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MAGYa'n Áľ'LAMKľľ c s ľÁR
Magyaľ ÁItamkincstáľ Budapęsti és Pest Megyeĺ lgazgatóság

Ügyĺntézés helye:1052 Budapest, Semme|weĺs utca 13
Ügyintézó: Doma Bernadett
Telefonszám: 061429-5337

BUDAPEST rovÁnos vlll. rceRÜler .lTzsepvÁRosl
Budapest
Baross utca 63-67
1082

lktatószám: 01 l508210l812011
Tárgy: Tözskönyvinyi|vántartáŚ hiánypót|ási

feIhĺvás

tľĺxoRvÁNYZAT vezetője részére

VEGZES
A(z) BUDAPEST rovÁnos vltl. reRÜlrĺ lózsErvÁRosl ÖľĺroRľĺÁNYzAT (1o82 Budapest
Baross utca 63-67) által benyújtott, 2011. jú|ius hónap 22. napján, a 011508210ĺ712011
iktatószámon érkeztetett, LAKATos ueľvyHÉRľ .llzsErvÁnosl ÁlĺnlÁľĺos lvluvelŐoÉsl
xozpoľĺr (tĺizskönyvi azonosító: 508210) megnevezésű szervre vonatkozó, módosÍtás tárgyrl
kéretem hiányos.

A kére|emben foglaltak bejegyzéséhez az alábbi hiányosságok oót|ására hívom fe|:

- Az egységes szerkezetbe fogla|t alapító okiratban csak egy fý'tevékenyféget jeĺö|ő szakágazat
számot kel|megadni.

Hĺánypótlási kotelezettségének akézhezvételtől számított 20 napon belüItehet eleget'

Felhívom szíves figyelmét, hogy amennyiben a hiánypót|ásra való felhívásnak nem tesz eleget, és
az erre megállapított határidő meghosszabbítását sem kéri, a Magyar Államkincstár Budapesti és
Pest Megyei |gazgatóság az eljárást megszüntetheti a kozigazgatási eljárás és szo|gáltatás
általános szabá|yairó| szóló 2004. évi CXL. törvény (továbbiakban: Ket.) 31. s (2) bekezdése
értelmében.

Felhívom továbbá a figyelmét arra is, hogy az államháztartásró| szóló 1992. évi XXXV|ll. torvény
(továbbiakban: Áht.; 18/K. s (5) bekezdése érte|mében a bejelentési (bejelentkezésĺ, vá|tozás-
bejelentési), adatszo|gáltatási kötelezettséget késede|mesen, hibásan, valót|an adattartalornma|
Vagy ugyanabban az e|1árásban több alkalommal hiányosan teljesítő bejelentésre köte|ezett
törzskönyvi szerv vezetője háromszázezer forintig terjedő mulasztási bírsággal sújtható.

Ezen végzés ellen önálló jogorvoslatnak he|ye nincs, az csak a határozat, annak hiányában az
eljárást megszÜntető végzés eIlen benyújtott bírósági fe|ü|vizsgá|atban támadható a Ket. 96. $ és
98. s-ának rendelkezései, vatamint az Áht. 18/l. s (3) bekezdése alapján.

Az eljárás során ügyfe|et terhelő i|leték, díj és egyéb eljárási költség nem merült fel.

INDOKOLAS
A(z) BUDAPEST FoVÁRos Vltl. KERÜLET JóZsEFVÁRosl ÖruxonľrĺÁNYZAT a(z) LAKAToS
MENYHÉRT JoZSEFVÁRoS| Álĺłulĺos MUVELoDÉsl KÖZPoNT megnevezésű szervre
vonatkozó, módosítás tárgyú kéretmet nyújtott be a Magyar Á||amkincstár Budapestĺ és Pest
Megyei lgazgatósághoz.

A Magyar Á||amkincstár Budapesti és Pest Megyei lgazgatóság a kérelmet megvizsgá|ta a
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kovetkező, a|apvető jogszabályi rende|kezések a|a pjá n.

Az Áht. 18/K. s ()-(2) bekezdése, valamint a törzskönyvi nyi|vántartásrl| szó|6 25t2}o9.(Xl.18.)
PM rende|et 2. $.a, 5-6. $-aĺ és 10-11.$-ai rendelkeznek a tÖrzskönyvĺ nyilvántartás taftalmáró| és
az adatok igazolására szo|gá|l okiratokról.

A kérelem elbírálásához fenti jogszabályi e|őÍrások a|apján szÚkséges a rendelkező részben
rész|etezett hiányok pótlása.

HiánypÖtlási te|hiväst tartalmazó végzésemet Ket. 37. $ (3) bekezdése, 7í-73. S-ai, valamint az
Aht. 18/l. $ (1) bekezdése alapján hoztam meg.

A Magyar Á||amkincstár Budapesti és Pest Megyei tgazgatóság tözskonyvi nyilvántartási
eljárásra-vonatkozó hatáskörét és illetékességét az Áht. 18/B. s (1) bekezdés t) pontja, valamint a
MagyarÁt|amkincstárrólszóló 311t2oo6. (X||'23.) Korm. rende|eto/A. $-a határoźzákmeg.

Hatáskör gyakor|ója:
Varga Mária a Magyar Államkincstár Budapesti és Pest Megyei Igazgatóság igazgatlja

Budapest, 2Oll.augusztus 2.
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