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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 (a továbbiakban: Stv.) 22. §-ának (3) bekezdésében kapott jogkörömben eljárva a(z) Tisza Volán
SC (székhelye: 6724 Szeged, Bakay Nándor 48, adószáma: 19983233-2-06, képviselője: Kővári Árpád) (a továbbiakban:
Kérelmező) fenti ügyiratszám alatt folyamatban lévő, 2015.05.01. dátummal indult hatósági eljárását a közigazgatási hatósági
eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény (a továbbiakban: Ket.) 32. §-ának (3) bekezdése alapján

f e l f ü g g e s z t e m.

Végzésem ellen fellebbezésnek nincs helye. A Kérelmező végzésem bírósági felülvizsgálatát annak közlésétől számított 30 napon
belül jogszabálysértésre hivatkozással kérheti a Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróságtól. A közigazgatási végzés bírósági
felülvizsgálatát a fenti ügyiratszámra való hivatkozással, a Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróságnak címzett, de a Magyar
Kézilabda Szövetséghez benyújtott keresetlevélben kérheti.

I N D O K O L Á S

A Kérelmező 2015.04.30. napján a Kormányrendelet alapján kérelmet nyújtott be sportfejlesztési programja jóváhagyása
tárgyában. A kérelem elbírálása során a Kérelmezőt 2015.07.09. napján hiánypótlásra szólítottam föl. A Kérelmező 2015.09.17.
napján a Ket. 32. §-ának (3) bekezdése alapján a folyamatban lévő eljárás során a sportfejlesztési program jóváhagyására irányuló
kérelem tárgyi eszköz beruházás, felújítás jogcíme tekintetében a felfüggesztését kérte.

Tekintettel arra, hogy az eljárás felfüggesztését jogszabály nem zárja ki, és az eljárásban nincs ellenérdekű fél, ezért a Kérelmező
eljárás felfüggesztésére irányuló kérelmének helyt adtam.

Felhívom a Kérelmező figyelmét, hogy ha az eljárás folytatását jelen végzésem közlésétől számított hat hónapon belül nem kéri,
akkor az eljárást a Ket. 32. §-ának (7) bekezdése alapján megszüntetem.

Tájékoztatom, hogy a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény (Ket.) 33. §
(3) bekezdés e) pontja alapján az ügyintézési határidőbe nem számít bele az eljárás felfüggesztésének időtartama.

Hatáskörömet és illetékességemet 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.

A fellebbezési jogot a Ket. 100. § (1) bekezdés a) pontja és 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, 2015.09.17.

 
Dr. Kersch Ferenc

főtitkár–helyettes

A végzést kapják:
1. Tisza Volán SC
2. Irattár
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