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A Magyar Kézilabda Szövetség a támogatási igazolás kiállításának feltételét képező spor ejlesztési program jóváhagyására irányuló eljárással
kapcsolatban a sportról szóló 2004. évi I. törvény 22. §-ának (3) bekezdésében kapo  jogkörében eljárva, az általános közigazgatási
rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (a továbbiakban Ákr.) 44.§ a) pontja, a társasági adóról és az osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI.
törvény 22/C. §-a, 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) ÓBUDAI KÉZILABDA SPORTISKOLA SPORTEGYESÜLET kérelmezőt (székhelye: 1037 Budapest Remetehegyi
út 35 I 1, adószáma: 18126707-1-41, képviselője: Nádori Pálné) (a továbbiakban: Kérelmező) a 2020.02.29. napján indult hatósági eljárásban
meghozta az alábbi

V É G Z É S T

Az MKSZ felhívja a Kérelmezőt, hogy jelen végzés kézhezvételétől számíto  10 napon belül az elektronikus kérelmi rendszerben

Tárgyi eszköz beruházás, felújítás jogcím:

kérem, csatoljon a Személyszállítási eszközök kategóriában (tárgyi eszköz beruházások/felújítások jogcím) megjelölt Mikrobusz 8 1 fő
projectelem vonatkozásában további 2 helyről bekért árajánlatot, valamint részletes sportszakmai indoklást. Kérem, indokolja
beszerzésének szükségességét, tekinte el a kérelmeze  mennyiségre.

Utánpótlás- nevelési feladatok ellátása jogcím:

kérem, csatolja NÁDORI PÁLNÉ elnökségi tag, mint Edző munka-vagy megbízási szerződését a kérelemben megjelölt munkakör
vonatkozásában;
kérem, szíveskedjék nyilatkoztatni a spor ejlesztési programban megjelölt Dobrovits Bélát, hogy melyik sportszervezetnél látja el
feladatait 8 órában, illetve a napi 8 órás munkaidőt miként kívánja felosztani azon sportszervezetek közö , ahol jelenleg is 12 órás
munkaidővel szerepel. Kimutatásunk szerint az alábbi sportszervezeteknél szerepel az edző napi jogviszonyban: Rév és Társai Sport Club,
Budapes  Elektromos Sportegyesület;
kérem, szíveskedjék nyilatkoztatni a spor ejlesztési programban megjelölt Győri-Dani Zsoltot, hogy melyik sportszervezetnél látja el
feladatait 8 órában, illetve a napi 8 órás munkaidőt miként kívánja felosztani azon sportszervezetek közö , ahol jelenleg is 10 órás
munkaidővel szerepel. Kimutatásunk szerint az alábbi sportszervezeteknél szerepel az edző napi jogviszonyban: Rév és Társai Sport Club;
tájékoztatom, hogy nyilvántartásunk szerint Fazekasné Ambrus Nóra "D" licensszel rendelkezik, kérem a kérelmet ennek megfelelően
nyútjsa be, tekinte el a fizetési sapkára, vagy csatolja "C" licensz kiváltására jogosító végze ségét igazoló dokumentumát;
kérem, szíveskedjék igazolni, hogy Papp Gábor milyen licensz alapján látja el a feladatait. Kérem csatolja licenszét, vagy képesítését
igazoló dokumentumát;
tájékoztatom, hogy Kovács Bence technikai vezető az MKSZ Back Office rendszerében nincs a sportszervezethez rendelve. Kérem ennek
pótlását az érinte  sportszakember bérkifizetésének jóváhagyásához.

Az MKSZ felhívja a Kérelmező figyelmét, hogy amennyiben a fen  határidő eredménytelenül telik el vagy a Kérelmező ismételten hibás vagy
hiányos adatokat szolgáltat, úgy az MKSZ a kérelmet elutasítja, az eljárást megszünte .

Végzésem ellen önálló fellebbezésnek helye nincs. A Kérelmező a végzés felülvizsgálatát az ügy érdemében hozo  határozat, ennek
hiányában az eljárást megszüntető végzés kézhezvételétől számíto  harminc napon belül jogsérelemre történő hivatkozással kérhe  a Fővárosi
Közigazgatási és Munkaügyi Bíróságtól.

I N D O K O L Á S

A Kérelmező 2020.02.28. napján a Kormányrendelet alapján kérelmet nyújto  be spor ejlesztési programja jóváhagyása tárgyában. A
kérelem vizsgálata során megállapíto am, hogy

a Kérelmező spor ejlesztési programjának illeszkedése az MKSZ stratégiájához csak részben megállapítható valamint az MKSZ
stratégiájának mellékleteként megtalálható "Benchmark-hoz" is csak részben illeszkedik.
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A fen ek alapján hiánypótlást írtam elő és ismerte em 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 értesí  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 hivatkozo  jogszabályhelyek alapján hoztam meg.

Budapest, 2020.03.25.

 Novák András
Igazgatótanács elnöke, opera v igazgató

A végzést kapják:
1. ÓBUDAI KÉZILABDA SPORTISKOLA SPORTEGYESÜLET
2. Ira ár
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