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V É G Z É S

A támogatási igazolás kiállításának 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 kiállításáról, felhasználásáról, a támogatás elszámolásának és ellenőrzésének,
valamint visszafizetésének szabályairól szóló 107/2011. (VI. 30.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 4. §-ának (4) bekezdése alapján a(z)
Játszva, Sportolva Megelőzni Alapítvány kérelmezőt (székhelye: 1037 Budapest Máramaros köz 4., adószáma: 18136610-1-41, képviselője:
Szegő Péter) (a továbbiakban: Kérelmező) a 2017.05.03. napján indult hatósági eljárásban hiánypótlásra hívom fel.

Felhívom a Kérelmezőt, hogy jelen végzésem kézhezvételétől számított 45 napon belül

1. A sportfejlesztési programja mellékleteként ismételten nyújtson be De Minimis nyilatkozatot, 2. számú nyilatkozatot, valamint ún. ÁFA
nyilatkozatot;

2. Az Utánpótlás jogcímen igényelt támogatásnál a Jóváhagyási Irányelvek 3. számú mellékletében található Kategórirendszer rendelkezéseit
vegye figyelembe és sportfejlesztési programját annak megfelelően tervezze át.

3. Pontosítsa a sportfejlesztési programját a beruházással érintett ingatlanok tekintetében, nyilatkozzék arra nézve, hogy a Vári Attila tanuszoda
azonos-e a programban szintén szerepeltetett Farkasréti Általános Iskola tanmedencével, a beruházás helyszínét - szükség szerint - a
benyújtott tulajdoni lappal összhangban pontosítsa, a beruházások helyszínét, pontos tárgyát, a beruházással érintett ingatlan
megnevezését, a sportfejlesztési programjának részletezése és a csatolt mellékletek körében is tegye egyértelművé;

4. Nyújtson be további együttműködési megállapodás kiegészítést, vagy igazolja egyéb módon, hogy a kiegészített együttműködési szerződés a
Vári Attila tanuszoda/Farkasréti Általános Iskola tanmedencéje helyszínen tervezett beruházásra is kiterjed;

5. Nyilatkozzék a beruházással érintett 18x8,5 méteres Vári Attila Tanuszoda/Farkasréti Általános Iskola tanmedencéje esetén a felújítani kívánt
medence mélységéről, továbbá - a jelenlegi igazolt versenyzői korossztályára is tekintettel - arról, hogy a medence a felújítást
követően vízilabda mérkőzések és edzések megrendezésére alkalmas-e, méretére is figyelemmel milyen konkrét sporttevékenységre válik
alkalmassá.

6. Mutassa be azt is, hogy miként biztosított a sportszervezet részére a beruházással érintett Vári Attila tanuszoda/Farkasréti Általános iskola
tanmedence tartós használata.

7. A tervezett beruházások kapcsán csatolja be az alábbi dokumentumokat:

 a Vári Attila Tanuszoda/Farkasréti Általános Iskola tanmedence vonatkozásában igazolja a településkép bejelentési eljárást, vagy azt, hogy
az nem indokolt;

csatolja fel a Vári Attila Tanuszoda/Farkasréti Általános Iskola tanmedence beruházással kapcsolatos részletes műszaki dokumentációját;

a Nyéki Imre Uszoda vonatkzásában igazolja a településkép bejelentési eljárást, vagy azt, hogy az nem indokolt;

a Nyéki Imre Uszodába tervezett sátor vonatkozásában nyújtsa be a sátor megfelelőségi igazolását, vagy a gyártó által kiadott teljesítmény
nyilatkozatot, illetőleg nyilatkozzon arról is, hogy maximálisan mennyi ideig fog állni a sátor;

nyújtsa be a Nyéki Imre Uszoda öltözőinek felújítása kapcsán részletes tervdokumentációt;

adjon be részletes, beruházásonként elkülöníthető, az anyagdíjakat mértékegységekkel és egységárakkal kimunkált, a munkadíjakat is
részletesen tartalmazó költségevetést;
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Tájékoztatom, hogy amennyiben a fenti határidő eredménytelenül telik el, vagy a Kérelmező ismételten hibás, vagy hiányos adatokat szolgáltat, úgy
a kérelmet elutasítom, az eljárást megszüntetem.

Végzésem ellen önálló fellebbezésnek helye nincs. A Kérelmező a végzés felülvizsgálatát az ügy érdemében hozott határozat kézhezvételétől
számított harminc napon belül jogszabálysértésre hivatkozással kérheti a Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróságtól.

I N D O K O L Á S

A Kérelmező 2017.05.02. napján a 2017-18-as támogatási időszakra a Rendelet alapján kérelmet nyújtott be sportfejlesztési programja jóváhagyása
tárgyában.

Eljárásom során megállapítottam, hogy a kérelem nem felel meg a jogszabályi feltételeknek, az alábbiak miatt:

1. A Kérelmező a sportfejlesztési programjához csatolt de Minimis, 2. számú és ún. ÁFA nyilatkozatot, a hivatkozott dokumentumok ugyanakkor a
rendszerben nem olvashatók, ezért azpok ismételt csatolása szükséges.

2. A Kérelem elbírálása során megállapítottam, hogy a sportszervezet E kategóriás klub, így a versenyzőnként igényelhető támogatás maximális
nagysága versenyzőnként 150.000,-Ft. Erre tekintettel a sportfejlesztési programban megjelölt 13 fővel számolva utánpótlás jogcímen a
maximálisan igényelhető támogatás összege: 1.950.000,- Ft , ezért indokolt a kérelem módosítása.

3. A sportfejlesztési program és annak mellékleteinek ellenőrzése során észleltem, hogy az egyik beruházással érintett ingatlan megnevezése
nem egyértelmű, a mellékletek és a sportfejlesztési program indokoltsága és céljai körében Vári Attila tanuszoda, ill. Farkasréti Általános iskola
tanmedence megnevezés egyaránt szerepel. A kérelmet továbbá e tekintetben zavarossá teszi az a körülmény is, hogy azon túl, hogy a
beruházás helyszíneként a Kérelmező különböző megnevezéseket alkalmaz, a csatolt tulajdoni lapon a beruházás helyszíneként nem a
Kérelmező által hivatkozott 1112 Budapest, Érdi út 2. szám, hanem - ugyanazon helyrajzi szám alatt - a 1112 Budapest, Tölcsvár u. 17. szám
alatti cím szerepel, ezért a mellékletekkel való megfeleltése érdekében a beruházással érintett ingatlan pontos megnevezésének, helyszínének
pontosítása indokolt.

4. A Kérelmező a sportfejlesztési programjához annak sikeres megvalósítása alátámasztásául 2012. március 13. napján kelt együttműködési
megállapodást, és annak a 2015. március 25. napján kelt együttműködési megállapodás 2. számú kiegészítés megnevezésű okiratot csatolt,
ez utóbbi dokumentum azonban a Vári Attila tanuszoda/Farkasréti Általásos iskola tanmedencére nem terjed ki, a kiegészítés ugyanis
kifejezetten akként rendelkezik, hogy az alapdokumentum szerinti két létesítményen túlmenően az együttműködési megállapíodás a
köznevelési feladatokat ellátó intézmények által üzemeltetett tornatermekre, sportpályákra, és az azokat kiszolgáló létesítményekre is kiterjed.
A hivatkozott megfogalmazásából az tűnik ki, hogy a megállapodás kiegészítése az ilyen intézmények által üzemeltetett uszodákra,
medencékre nem terjed ki, ezért a megállapodás kiegészítése vagy az uszodákra, medencékre vonatkozó hatályának más módon történő
igazolása, tisztázása szükséges.

5. A Vári Attila Tanuszoda/Farkasréti Általános Iskolát érintő beruházás esetén a nyilvánvalóan  kis alapterületű, 18x8,5 méteres medence
mélységére vonatkozó adat a benyújtott okiratok között nem szerepel, így abból nem tűnik ki, hogy a felújítani szándékozott medence alkalmas
lesz-e az egyesület versenyzőinek életkorára is figyelemmel vízilabda edzések, mérkőzések megtartására, ami a középtávú sportági
stratégiához való illeszkedést, ezáltal a támogatás lehetőségét biztosítja.

6. A Kérelemhez benyújtott mellékletekből megállapítottam, hogy a Kérelmező 2017. április 1. napján bérleti határozott idejű keretszerződést
kötött a tanuszodát bérlő J and Sz Bt-vel. A keretszerződés 2017. december 31. napjáig áll fenn. A beruházással érintett sportlétesítmény tartós
használatának biztosítottságát szükséges igazolni, anélkül érdemi döntés a tervezett beruházás vonatkozásában nem hozható. A használat
kérdése egyébként azértis lényeges, mert a benyújtott műszaki ütemterv alapján a tervezett beruházást a sportszervezet 2018. februárjában
kezdené meg, ezzel szemben a csatolt bérleti keretszerződés a tervezett beruházás megkezdésének időpontjában már nem lesz hatályos. A
fentiekre figyelememl indokolt a tényállás tisztázása a Ket. 50. § (1) bekezdése alapján.

7. A rendelkező részben megjelölt dokumentumok/nyilatkozatok a benyújtása az alábbiak miatt indokolt:

A Budapest Főváros XI. Kerület Újbudai Polgármesteri Hivatal Hatósági igazgatóság Építési Osztálya által VIII-522-2/2017. számon, 2017.
április 27. napján kiadott állásfoglalás értelmében a Nyéki Imre Uszodával kapcsolatban tervezett beruházás nem építési engedélyhez kötött,
de az állásfoglalás szerint felmerülhet a településképi bejelentési eljárás indokoltsága. Mindezek alapján a sportszervezetnek igazolnia kell,
hogy a beruházás közterületről nem látható, vagy amennyiben igen, akkor pótlólag csatolnia kell a településképi bejelentési eljárás
lefolytatását igazoló dokumentumot.
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Az MVLSZ Által a 2016/2017-es támogatási időszakra kiadott Jóváhagyási Irányelvek 4. számú mellékletének 4.2.1.2. pontja alapján a
programhoz kötelezően mellékelni kell a Vári Attila Tanuszoda/Farkasréti Általános Iskola tanmedence esetén a tervezett beruházás jogerős
záradékolt terveit, egyéb műszaki dokumentációit, kivitelezési- vagy ajánlati terveit. Felhívom a Kérelmező figyelmét, hogy a hivatkozott
mellékletek tartalmi elemei, indokoltsága az MVLSZ honlapján a Szakmai Oldal alatt elérhetők, a beruházásal érintett létesítmény esetén a
hivatkozott dokumentumok részletes megismerése nélkül igazságügyi beruházási szakértő kirendelésére nem kerülhet sor, a kérelem
tárgyában a Ket. 50. § (1) bekezdése alapján érdemi döntéshozatalra nincs törvényes lehetőség.

A Budapest Főváros XI. Kerület Újbudai Polgármesteri Hivatal Hatósági igazgatóság Építési Osztálya által VIII-579-2/2017. számon, 2017.
április 25. napján kiadott állásfoglalás értelmében a Farkasréti Általános Iskola tanmedencét illetően tervezett beruházás nem építési
engedélyhez kőtött, de az állásfoglalás szerint felmerülhet a településképi bejelentési eljárás indokoltsága. Mindezek alapján a
sportszervezetnek igazolnia kell, hogy a beruházás közterületről nem látható, vagy amennyiben igen, akkor csatolnia kell a településképi
bejelentési eljárás lefolytatását igazoló dokumentumot.

A Budapest Főváros XI. Kerület Újbudai Polgármesteri Hivatal Hatósági igazgatóság Építési Osztálya által VIII-579-2/2017. számon, 2017.
április 25. napján kiadott állásfoglalás értelmében a sátor vonatkozásában csak abban az esetben nem kell építési engedélyt beszerznie a
sportszervezetnek, ha teljesülnek a 312/2012. (XI.8.) korm. rendelet 1. számú melléklet 14. pontjában rögzített feltételek.

Az MVLSZ Által a 2016/2017-es támogatási időszakra kiadott Jóváhagyási Irányelvek 4. számú mellékletének 4.2.1.2. pontja alapján a
programhoz kötelezően mellékelni kell a Nyéki Imre Uszoda tekintetében is a beruházás jogerős záradékolt terveit, egyéb műszaki
dokumentációit, kivitelezési- vagy ajánlati terveit. Felhívom a Kérelmező figyelmét, hogy a hivatkozott mellékletek tartalmi elemei, indokoltsága
az MVLSZ honlapján a Szakmai Oldal alatt elérhetők, a beruházásal érintett létesítmény esetén a hivatkozott dokumentumok részletes
megismerése nélkül igazságügyi beruházási szakértő kirendelésére nem kerülhet sor, a kérelem tárgyában a Ket. 50. § (1) bekezdése alapján
érdemi döntéshozatalra nincs törvényes lehetőség.

A szakértő kirendelését megelőzően indokolt a beruházások vonatkozásában a részletes, rendelkező résznek megfelelő költségtervek
benyújtása, melyek a kérelem érdemi vizsgálatát lehetővé teszik. Felhívom a Kérelmező figyelmét, hogy a hivatkozott mellékletek tartalmi
elemei, indokoltsága az MVLSZ honlapján a Szakmai Oldal alatt elérhetők, a beruházásal érintett létesítmény esetén a hivatkozott
dokumentumok részletes megismerése nélkül igazságügyi beruházási szakértő kirendelésére nem kerülhet sor, a kérelem tárgyában a Ket. 50.
§ (1) bekezdése alapján érdemi döntéshozatalra nincs törvényes lehetőség.

Mindezek figyelembe vételével a Kérelmezőt a rendelkező rész szerinti hiánypótlásra hívtam fel, és tájékoztattam a hiánypótlás elmaradásának Ket.
31.§ (3) bekezdése szerinti következményeiről.

Végzésem meghozatalakor a társasági adóról és az osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény 22/C §-a, valamint a látvány-csapatsport
támogatását biztosító támogatási igazolás kiállításáról, felhasználásáról, a támogatás elszámolásának és ellenőrzésének, valamint
visszafizetésének szabályairól szóló 107/2011. (VI. 30.) Korm. rendelet 4. §-a alapján jártam el.

Tájékoztatom, hogy a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény (Ket.) 33. § (3) bekezdés c)
pontja alapján az ügyintézési határidőbe nem számít bele a hiánypótlásra, illetve tényállás tisztázásához szükséges adatok közlésére irányuló
felhívástól az annak teljesítéséig terjedő idő.

Hatáskörömet és illetékességemet a Tao. tv. 22/C. §-ának (3) bekezdése, az Stv. 22. §-ának (2) bekezdés f) pontja, valamint a Rendelet 2. §-ának (1)
bekezdés 2. pontja határozza meg.

A fellebbezési jogot a Ket. 98. § (2) bekezdése, a Ket. 100. § (1) bekezdés a) pontja, valamint a Sportról szóló 2004. évi I. törvény 22. § (4)
bekezdése zárja ki. A bírósági felülvizsgálat lehetőségét a Ket. 109. § (1) – (3) bekezdése határozza meg.

Budapest, 2017.08.14.

Dr. Kemény Dénes
Elnök

A végzést kapják:
1. Játszva, Sportolva Megelőzni Alapítvány
2. Irattár
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