eljárásban meghozta az alábbi

V É G Z É S T

Az MLSZ felhívja a Kérelmezőt, hogy jelen végzés kézhezvételétől számított 45 napon belül az elektronikus kérelmi rendszerben

csatolja a közjegyzői aláírás-hitelesítéssel ellátott aláírási címpéldányt vagy ügyvéd által ellenjegyzett aláírás mintát a támogatott szervezet
vezetőjétől, vagy a meghatalmazottól, ez utóbbi esetben a hivatalosan aláírt meghatalmazással együtt amennyiben a már mellékelt aláírási
címpéládnyon szereplő személy nem egyezik a 30 napnál nem régebbi torványszéki vkioaton szereplő képviselő személyével;
csatolja a Kérelmezőt nyilvántartó szervezet (bíróság, cégbíróság) által a Kérelmező nyilvántartásban szereplő adatairól szóló, 30 napnál nem
régebben kiállított igazolást;
32 000 Ft igazgatási szolgáltatási díjat a Magyar Labdarúgó Szövetség 10300002-10473718-49020341 számú pénzforgalmi számlájára a fenti
ügyiratszámra hivatkozással fizessen be, és a befizetést tanúsító bizonylatot a Magyar Labdarúgó Szövetség részére küldje meg (a csatolt
kivonat 25 000 Ft átutalásáról szól);

Az MLSZ felhívja a Kérelmező figyelmét, hogy amennyiben a fenti határidő eredménytelenül telik el vagy a Kérelmező ismételten hibás vagy hiányos
adatokat szolgáltat, illetve nem kéri az eljárás szüneteltetését, úgy az MLSZ az eljárást megszünteti.

E végzés ellen önálló jogorvoslatnak nincs helye, kizárólag az eljárás során hozott határozat, ennek hiányában az eljárást megszüntető végzés
elleni jogorvoslattal támadható meg.

I N D O K O L Á S

A Kérelmező 2019.04.26. napján a Kormányrendelet alapján kérelmet nyújtott be sportfejlesztési programja jóváhagyása tárgyában. A kérelem
vizsgálata során megállapítottam, hogy a Kérelmező

a Kormányrendelet 4. §-ának (2) bekezdés a) pontjában előírt kötelezettséggel szemben nem csatolta a közjegyzői aláírás-hitelesítéssel ellátott
aláírási címpéldányt vagy ügyvéd által ellenjegyzett aláírás mintát;
a Kormányrendelet 4. §-ának (2) bekezdés a) pontjában előírt kötelezettséggel szemben nem csatolta a Kérelmezőt nyilvántartó szervezet
(bíróság, cégbíróság) által a Kérelmező nyilvántartásban szereplő adatairól kiállított igazolást;
a Kérelmező nem igazolta, hogy eleget tett a látvány-csapatsportok támogatásával összefüggő sportfejlesztési program jóváhagyására és a
támogatási igazolás kiadására irányuló hatósági eljárásban fizetendő igazgatási szolgáltatási díjról szóló 39/2011. (VI. 30.) NEFMI rendelet (a
továbbiakban: NEFMI rendelet) 1. §-ának a) pontjában meghatározott igazgatási szolgáltatási díj megfizetésére vonatkozó kötelezettségének;

A fentiek alapján hiánypótlást írtam elő és ismertettem a hiánypótlás elmaradásának jogkövetkezményeit. Jelen végzés az általános közigazgatási
eljárásról szóló 2016. évi CL. törvény (a továbbiakban: Ákr.) 82. § (1) bekezdése alapján a közlés napján jogerőre emelkedik.

A végzés elleni önálló fellebbezésre az Ákr. 116. §-ának (3) bekezdése alapján nincsen lehetőség, míg a közigazgatási per indításának lehetőségét
az Ákr. 112. § (1) bekezdése zárja ki. Az Ákr. 112 §-a alapján a hatóság végzése ellen önálló jogorvoslatnak akkor van helye, ha azt törvény
megengedi, egyéb esetben a végzés elleni jogorvoslati jog a határozat, ennek hiányában az eljárást megszüntető végzés ellen igénybe vehető
jogorvoslat keretében gyakorolható.

Hatáskörömet és illetékességemet a Tao. tv. 22/C. §-ának (3e) 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. A döntés tartalmát az Ákr. 81. §
határozza meg.
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Döntésemet a hivatkozott jogszabályhelyek alapján hoztam meg.

Budapest, 2019.09.04.

 
dr. Vági Márton

Főtitkár

A végzést kapják:
1. Bodajk Sportegyesület
2. Irattár
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