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A kérelmező adatai
A kérelmező szervezet teljes neve

OVI-FOCI Közhasznú Alapítvány

A kérelmező szervezet rövidített neve

OVI-FOCI Alapítvány

Gazdálkodási formakód

569

Tagsági azonosítószám

Nincs

A kérelmező jogállása

Amatőr

Felnőtt csapat legmagasabb bajnoki osztálya

Áfa levonásra a pályázatban igényelt
költségek tekintetében

Nem jogosult

Nincs

Férfi futsal csapat bajnoki osztálya

Nincs

Női felnőtt csapat legmagasabb bajnoki osztálya

Nincs

Női futsal csapat bajnoki osztálya

Nincs

Utánpótlás típusa

Nincs

Adószám

18211999-1-41

Bankszámlaszám

11712004-20342087-00000000

A kérelmező szervezet székhelye
Irányítószám

1023

Helység

Budapest

Út / utca

Komjádi Béla utca

Házszám

3. III/18.

Irányítószám

1023

Helység

Budapest

Út / utca

Komjádi Béla utca

Házszám

3. III/18.

Telefon

+36 30 228 83 21

Fax

+36 1 336 09 69

Honlap

www.ovi-foci.hu

E-mail cím

info@ovi-foci.hu

E-mail cím

andrea.molnar@ovifoci.hu

A kérelmező szervezet levelezési címe
A levelezési cím megegyezik a székhely címével

A képviselő adatai
A kérelmező hivatalos képviselőjének neve

Dr. Molnár Andrea

A kérelmező hivatalos képviselőjének beosztása

Elnök

Mobiltelefonszám

+36 30 228 83 21

A kérelmező részéről kijelölt kapcsolattartók adatai
Kapcsolattartó neve

Mobiltelefonszám

E-mail cím

Rubint Petra

+36 20 371 22 11

iroda@ovi-foci.hu

Takács Timea

+36 70 398 71 08

info@ovi-foci.hu

A kérelmező szervezet milyen kapcsolatban/együttműködésben van más sportszervezettel, az öt látvány-csapatsport területén működő
közhasznú alapítvánnyal, vagy oktatási intézménnyel, amellyel közös kérelmet kíván benyújtani
Hivatalos név
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Székhely

Kapcsolat/együttműködés célja, formája
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Vagyoni helyzet, igényelt támogatás összevont bemutatása
A kérelmező 2013/14 évi gazdálkodásának és a 2015. év tervadatainak főbb mutatói: (Millió forint értékben)
Ha valamely érték üres, kérjük írjon be 0-át.
Bevétel

2013

2014

2015

Önkormányzati támogatás

148 MFt

154 MFt

105 MFt

Állami támogatás

0 MFt

0 MFt

0 MFt

Saját bevétel (pl.: tagdíj, jegybevétel)

1 MFt

0 MFt

0 MFt

Látvány-csapatsport támogatásból származó bevétel

184 MFt

382 MFt

675 MFt

Egyéb támogatás

3 MFt

4 MFt

5 MFt

Összesen

336 MFt

540 MFt

785 MFt

Kiadások alakulása az egyes évadokban
Kiadás

2013

2014

2015

Személyi (bér és bérjellegű + járulékai)

0 MFt

25 MFt

25 MFt

Működési költségek (rezsi)

1 MFt

12 MFt

12 MFt

Anyagköltség

0 MFt

0 MFt

0 MFt

Igénybe vett szolgáltatás

333 MFt

92 MFt

470 MFt

Egyéb, máshova nem sorolható kiadások

52 MFt

0 MFt

0 MFt

Összesen

386 MFt

129 MFt

507 MFt

Egyéb tájékoztató jellegű adatok
Kiadás

2013

2014

2015

Utánpótlásra fordított összeg

0 MFt

0 MFt

0 MFt

Működési költségek (rezsi)

0 MFt

0 MFt

0 MFt
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Mely jogcímekre adja be a kérelmet?
Kérjük a “Beadás” oszlopban jelölje be, hogy mely jogcímekre adja be kérelmét.
Jogcím

Beadás

Teljes támogatás

Közreműködői

Személyi jellegű ráfordítások

2 815 932 Ft

56 318 Ft

Tárgyi eszköz beruházás, felújítás
Előfinanszírozott (nem ingatlan)

5 539 224 Ft

110 785 Ft

Tárgyi eszköz beruházás, felújítás
Előfinanszírozott (ingatlan)

281 310 130 Ft

5 626 203 Ft

Tárgyi eszköz beruházás, felújítás
Utófinanszírozott

0 Ft

0 Ft

Utánpótlás-nevelés feladatainak támogatás

25 206 367 Ft

504 127 Ft

Általános képzés

0 Ft

0 Ft

Szakképzés

0 Ft

0 Ft

Közreműködői díj
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Ismertesse a kérelmező szervezet 2015/16-os támogatási időszakra vonatkozó sportfejlesztési programját az alábbi bontásban:

Helyzetelemzés, létesítmény feltételek, valamint a sportszervezet jelenlegi helyzetének bemutatása
TAO indulásakor az első pályázat benyújtása előtt 2 óvodában valósult meg az Ovi-Foci, Ovi-Sport Program, mely az MLSZ számára is ismert. Az első pályát
Debrecenben egy magáncég felajánlásából, a második Kőbányán, önkormányzati finanszírozásból valósult meg. A debreceni óvodában immáron ötödik éve, a
budapesti óvodában három éve működik nagy sikerrel és elégedettséggel a Program, bizonyítva annak létjogosultságát. A 2011/12-es támogatási időszakban
Alapítványunk 33 óvodában tudta megvalósítani az Ovi-Foci, Ovi-Sport Programját, valamint ebben a támogatási időszakban már tagjainkká vált óvodák gyermekei
részére az Ovi-Foci Programnapot is megtartottuk.A 11/12 időszaki megvalósítással sikeresen elszámoltunk. A 2011/12 TAO támogatási időszakban sikerrel zajlott le
a Programunk és eredményes az utánpótlás-nevelés területén. Miközben a teljes TAO keretből kb. 0,76 %-ban részesült, a 2011/12-es évben 33 óvodában
megvalósult Programmal közvetlenül 5537 gyerekhez jutottunk el, a képzésben pedig 325 pedagógus vett részt.Annak köszönhetően, hogy egyes városokban az
óvodák között jó az együttműködés és könnyű az átjárás közvetetten 9656 gyerek jutott hozzá ahhoz a lehetőséghez, hogy az Ovi-Foci Pályán játsszon. A költségeket
figyelembe véve ez azt jelenti, hogy 1 fő gyerekre az Alapítvány 18988 Ft-ot költött annak érdekében, hogy megszerettesse a sportot, és egészséges életmódra
nevelje a felnövekvő nemzedéket. További eredménye a Programnak, hogy a felnőttek körében is nagy sikernek örvend. Ha figyelembe vesszük, hogy az óvodásokat
szülők, nagyszülők viszik az óvodába és jelen vannak a sportnap rendezvényén is, akkor az Ovi-Foci, Ovi-Sport Program átlagosan 30000 ember megszólítására és
megmozgatására képes. A 2012/13-as évben az Alapítvány 41 pálya megépítését és hozzá kapcsolódó Program megvalósítását vállalta fel, melyet sikerrel le is zárt.
A Program maradéktalanul megvalósult. A Programunk 2012/2013 évben 5354 óvodáshoz jutott el közvetlenül, közvetve pedig 6438 óvodást szólított meg. Ezen felül
a Program keretében a 2012/13-as évben 363 óvodapedagógus kapott képzést. A 2013/2014-es évben az Alapítvány 61 pálya építését és a hozzá kapcsolódó
Program megvalósítását vállalta fel, mely jelenleg folyamatban van. A 2014/2015-ös Programunk jelenleg felfüggesztés alatt áll.

Ingatlan beruházás esetén annak indokoltsága, célja és szakmai tartalma és megvalósulásának ütemezése
Egy óvodai programunk 5 elemből tevődik össze: 1. Ovi-Foci Pálya 2. A programhoz kapcsolódó sporteszközök biztosítása 3. Pedagógus általános képzés 4.
Rendezvények szervezése 5. Programmegvalósítás Az Ovi-Foci Pálya - termék rendeltetése: könnyen telepíthető, kis területen jó minőségben biztosít sportolási
lehetőséget óvodások számára, intézményi kereteken belül. Egyszerre biztosít 10-15 gyereknek önfeledt aktív sportolási lehetőséget, valamint lehetővé teszi a
tehetségek felkutatását már ebben a korban is. Pálya játékfelülete: 6X12m. Kivitelezéshez szükséges felület: 7X14m, mivel a kapuk a pálya felületén kívülre esnek és
az ajtók is kifelé nyílnak. Terület előkészítésének feltételei: A Pálya kivitelezése zöldmezős beruházás keretében zajlik. A fenntartó kötelezettsége egy 7x14 m-es
megtisztított földterület biztosítása. A megtisztított földterületről a fenntartónak kötelező fényképes dokumentációt küldenie.Ha megtisztítása nem teljes körűen zajlott
(pl. bár kivágták a fát, de a helyszíni kivonulást követően kiderül, hogy a gyökeret nem távolították el) ilyen esetben a kivitelező cégnek a zavartalan munkavégzés és
az idővesztés problémáját kiküszöbölvén meg kell oldania a terület tökéletes megtisztítását és pályát befogadó terület kialakítását. Fontos, hogy a Pálya 25 cm-nél
nagyobb törzs-átmérővel rendelkező fától az alépítmény megóvása érdekében legalább 3 méter távolságra helyezkedjen el. A tapasztalatainkból kiindulva
számolnunk kell olyan nem várt problémával is, mely kizárólag a tartóoszlopok lebetonozásakor, a talaj fúrása közben derül ki legelőször. Kőbányán pl. kiderült, hogy
a szomszédos panelsor építése után megmaradt építési törmelékkel töltötték fel az óvoda udvarát, melyre csak egy nagyon vékony földréteget vittek fel. Az építési
törmelék az idők során tömörödött és a normál termőföldnél jóval keményebb, sziklaszerű talaj alakult ki. Ennek következtében az Ovi-Foci vázszerkezet telepítésére
szánt idő egy teljes munkanappal megnövekedett. Ilyen és ehhez hasonló problémákra a kivitelezőnek mind gépparkilag,kivitelezés technikailag felkészültnek kell
lennie. Az Alapítványnak pedig ehhez mért finanszírozási készséggel kell rendelkeznie.

A projekt időtartama, ill. a projekt-tevékenységek ütemterve
Az adott támogatási évben a beérkezett pályázatok alapján dönt az Alapítvány kuratóriuma a megvalósítások helyszíneiről. Azon fenntartók intézményeiben kívánjuk
megvalósítani a Programot, akik Alapítványunkat szándéknyilatkozatukban biztosítják arról, hogy az Alapítvány által biztosított támogatás mellett hajlandóak és
képesek fedezni az önrész mértékének az összegét a megvalósítás érdekében. A településenként támogatott óvodák száma függ az Alapítványunk számára megítélt
összeg nagyságától. A kiválasztások során alkalmazott főbb értékelés: 1. Érkezett az településről TAO felajánlás? Ha és amennyiben igen és ennek összege lefedi az
egy programelemre eső TAO részt, akkor az Alapítvány egyéb szempontok mérlegelése nélkül pozitív elbírálásban részesíti a pályázatot, tiszteletben tartva a
törvényhozó azon szándékát, hogy a sportszervezetek-önkormányzat-helyi vállalkozók közötti társadalmi kommunikáció az UP nevelés érdekében teljes mértékben
és tökéletesen valósuljon meg. 2. A fenntartó szándéknyilatkozatában megjelöli a fejleszteni kívánt óvodák számát, tájékoztat a településen lévő óvodák számáról,
illetve arról, hogy az óvoda rendelkezik-e tornaszobával. 3. Adott létesítményben elérhető gyerekek száma 0-50-5pont, 50-100-10 pont, 100-150-15 pont, 150-200-20
pont, 200 felett 25 pont. 4. Az adott óvodában dolgozó és a Tanfolyamot elvégezni kívánó óvodapedagógusok száma 5. Hátrányos helyzetű a település? 6. Hajlandóe az óvoda és a fenntartó későbbiekben részt venni az Alapítvány által szervezett Ovi-Foci, Ovi-Sport Programnapokon, versenyeken 7. Hajlandó-e az óvoda az
Alapítvánnyal is együttműködő Sportiskolákkal, Egyesületekkel együttműködni. Köteles legalább félévente egy alkalommal lehetőséget biztosítani a gyerekek
megfigyelésére mind az Alapítvány, mind az együttműködő sportszervezetek, iskolák, egyesületek és szövetségek részére 8. Működik-e más ovifoci program
helyben? 9. Rövid szöveges szakmai indoklás Az óvodának legyen legalább 7x14 m megtisztított területe. Az esetleges tereprendezés, térkő-burkolat vagy egyéb
más burkolat eltávolítása - amennyiben az arra ráhelyezés műszakilag nem megoldható - a fenntartó kötelessége és költsége, mivel egységár csak ebben az esetben
kalkulálható. Folytatni kívánjuk a már megkezdett, az Ovi-Foci Pályával rendelkező és az oktatási programban részt vett óvodák gyermekei közötti sportvetélkedős
programok rendszeres megszervezését, lebonyolítását. A Program megvalósítása a 2015/2016 támogatási időszakban történik.

A sportfejlesztési program szakszövetségi stratégiához való viszonyának részletezése, valamint a korábban beadott sportfejlesztési
program és a jelen sportfejlesztési program közti kapcsolat bemutatása (amennyiben van)
1. A FIFA Grassroots programjában már az óvodások is helyet kaptak, valamint ma már számos más sportágak is felismerték az óvodás kortól kezdődő sportoktatás
jelentőségét. 2. A sportág-specifikus oktatási programnak köszönhetően a gyerekek játékos formában tudják a futball, kézilabda, kosárlabda és számos más sportág
alapjait elsajátítani. 3. Az intézményen belüli mozgáskultúrát fejlesztő alap és extra képzésekkel azon szülők óvodás gyermekei is részesülhetnek sportág specifikus
oktatásban, akik a szülők korlátozott anyagi helyzete vagy időhiány végett nem tudnak egyéb sportintézetet, klubot vagy egyesületet látogatni. 4. A szülők nem
szeretik, ha gyerekeiket az intézményi foglalkozás keretén belül elviszik más helyre, épületbe sportolni. Ennek legfőbb oka a balesetveszély. A Program
megvalósulása esetén az úszás, lovaglás vagy egyéb, nagy infrastruktúrát igénylő sportokon kívül a legfontosabb sportágak intézményi kereten belül gyakorolhatóvá
válnak. 5. Az oktatási program külön kitér a sérült gyermekek oktatására, figyelembe veszi, hogy az adott óvoda milyen formában alkalmas sérült gyermekek
befogadására. A játékos sportolás segítségével ezen gyerekek integrációja sokkal gyorsabban megtörténik. A pálya alkalmas pl. csörgőlabdázásra is. 6. A pálya
kifejezetten az óvodások méretigényeihez igazított, modern, akadálymentesített korszerű sportlétesítmény. Biztonságos, karbantartási költsége minimális. A Pálya
esztétikájának és minőségének köszönhetően a gyerekek igényszintje növelhető, sőt, automatikusan növekszik. A meglévő tapasztalatainkból kiindulva a gyerekek
igénylik, hogy mezben lépjenek a pályára, kezdeményezik a különböző sportszerek vásárlását. Elősegíti a környezettudatosságra való nevelést, a gyerekek vigyáznak
a Pályára (nem lépnek be sáros cipővel, összeszedik a faleveleket), sajátjuknak tekintik, büszkék rá. Mindez elősegíti a mindennapos mozgás, sportolás, sportágak
gyakorlása iránti igényt. 7. Hazánk számos óvodájában nincsen sportolásra alkalmas létesítmény, tornaszoba vagy tornaterem. Programunk megvalósítása esetén ez
a hiány részben kiváltható. Egyfelől több terük lesz a gyerekeknek sportolásra, másrészről a nedves időjárási körülményektől és viszontagságoktól védve vannak.
Ezzel a lehetőséggel az óvodák legalább a sportinfrastruktúrára vonatkozó törvényi feltételeknek meg tudnak felelni. 8. Az elmúlt évek tapasztalatai alapján a pályák
karbantartása kifejezetten szükséges és indokolt, emiatt programunkat gépbeszerzéssel bővíteni kell.

A sportfejlesztési program lehetséges társadalmi és gazdasági hatásai (különös tekintettel azok időbeni realizálódására), a várt
előnyök és a figyelembe veendő kockázatok megjelölése
Az óvodai torna oktatás fejlődésének fontos programja volt a 80-as évek közepétől elterjedő játékos gyermektorna, amely a klasszikus mozgáskultúra fejlesztő
igényeit a pedagógia eszközeivel, a játékon keresztül tette élményszerű foglalkozássá. E programban jelent meg először a gyerekek számára adott eszközök kreatív
használata, azonban a sokoldalú, előre mutató képességfejlesztő program nem terjedt ki a konkrét sportágspecifikus képességfejlesztés területére. Ez annyit
jelentett, hogy minden nap mozogtak és játszottak a gyerekek az óvodában, de mozgásuknak foglalkozás jellege volt, tárgya nem. Ez adott alapot arra, hogy a
különböző, óvodásokkal foglalkozó sportegyesületek és klubok az óvodákba bebocsátást nyerhettek. Ugyan a gyermektorna egyike azon fakultatív foglalkozás
fajtáknak, amelyekkel a testnevelés keretén belül az óvodák között meglévő eltérések erősödtek, azonban az óvodák közti képzési, nevelési programban
megvalósítható eltérések adják. Azon intézmények, amelyek valamilyen sportolási lehetőséget tudnak biztosítani a kicsik részére lényegesen népszerűbbek az
intézményválasztás során. Mindez azért is lehetséges, mert a hazai óvodapedagógus képzés rendszere, magas képzési minősége és flexibilis jellege, illetve az
intézmények megfelelőségéből adódó kényszerek és lehetőségek fenntartották az óvodapedagógusok alkalmazkodó képességét és ezért a képzés igen befogadó az
új nevelési, foglalkoztatási lehetőségek iránt. Fontos tudni, hogy az óvodás korosztály 10,3 %-a focizik valamilyen formában rendszeresen, és hogy a sportágat
választó 6-10 éves korosztály 49%-a (a fiúk jelentős része) a foci mellett kötelezi el magát. Ez kiemelt figyelmet érdemel, mert a sportág gyerekkori népszerűsége
nem csak a médiának köszönhető. A futball megalapozó képzési, képességfejlesztő rendszere a komplex koordináció, a labdakezelés kézzel, lábbal történő
elsajátítását, a csapatban tanulás teljes területét felöleli, ami nem csak élmény a gyermekek számára, de látványosan meghatározza fejlődésüket is. Óvodáskori
futball oktatás Magyarországon több, mint 10 éve zajlik kísérleti jelleggel. A kidolgozott program a három éves óvodai nevelési periódus sajátosságai szerint, játékos

2015-10-19 14:06

4 / 25

be/SFPHPM01-09002/2015/MLSZ
keretek között, kifejezetten komplex, egyéni és csapatbeli mozgáskoordinációs képzést valósít meg a teljes labdajáték spektrum alapkészségeinek elsajátítására.
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Személyi jellegű ráfordítások
2015/16 évad - Személyi jellegű ráfordítások
Támogatott munkakör(ök)
megnevezése

Kategória

Képesíté
s

Adminisztrátor

Egyéb

Nem
releváns

Marketing vezető

Egyéb

Projekt menedzser

Adózás
módja

Havi
munkaóra

Kif.
hó

Bruttó
juttatás (Ft/hó
)

Munkáltatói
járulékok (Ft/hó)

Évadra jutó ráfordítás
összesen (Ft)

Normál

160

12

51 594 Ft

14 446 Ft

792 484 Ft

Nem
releváns

Normál

160

12

51 594 Ft

14 446 Ft

792 484 Ft

Egyéb

Nem
releváns

Normál

160

12

51 594 Ft

14 446 Ft

792 484 Ft

Pénzügyi vezető

Egyéb

Nem
releváns

Normál

160

12

51 594 Ft

14 446 Ft

792 484 Ft

Jogi tanácsadó

Egyéb

Nem
releváns

Normál

160

12

51 594 Ft

14 446 Ft

792 484 Ft

Adminisztrátor

Egyéb

Nem
releváns

Normál

160

12

51 594 Ft

14 446 Ft

792 484 Ft

Program koordinátor

Egyéb

Nem
releváns

Normál

160

12

51 594 Ft

14 446 Ft

792 484 Ft

1120

84

361 158 Ft

101 124 Ft

5 547 387 Ft

2015/16 évad - Kérjük indokolja szövegesen a pozíció szükségességét
Pozíció
megnevezése

Indoklás

Adminisztrátor

A Program 85 helyszínen történő lebonyolításával olyan mennyiségű irat keletkezik, melynek szakszerű adminisztrálása, meghatározott
rendszer szerinti csoportosítása elengedhetetlen. A dokumentumok naprakész kezelésére, az irodavezetés, a program hibátlan
megvalósításának elengedhetetlen feltétele.

Marketing
vezető

Nagy sikerű programról beszélhetünk, melynek további népszerűsítésére külön hangsúlyt kell fektetni, továbbá a közönség és partnereink
folyamatos tájékoztatása kiemelten fontos Alapítványunk életében.

Projekt
menedzser

Óvodákkal, önkormányzatokkal, cégekkel történő kapcsolatfelvétel, folyamatos kapcsolattartás, a program zavartalan lebonyolítása érdekében.

Pénzügyi
vezető

Jelentős mértékű pénzügyi tranzakció bonyolódik a Program megvalósítása során. A szabályoknak való megfelelés és a közhasznúság által
támasztott követelmények teljesítése érdekében nélkülözhetetlen.

Jogi
tanácsadó

A jogszabályi változások követése, szerződéskötések nagyságrendje, jogi háttér megteremtése és követése.

Adminisztrátor

A Program 85 helyszínen történő lebonyolításával olyan mennyiségű irat keletkezik, melynek szakszerű adminisztrálása, meghatározott
rendszer szerinti csoportosítása elengedhetetlen. A dokumentumok naprakész kezelésére, az irodavezetés, a program hibátlan
megvalósításának elengedhetetlen feltétele.

Program
koordinátor

Rendezvények, események szervezésével, bonyolításával kapcsolatos mindennemű ügyintézés.

2015/16 évad - Tervezett összes személyi költség alakulása
Közvetlen támogatás

Ell. szerv. fiz. díj

Közreműködői díj

Teljes támogatás (Ft)

Önrész (Ft)

Elszámolandó összeg

Teljes ráfordítás (Ft)

2 731 455 Ft

28 159 Ft

56 318 Ft

2 815 932 Ft

2 815 932 Ft

5 603 705 Ft

5 631 864 Ft

2015-10-19 14:06
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Tárgyi eszköz beruházások/felújítások
2015/16 évad - Tárgyi eszköz beruházások/felújítások
(Az építési beruházással, felújítással járó, sportcélú ingatlanfejlesztésre irányuló tárgyi eszköz beruházás/felújítás kérelmet a következő oldalon kell
kitölteni!)
Kategória

Egyéb

Tárgyi eszköz beruházás/felújítás
megnevezése
Karbantartó gép

Mennyiségi egysé
g

Mennyisé
g

Egységár

db

61

127 000
Ft

Tervezett beruházási, felújítási érték
(Ft)
7 747 000 Ft

7 747 000 Ft

2015/16 évad - Tárgyi beruházások részletes indoklása
Tárgyi eszköz
megnevezése
Karbantartó gép

Indoklás

Az eddigi tapasztalatok alapján szinte kivétel nélkül problémát jelentett az Ovi-Foci Pálya karbantartása, mely problémát az
Alapítvány komolyan vett és megoldást talált rá. Kifejlesztett egy olyan kisméretű karbantartó gépet, ami kevés költség
ráfordítással biztosítani tudja a 15 éves fenntartási időben történő pályamegóvást minden egyes pályánál.

2015/16 évad - Tervezett összes tárgyi költség alakulása
Közvetlen támogatás

Ell. szerv. fiz. díj

Közreműködői díj

Teljes támogatás (Ft)

Önrész (Ft)

Elszámolandó összeg

Teljes ráfordítás (Ft)

5 373 047 Ft

55 392 Ft

110 785 Ft

5 539 224 Ft

2 373 953 Ft

7 857 785 Ft

7 913 177 Ft

2015-10-19 14:06
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Tárgyi eszköz beruházások/felújítások
2015/16 évad - Sportcélú ingatlanra irányuló tárgyi eszköz beruházás, felújítás
Kategória

Pályaépítés

Tárgyi eszköz
beruházás/felújítás
megnevezése
Ovi-Foci, Ovi-Sport
Program megvalósítása

Beruházás, felújítás
tervezett kezdete (év,
hónap)

Beruházás, felújítás
tervezett befejezése (év,
hónap)

2015-07-01

2016-06-30

Használatba vétel
tervezett időpontja (év,
hónap)

U.f.

É.k.

2016-06-30

Tervezett
beruházási
érték (Ft)
393 432
310 Ft
393 432
310 Ft

2015/16 évad - Ingatlan beruházások részletes indoklása
Tárgyi eszköz
megnevezése
Ovi-Foci, Ovi-Sport Program
megvalósítása

Indoklás

A 85 db óvodában speciális méretű műfüves Ovi-Foci Pálya építése, mint Tárgyi eszköz beruházás

2015/16 évad - Ingatlan beruházások részletezése
Kategória

Pályaépítés

Beruházás
megnevezése

Ovi-Foci, Ovi-Sport
Program
megvalósítása

Beruházás
típusa

Beruházás
címe

Egyéb

1023
Budapest
Komjádi
Béla utca
3. III/18.

Beruházás
helyszíne,
helyrajzi száma
0

Hasznos
terület(m2)

Használat
jogcíme

0

Saját

Megj.

A megadott terület alapján
maximum elszámolható
nyers beruházási érték

Ingatlan beruházásokhoz kapcsolódó megjegyzések
Ingatlan megnevezése

Indoklás

2015/16 évad - Pályakihasználtság bemutatása (csak újonnan építendő pálya esetén kell kitölteni)
Foglalkoztatott (felnőtt és UP)
korosztály
U7

Használt pálya
típusa
a

Pályahasználat mértéke (pl.:
félpálya)

Használat heti
időtartama

félpálya

2

Játékosok
száma
3

2015/16 évad - Egyéb, beruházással, felújítással nem érintett, a sportszervezet által használt ingatlanok bemutatása
Jelenleg használt
ingatlanok megnevezése

Ingatlan
típusa

Cím (irányítószám,
város, utca, házszám)

Helyrajzi
szám

Méret

Használat
jogcíme

Igénybevétel
(óra / hó)

Bérleti
díj
Ft/óra

Igénybe vett
hónapok
száma

Megj.

Létezik-e harmadik személy által biztosítható hasonló infrastruktúra a vonzáskörzetben?
Nem
Az egyes beruházási projektek valamelyikének értéke a 10 millió Ft-ot meghaladja?
Igen

2015/16 évad - Tervezett összes tárgyi eszköz beruházások, felújítások (ingatlan) költség alakulása
Jogcí
m

Közvetlen
támogatás

Ell. szerv. fiz.
díj

Közreműködői
díj

Teljes támogatás
(Ft)

Önrész (Ft)

Elszámolandó
összeg

Teljes ráfordítás
(Ft)

Előf.

272 870 826 Ft

2 813 101 Ft

5 626 203 Ft

281 310 130 Ft

120 561 484
Ft

399 058 513 Ft

401 871 614 Ft

Utóf.

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

2015-10-19 14:06
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Utánpótlás-nevelésben igazolt csapatok
2014/15 évadra nevezett csapatok
Korosztály

Csapat neve

Létszám

Csapat szintje 14/15

Csapat szintje 15/16

Megjegyzés

2015/16-os évadban vállalt új csapatok
Korosztály
U7

Csapat neve
Ovi-Foci

Létszám
7

Csapat szintje 15/16
Bozsik egyesületi

Megjegyzés
3 fős csapatok

Tehetségbónusz táblázat
Versenyengedély szám

2015-10-19 14:06

Versenyző neve

Átvevő sportszervezet

Átigazolás időpontja

Tehetségbónusz
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Utánpótlás-nevelésben igazolt csapatok
2014/15 évadra nevezett csapatok
Korosztály

Csapat neve

Létszám

Csapat szintje 14/15

Csapat szintje 15/16

Megjegyzés

2015/16-os évadban vállalt új csapatok
Korosztály

Csapat neve

Létszám

Csapat szintje 15/16

Megjegyzés

Tehetségbónusz táblázat
Versenyengedély szám

2015-10-19 14:06

Versenyző neve

Átvevő sportszervezet

Átigazolás időpontja

Tehetségbónusz
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Utánpótlás-nevelésben igazolt csapatok
2014/15 évadra nevezett csapatok
Korosztály

Csapat neve

Létszám

Csapat szintje 14/15

Csapat szintje 15/16

Megjegyzés

2015/16-os évadban vállalt új csapatok
Korosztály

Csapat neve

Létszám

Csapat szintje 15/16

Megjegyzés

Tehetségbónusz táblázat
Versenyengedély szám

2015-10-19 14:06

Versenyző neve

Átvevő sportszervezet

Átigazolás időpontja

Tehetségbónusz
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Utánpótlás-nevelésben igazolt csapatok
2014/15 évadra nevezett csapatok
Korosztály

Csapat neve

Létszám

Csapat szintje 14/15

Csapat szintje 15/16

Megjegyzés

2015/16-os évadban vállalt új csapatok
Korosztály

Csapat neve

Létszám

Csapat szintje 15/16

Megjegyzés

Tehetségbónusz táblázat
Versenyengedély szám

2015-10-19 14:06

Versenyző neve

Átvevő sportszervezet

Átigazolás időpontja

Tehetségbónusz
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Utánpótlás-nevelésben igazolt csapatok
2014/15 évadra nevezett csapatok
Korosztály

Csapat neve

Létszám

Csapat szintje 14/15

Csapat szintje 15/16

Megjegyzés

2015/16-os évadban vállalt új csapatok
Korosztály

2015-10-19 14:06

Csapat neve

Létszám

Csapat szintje 15/16

Megjegyzés
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Utánpótlás-nevelés ráfordításai
2015/16 évad - Sporteszköz, sportfelszerelés beszerzése – részletező táblázat
Kategória

Megnevezés

Mennyiségi egység

Mennyiség

Egységár

Tervezett beruházási, felújítási érték (Ft)

Sporteszköz

Medúza

db

200

17 323 Ft

3 464 600 Ft

Sporteszköz

Óriásteknős

db

200

12 952 Ft

2 590 400 Ft

Sporteszköz

Koordinációs karika

db

100

2 428 Ft

242 800 Ft

Sporteszköz

Mini gát

db

400

756 Ft

302 400 Ft

Sporteszköz

Műanyag gát

db

400

1 565 Ft

626 000 Ft

Sporteszköz

Koordinációs létra

db

100

2 364 Ft

236 400 Ft

Sporteszköz

Bója és rúdkészlet

db

400

3 508 Ft

1 403 200 Ft

Sporteszköz

Mez

db

1050

486 Ft

510 300 Ft

Sporteszköz

Hajlítható szivacs

db

400

1 349 Ft

539 600 Ft

Sporteszköz

Kivágott bója

db

800

1 349 Ft

1 079 200 Ft

Sporteszköz

Rúd

db

400

1 349 Ft

539 600 Ft

Sporteszköz

Labda

db

400

809 Ft

323 600 Ft

Sporteszköz

bója készlet 50 db-os

db

100

2 375 Ft

237 500 Ft

Sportfelszerelés

Sportpóló

db

150

3 399 Ft

509 850 Ft

Sportfelszerelés

Sportcipő

pár

50

8 499 Ft

424 950 Ft

Sportfelszerelés

Sportmelegítő

szett

50

10 623 Ft

531 150 Ft

2015/16 évad - Gyógyszerek, diagnosztikai eszközök beszerzése – részletező táblázat
Kategória

Megnevezés

Mennyiségi egység

Mennyiség

Egységár

Tervezett beruházási, felújítási érték (Ft)

Gyógyszer

Sportkrém

db

85

91 Ft

7 735 Ft

Gyógyszer

Sporfertőtlenítő

db

75

58 Ft

4 350 Ft

Gyógyszer

Kötszer

db

250

32 Ft

8 000 Ft

2015/16 évad - Sportlétesítmény, sportpálya bérleti díja – részletező táblázat
Ingatlan megnevezés
Stadion

Kategória
Egyéb

Bérleti díj / óra (Ft)
31 870 Ft

Igénybevett órák száma / hó
24

Hónapok száma
1

Bérleti díj összesen (Ft)
764 880 Ft

2015/16 évad - Bérleti díjak indoklása
Ingatlan megnevezése

Indoklás

Stadion

Rendezvényhez szükséges

2015/16 évad - Utánpótlás-neveléshez kapcsolódó sportszakemberek költségeinek részletezése
Kategória

Megnevezés (edző
esetén oklevél
azonosító)

Adózás
módja

Szerződés
szerinti havi
óraszám

Kifizetéssel
érintett hónapok
száma

Bruttó bér és
egyéb juttatások
(Ft/hó)

Munkáltatói
járulékok
(Ft/hó)

Évadra jutó
ráfordítás
összesen (Ft)

Edző

Sportfoglalkozás I.

Normál

120

12

47 805 Ft

13 385 Ft

734 285 Ft

Edző

Sportfoglalkozás II.

Normál

120

12

47 805 Ft

13 385 Ft

734 285 Ft

Edző

Sportfoglalkozás III.

Normál

120

12

47 805 Ft

13 385 Ft

734 285 Ft

Edző

Sportfoglalkozás IV.

Normál

120

12

47 805 Ft

13 385 Ft

734 285 Ft

Edző

Sportfoglalkozás V.

Normál

120

12

47 805 Ft

13 385 Ft

734 285 Ft

Edző

Sportfoglalkozás VI.

Normál

120

12

47 805 Ft

13 385 Ft

734 285 Ft

2015-10-19 14:06
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2015/16 évad - Edzőként foglalkoztatott sportszakemberek munkakörének leírása
Oklevél azonosító szám

Képesítés

Foglalkoztatott korosztály

Edzésidő (óra/hét)

Foglalkoztatott gyerekek száma

Sportfoglalkozás I.

Egyéb

U7

10

150

Sportfoglalkozás II.

Egyéb

U7

10

150

Sportfoglalkozás III.

Egyéb

U7

10

150

Sportfoglalkozás IV.

Egyéb

U7

10

150

Sportfoglalkozás V.

Egyéb

U7

10

150

Sportfoglalkozás VI.

Egyéb

U7

10

150

2015/16 évad - Utánpótlás-nevelés ráfordítás jogcím aljogcímei
Jogcím

Összesen (Ft)

Sporteszköz, sportfelszerelés beszerzése

13 561 550 Ft

Gyógyszerek, diagnosztikai eszközök

20 085 Ft

Személyszállítási költségek

2 549 598 Ft

Nevezési költségek

0 Ft

Rendezési, felkészítési, képzési költségek

3 399 464 Ft

Verseny- és játékengedélyek kiállításának költségei

0 Ft

Sportlétesítmény, sportpálya bérleti díja

764 880 Ft

Felkészítéssel, edzőtáboroztatással és versenyeztetéssel közvetlenül összefüggő szállás és étkezés költsége

1 699 732 Ft

A programban résztvevő sportszakemberek személyi jellegű ráfordításai

4 405 709 Ft

Logisztikai költségek (csak bérlet) – kivéve személygépkocsi és motorkerékpár

849 866 Ft

Összesen

27 250 884 Ft

2015/16 évad - Tervezett összes utánpótlás-nevelés költség alakulása
Közvetlen támogatás

Ell. szerv. fiz. díj

Közreműködői díj

Teljes támogatás (Ft)

Önrész (Ft)

Elszámolandó összeg

Teljes ráfordítás (Ft)

24 450 176 Ft

252 064 Ft

504 127 Ft

25 206 367 Ft

2 800 707 Ft

27 755 011 Ft

28 007 074 Ft

2015-10-19 14:06
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Általános Képzés
2015/16 évad - Kérelmező által szervezett általános típusú képzések költségei
Általános képzés megnevezése

Képzésben résztvevők száma (fő)

Oktatás várható költségei (Ft)
0 Ft

2015/16 évad - Tervezett összes általános képzés költség alakulása a 2015/16-os időszakban.
Közvetlen támogatás

Ell. szerv. fiz. díj

Közreműködői díj

Teljes támogatás (Ft)

Önrész (Ft)

Elszámolandó összeg

Teljes ráfordítás (Ft)

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

2015-10-19 14:06
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Szakképzés
2015/16 évad - Kérelmező által szervezett szakképzés típusú képzések költségei
Szakképzés megnevezése

Képzésben résztvevők száma (fő)

Oktatás várható költségei (Ft)
0 Ft

2015/16 évad - Tervezett összes szakképzés költség alakulása a 2015/16-os időszakban.
Közvetlen támogatás

Ell. szerv. fiz. díj

Közreműködői díj

Teljes támogatás (Ft)

Önrész (Ft)

Elszámolandó összeg

Teljes ráfordítás (Ft)

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

2015-10-19 14:06
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Mely jogcímekre számol közreműködői költséget?
Személyi jellegű ráfordítás
Tárgyi eszköz (nem ingatlan) előfinanszírozott beruházás
Tárgyi eszköz (ingatlan) előfinanszírozott beruházás
Tárgyi eszköz utófinanszírozott beruházás
Utánpótlás-nevelés fejlesztése
Általános képzés fejlesztése
Szakképzés fejlesztése

Közreműködői költségek
Kapcsolódó jogcím

Közreműködő díjazása (Ft)

Maximum közrem. díj

Ellenőrző szervnek fizetendő díj

Összesen

Személyi jellegű

56 318 Ft

56 319 Ft

28 159 Ft

84 477 Ft

Tárgyi előfinanszírozott
(nem ingatlan)

110 785 Ft

110 784 Ft

55 392 Ft

166 177 Ft

Tárgyi előfinanszírozott (ingatlan)

5 626 203 Ft

5 626 203 Ft

2 813 101 Ft

8 439 304 Ft

Utánpótlás-nevelés

504 127 Ft

504 127 Ft

252 064 Ft

756 191 Ft

Összesen

6 297 433 Ft

9 446 150 Ft

Közreműködő által végzett feladatok leírása
Kapcsolódó jogcím

Feladat leírása

Személyi jellegű

Archiválás

Tárgyi előfinanszírozott
(nem ingatlan)

pályázatírás, pályázatkövetés

Tárgyi előfinanszírozott
(ingatlan)

Pályázatírás, pályázatkövetés

Utánpótlás-nevelés

Könyvelő
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Nyilatkozat 1
Tisztelt Jóváhagyást Végző Szervezet!

A társasági adóról és az osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény, illetve 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. § (1)
bekezdése, 16. § (2) bekezdése, továbbá a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. tv. 29.§ (1) bekezdése
alapján kérem, hogy a fenti sportfejlesztési programot jóváhagyni szíveskedjenek.

Kelt: Budapest, 2015. 10. 19.

2015-10-19 14:06
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Nyilatkozat 2
Alulírott Dr. Molnár Andrea (hivatalos képviselő neve), mint a Kérelmező képviselője,
1. kijelentem, hogy a kérelemben foglalt adatok, információk és dokumentumok teljes körűek, valósak és hitelesek;
2. tudomásul veszem, hogy a jóváhagyást végző szervezet a sportfejlesztési program jóváhagyása érdekében a Kérelmezőtől további adatokat kérhet;
3. kijelentem, hogy a Kérelmezőnek az államháztartás bármely alrendszerével szemben esedékessé vált, és meg nem fizetett köztartozása nincs, vagy arra
az illetékes hatóság fizetési könnyítést (részletfizetés, fizetési halasztás) engedélyezett;
4. kijelentem, hogy a Kérelmező az államháztartás alrendszereiből juttatott és már lezárt támogatásokkal megfelelő módon elszámolt, a támogatásokra
vonatkozó szerződésekben vállalt kötelezettségeit teljesítette;
5. kijelentem, hogy a Kérelmező végelszámolási eljárás alatt nem áll, ellene csőd-, felszámolási-, illetve egyéb, a megszűntetésére irányuló, jogszabályban
meghatározott eljárás nincs folyamatban, és vállalom, hogy haladéktalanul bejelentem, amennyiben a támogatás időtartama alatt ilyen eljárás indul;
6. hozzájárulok ahhoz, hogy a Kérelmező adószámát a jóváhagyást végző szervezet és a Magyar Államkincstár felhasználja a lejárt köztartozások
teljesítése, illetőleg az adósság bekövetkezése tényének és összegének megismeréséhez;
7. hozzájárulok ahhoz, hogy a Magyar Államkincstár által működtetett monitoring rendszerben nyilvántartott igénylői adataimhoz a jogszabályban
meghatározott jogosultak, valamint az Állami Számvevőszék, a Kormányzati Ellenőrzési Hivatal, a Nemzetgazdasági Minisztérium és a csekély összegű
támogatások nyilvántartásában érintett szervek hozzáférjenek;
8. kijelentem, hogy a Kérelmező megfelel a rendezett munkaügyi kapcsolatoknak az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvényben megfogalmazott
követelményeinek, és a szervezet - ennek igazolása céljából szükséges - adatait rendelkezésre bocsátom;
9. tudomásul veszem, hogy a kérelem adatai nyilvánosságra hozhatók (a Kérelmező neve, a támogatás típusa, célja, valamint a támogatás összege a
EMMI, a jóváhagyást végző szervezet, és az ellenőrző szervezet honlapján közzétételre kerül);
10. hozzájárulok a Kérelmező adatainak a jóváhagyó szervezet, továbbá az ellenőrző szervezet általi kezeléséhez, valamint vállalom, hogy a személyes
adataik kezelésére szóló engedélyt a beadványaimban szereplő természetes személyektől is beszerzem;
11. kötelezettséget vállalok arra, hogy a jelen kérelemben közölt bármilyen adatban, tényben, illetve a támogatást befolyásoló körülményben beálló
változásról haladéktalanul, de legkésőbb a jogszabályban foglalt határidőn belül írásban értesítem a jóváhagyó-, illetve az ellenőrző szervezetet;
12. amennyiben az építési engedélyhez kötött tárgyi eszköz beruházás, felújítás sportcélú ingatlanra irányul, úgy vállalom, hogy
a. a beruházás üzembe helyezését követő legalább a jogszabályban meghatározott időszakban az adókedvezmény alapjául szolgáló beruházás
révén üzembe helyezett ingatlan sportcélú, elsődlegesen piaci alapon történő hasznosítását (jogszabályban meghatározott kivétellel) fenntartom,
valamint benyújtom a sportcélú ingatlan tulajdonosának előzetes írásbeli hozzájárulását arról, hogy erre az időtartamra a Magyar Állam javára az
ingatlan-nyilvántartásba az igénybe vett adókedvezmény mértékéig jelzálogjog kerül bejegyzésre, mely bejegyzés költségének ellenértékét
megfizetem,
b. az adott tárgyi eszköz beruházásra vonatkozó, első támogatási igazolás kiállítását követő 4. év végéig a tárgyi eszköz beruházást üzembe
helyezem, ellenkező esetben a támogatás és annak jegybanki alapkamattal növelt összegét Magyar Állam részére megfizetem,
c. a beruházás üzembe helyezését követő legalább 15 évben az adókedvezmény alapjául szolgáló beruházás révén üzembe helyezett sportcélú
ingatlant iskolai és diáksport események, szabadidősport események és más, közösségi célú (különösen: kulturális, turisztikai) események
lebonyolítása céljából az adatlapon feltüntetett mértékben ingyenesen vagy kedvezményes áron biztosítom.
d. bérelt vagy más jogcímen használt, nem a látvány-csapatsportban működő hivatásos sportszervezet tulajdonában álló ingatlan esetén a sportcélú
ingatlant piaci áron bérelem vagy más jogcímen használom,
e. a jelenértékén legalább 5 millió forint értékű tárgyi eszköz felújítás esetén a támogatásból megvalósuló felújítást legalább 5 évig az eredeti
rendeltetésének megfelelően hasznosítom, valamint benyújtom a sportcélú ingatlan tulajdonosának előzetes írásbeli hozzájárulását arról, hogy erre
az időtartamra a Magyar Állam javára az ingatlan-nyilvántartásba az igénybe vett adókedvezmény mértékéig jelzálogjog kerül bejegyzésre,
f. jelenértékén legalább 10 millió forint értékű tárgyi eszköz beruházás, felújítás esetén a sportcélú ingatlanfejlesztésre nyílt pályázatot írok ki és a
pályázati eljárás eredménye alapján nyertes személlyel kötök szerződést a tárgyi eszköz beruházás, felújítás megvalósítására.
13. vállalom, hogy a támogatás felhasználásáról olyan analitikus nyilvántartást vezetek, amely biztosítja a támogatások teljes elkülönítését, és hozzájárul a
támogatás rendeltetésszerű felhasználásának jogszabályban meghatározott szervek általi ellenőrzéséhez;
14. tudomásul veszem, hogy a támogatás elszámolása során csak bizonylattal dokumentált kiadások számolhatóak el, a támogatás felhasználása során
keletkezett bizonylatokkal a látvány-csapatsport támogatását biztosító támogatási igazolás kiállításáról, felhasználásáról, a támogatás elszámolásának és
ellenőrzésének, valamint visszafizetésének szabályairól szóló 107/2011. (VI. 30.) Korm. rendeletben foglaltak szerint elszámolok, és megőrzöm a
jogszabályok által előírt határidő végéig.
15. kijelentem, hogy a sportfejlesztési program pályázati adatlapján feltüntetésre került meglevő, és vállalt utánpótlás korosztályú csapatokat a Kérelmező az
MLSZ versenyrendszerében a 2015/16-os bajnoki évadban versenyeztetni fogja. Tudomásul veszem, hogy amennyiben a már meglévő, illetve az önként
vállalt utánpótlás korosztályú csapatok az MLSZ versenyrendszerében a 2015/16-os bajnoki évadban mégsem indulnak el, vagy azt nem fejezik be,
abban az esetben a jóváhagyó szerv a tárgyévre jóváhagyott működési támogatást arányosan csökkenti;
16. tudomásul veszem, hogy az elektronikus edzésnaplót a sportfejlesztési program elbírálásáról meghozott döntés időpontjáig a valós adatokkal kitöltöm,
valamint az időközben bekövetkező változásokat az elektronikus edzésnaplóban átvezetem, az elektronikus edzésnapló valóságnak megfelelő adatokkal
történő aktualizálását az aktuális támogatási évad végéig elvégzem, és folyamatosan fenntartom. A jóváhagyó-, illetve ellenőrző szerv az edzésnaplóban
feltüntetett adatokat eljárása folyamán bármikor ellenőrizheti, azokat számon kérheti. Az elektronikus edzésnapló a sportfejlesztési program része.
17. tudomásul veszem, hogy nem MLSZ nevelésű felnőtt játékos szerepeltetése esetén legfeljebb az MLSZ értékelési elveiben meghatározott támogatási
minimumra vagyok jogosult a működési típusú támogatások tekintetében.
Kelt: Budapest, 2015. 10. 19.
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Nyilatkozat a DE MINIMIS támogatások igénybevételéről
Az adószám alapján az Ön sportszervezetének nem kell De Minimis nyilatkozatot kitöltenie!
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Mellékletek
Fájlok száma: 1
Utolsó feltöltés:
2015-04-30 11:57:11

Nyilvántartó hatóság igazolása (a kérelmező szervezetet nyilvántartó szervezet (bíróság, vagy közigazgatási szerv) 30 napnál
nem régebbi igazolása a szervezet nyilvántartásban szereplő adatairól)

Fájlok száma: 1
Utolsó feltöltés:
2015-04-30 11:59:35

Közjegyzői aláírás-hitelesítéssel ellátott aláírási címpéldány vagy ügyvéd által ellenjegyzett aláírás minta, a támogatott szervezet
vezetőjétől (meghatalmazás esetén a támogatási kérelem aláírására és ellenjegyzésére jogosult személyektől is)

Fájlok száma: 1
Utolsó feltöltés:
2015-04-30 12:00:10

Igazolás arról, hogy a pályázó köztartozásmentes adózónak minősül (30 napnál nem régebbi közokirattal igazolja vagy szerepel
a köztartozásmentes adózói adatbázisban)

Fájlok száma: 1
Utolsó feltöltés:
2015-04-30 13:15:28

(70 000 Ft) A 39/2011. (VI. 30.) NEFMI rendelet alapján fizetendő Igazgatási szolgáltatási díj befizetését igazoló bizonylat

Fájlok száma: 2
Utolsó feltöltés:
2015-04-30 13:32:44

Egyéb dokumentumok

Fájlok száma: 1
Utolsó feltöltés:
2015-04-30 13:35:31

Bérelt vagy más jogcímen használt, nem a látvány-csapatsportban működő hivatásos sportszervezet tulajdonában álló ingatlan
esetén a sportcélú ingatlant piaci áron béreli vagy más jogcímen használja, önkormányzati ingatlan esetében együttműködési
megállapodás alapján használja

Fájlok száma: 2
Utolsó feltöltés:
2015-09-21 11:14:17

Az ingatlan helyrajzi száma, 3 hónapnál nem régebbi tulajdoni lap (eredeti/másolat)

Fájlok száma: 1
Utolsó feltöltés:
2015-04-30 13:35:47

Az elvi építési engedély az ingatlan tulajdonosának hitelesített hozzájáruló nyilatkozatával vagy a jogerős építési engedély vagy a
hatáskörrel és illetékességgel rendelkező hatóság igazolását arról, hogy a bejelentésben megjelölt beruházási tevékenység nem
építésiengedély-köteles

Fájlok száma: 1
Utolsó feltöltés:
2015-04-30 13:36:00

Az egyéb engedélyköteles tevékenységek esetén a jogerős hatósági engedélyek, igazolások

Fájlok száma: 2
Utolsó feltöltés:
2015-09-21 11:14:48

A beruházás finanszírozási terve és forrása (egyúttal kérjük, hogy jelölje meg a részelszámolások ellenőrző szervezethez történő
benyújtásának tervezett időpontjait is)

Fájlok száma: 1
Utolsó feltöltés:
2015-04-30 13:36:39

Az elkészült létesítmény hasznosítási módja és várható kihasználtsága

Fájlok száma: 4
Utolsó feltöltés:
2015-09-21 11:20:18

Megvalósítani kívánt beruházás, felújítás tekintetében a részletezett költségtervet, amely alapján az anyagok és munkadíjak
mennyiségei, mennyiségi egységei és egységárai megállapíthatók, a fajlagos négyzetméterárak meghatározhatók

Fájlok száma: 2
Utolsó feltöltés:
2015-09-21 11:40:44

A megvalósítani kívánt projektelemek műszaki tartalmának részletes kifejtése

Kelt: Budapest, 2015. 10. 19.
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Indikátorok a projekt teljes időtartamára vonatkoztatva
Javasolt indikátorok a sportfejlesztési program teljes időtartamára vonatkoztatva
(Ha valamely indikátor nem értelmezett, kérem töltse fel 0-val az adott mezőket)
Indikátor megnevezése

Mértékegysé
g

Megjegyzé
s

Kiindulási érték
(jelenlegi)

Célérték (támogatási időszak
vége)

Változás a bázisév %ában

Output indikátorok
Teljes szakember állomány

fő

0%

Licence-szel rendelkező edzők
száma

fő

0%

Edzőtáborok száma

db

0%

Épített/felújított sportcélú ingatlanok
száma

db

Épített/felújított kiszolgáló létesítmény

m2

135

220

63%

0%

Egyéb indikátorok:
0%
0%
0%

Javasolt indikátorok a sportfejlesztési program teljes időtartamára vonatkoztatva
(Ha valamely indikátor nem értelmezett, kérem töltse fel 0-val az adott mezőket)
Indikátor
megnevezése

Mértékegysé
g

Megjegyzé
s

Kiindulási érték
(jelenlegi)

Célérték (támogatási időszak
vége)

Változás a bázisév %ában

Eredmény indikátorok
Korosztályos sportolók száma:
U19

fő

0%

U18

fő

0%

U17

fő

0%

U16

fő

0%

U15

fő

0%

Egyéb indikátorok
Szabadidő sportolók

Fő

20000

25500

28%

Nézőszám

Fő

1600

2100

31%

U3-U6 ovi

Fő

1000

1500

50%
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A projekt költségvetése
Projekt költségvetése összesen
Jogcímek

Közvetlen
támogatás

Ellenőrző
szervnek
fizetendő
díj

Közreműködői
díj

Teljes
támogatás

Önerő

Elszámolandó
összeg

Teljes
ráfordítás

Személyi jellegű

2 731 455 Ft

28 159 Ft

56 318 Ft

2 815 932 Ft

2 815 932 Ft

5 603 705 Ft

5 631 864 Ft

Tárgyi eszköz beruházás

278 243 873 Ft

2 868 493 Ft

5 736 988 Ft

286 849 354 Ft

122 935 437 Ft

406 916 298
Ft

409 784 791 Ft

- ebből előfinanszírozott
(nem ingatlan)

5 373 047 Ft

55 392 Ft

110 785 Ft

5 539 224 Ft

2 373 953 Ft

7 857 785 Ft

7 913 177 Ft

- ebből előfinanszírozott
(ingatlan)

272 870 826 Ft

2 813 101 Ft

5 626 203 Ft

281 310 130 Ft

120 561 484 Ft

399 058 513
Ft

401 871 614 Ft

- ebből utófinanszírozott

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

Utánpótlás-nevelés
feladatainak támogatás

24 450 176 Ft

252 064 Ft

504 127 Ft

25 206 367 Ft

2 800 707 Ft

27 755 011 Ft

28 007 074 Ft

Képzés

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

- ebből általános képzés

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

- ebből szakképzés

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

Összesen

305 425 504 Ft

3 148 716 Ft

6 297 433 Ft

314 871 653 Ft

128 552 077 Ft

440 275 014
Ft

443 423 730 Ft

Igazgatási szolgáltatási díj
Személyi
10 000 Ft

2015-10-19 14:06

Tárgyi
50 000 Ft

Utánpótlás
10 000 Ft

Képzés
0 Ft

Összesen
70 000 Ft
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A kérelemhez tartozó mellékletek (20 darab)
Közjegyzői aláírás-hitelesítéssel ellátott aláírási címpéldány vagy ügyvéd által ellenjegyzett aláírás minta, a támogatott szervezet vezetőjétől
(meghatalmazás esetén a támogatási kérelem aláírására és ellenjegyzésére jogosult személyektől is)
ovi-focikozhasznualapitvany_alair_1430387975.pdf Szerkesztés alatt, 275 Kb, 2015-04-30 11:59:35)
b6beeb35fb654c8080f83f1c3629a416684b98994942399aa177c5f1d9de9d1f
A beruházás finanszírozási terve és forrása (egyúttal kérjük, hogy jelölje meg a részelszámolások ellenőrző szervezethez történő benyújtásának
tervezett időpontjait is)
utemezesiesfinanszirozasiterv_1442826888.pdf Hiánypótlás melléklet, 373 Kb, 2015-09-21 11:14:48)
9f871a72c79bbc252aa05f8ee52aee7ee39805610d6578d9403c7548d773d54c
dokumentum_1430393776.pdf Szerkesztés alatt, 161 Kb, 2015-04-30 13:36:16) 2228f6122a6c60c9f1d26f575bbde018f9fb0e9be44bb56dbd6e6f11a600303b
Az elkészült létesítmény hasznosítási módja és várható kihasználtsága
dokumentum_1430393799.pdf Szerkesztés alatt, 161 Kb, 2015-04-30 13:36:39) 2228f6122a6c60c9f1d26f575bbde018f9fb0e9be44bb56dbd6e6f11a600303b
Egyéb dokumentumok
magyar_termek_nagydij_2013_1430393545.pdf Szerkesztés alatt, 598 Kb, 2015-04-30 13:32:25)
379a99b18c2c2cc6b630db4e5d2812f65cc1bd932be092d4c4e6ea74091ba03c
innovacioert_nivodij_2013_1430393564.pdf Szerkesztés alatt, 594 Kb, 2015-04-30 13:32:44)
bfc4e12f303e7ba07a6267c320d6c58f8a70f216aaf84e9e6852f4d2cd793b94
Nyilvántartó hatóság igazolása (a kérelmező szervezetet nyilvántartó szervezet (bíróság, vagy közigazgatási szerv) 30 napnál nem régebbi igazolása
a szervezet nyilvántartásban szereplő adatairól)
2015.04.29._kivonat_1430387831.pdf Szerkesztés alatt, 468 Kb, 2015-04-30 11:57:11)
434f8b91d185a2851fcbf5b8b12551ea365577cf1738cc03b6fc5b00473f9dda
A 39/2011. (VI. 30.) NEFMI rendelet alapján fizetendő Igazgatási szolgáltatási díj befizetését igazoló bizonylat
20150430_visszaigazolas_3064401672__1430392528.pdf Szerkesztés alatt, 9 Kb, 2015-04-30 13:15:28)
2b8d113f09bdfbf69468bf6a6880d3b052793a155aad4b561d082a443c23a1f2
Igazolás arról, hogy a pályázó köztartozásmentes adózónak minősül (30 napnál nem régebbi közokirattal igazolja vagy szerepel a köztartozásmentes
adózói adatbázisban)
nav0_2015.04_1430388010.pdf Szerkesztés alatt, 71 Kb, 2015-04-30 12:00:10) 54565b4674093af80b9ab05bbb0a760377cb17ce83023026f445c164c467242d
Az egyéb engedélyköteles tevékenységek esetén a jogerős hatósági engedélyek, igazolások
dokumentum_1430393760.pdf Szerkesztés alatt, 161 Kb, 2015-04-30 13:36:00) 2228f6122a6c60c9f1d26f575bbde018f9fb0e9be44bb56dbd6e6f11a600303b
Az elvi építési engedély az ingatlan tulajdonosának hitelesített hozzájáruló nyilatkozatával vagy a jogerős építési engedély vagy a hatáskörrel és
illetékességgel rendelkező hatóság igazolását arról, hogy a bejelentésben megjelölt beruházási tevékenység nem építésiengedély-köteles
dokumentum_1430393747.pdf Szerkesztés alatt, 161 Kb, 2015-04-30 13:35:47) 2228f6122a6c60c9f1d26f575bbde018f9fb0e9be44bb56dbd6e6f11a600303b
Bérelt vagy más jogcímen használt, nem a látvány-csapatsportban működő hivatásos sportszervezet tulajdonában álló ingatlan esetén a sportcélú
ingatlant piaci áron béreli vagy más jogcímen használja, önkormányzati ingatlan esetében együttműködési megállapodás alapján használja
dokumentum_1430393731.pdf Szerkesztés alatt, 161 Kb, 2015-04-30 13:35:31) 2228f6122a6c60c9f1d26f575bbde018f9fb0e9be44bb56dbd6e6f11a600303b
Az ingatlan helyrajzi száma, 3 hónapnál nem régebbi tulajdoni lap (eredeti/másolat)
helyrajziszamokhianypotlashoz_1442826857.pdf Hiánypótlás melléklet, 433 Kb, 2015-09-21 11:14:17)
6f0b0f25a5992654c9746022804745ebfd3c8c2f1fb2b667694b22b392df036b
helyrajziszamok_1430403680.pdf Szerkesztés alatt, 202 Kb, 2015-04-30 16:21:20) 89e2bf7b505ace087c811f88e7e0151129ec6497b6fee87ee6a3954736f615ba
Megvalósítani kívánt beruházás, felújítás tekintetében a részletezett költségtervet, amely alapján az anyagok és munkadíjak mennyiségei,
mennyiségi egységei és egységárai megállapíthatók, a fajlagos négyzetméterárak meghatározhatók
ovi_foci_targyi_kalkulacio_2015_16_1430393359.pdf Szerkesztés alatt, 43 Kb, 2015-04-30 13:29:19)
5675810fa17f6f24641fc7ac8091b8c26065512f6343d6552477c7ea64a3df2d
ovi_foci_karbantarto_gep_kalkulacio_1430393380.pdf Szerkesztés alatt, 35 Kb, 2015-04-30 13:29:40)
e631d3326b882c445c77a8a77feea3c7e89c9de440d9cfe2f93eb5c21ff15a2b
ofp_koltsegbecsles_2015_1442827203.xlsx Hiánypótlás melléklet, 16 Kb, 2015-09-21 11:20:03)
df8dca2265a2a243d8175b10b9208cdae0719b3d2af81cd8c31675fccb6c82f6
turfscoutts500karbantartogepara_1442827218.pdf Hiánypótlás melléklet, 583 Kb, 2015-09-21 11:20:18)
fdaa2cff16af1223ef14db46d98b95c5605dde0ca14effb29a7c6fecb4cefbab
A megvalósítani kívánt projektelemek műszaki tartalmának részletes kifejtése
muszaki_leiras_ovi_foci2015_1430393334.pdf Szerkesztés alatt, 56 Kb, 2015-04-30 13:28:54)
7a36265a13b44449b97eb362eec6cf15a54a113353eda2900f1f3bb7b312749f
muszaki_leiras_ovi_foci2015_1442828444.pdf Hiánypótlás melléklet, 56 Kb, 2015-09-21 11:40:44)
7a36265a13b44449b97eb362eec6cf15a54a113353eda2900f1f3bb7b312749f
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