
A kérelmező adatai

A kérelmező szervezet teljes neve  Ovi-Sport Közhasznú Alapítvány

A kérelmező szervezet rövidített neve  Ovi-Sport Közhasznú Alapítvány

Gazdálkodási formakód  569

A kérelmező szervezet státusza:  Amatőr  Alkalmaz hivatásos sportolót?  Nem

Bajnoki osztály:  Gyermekbajnokság

Áfa levonásra a pályázatban igényelt
költségek tekintetében  Nem alanya az ÁFA-nak

Adószám  18211999-1-41

Bankszámlaszám  11712004-20342087-00000000

Önerő biztosítása személyi jogcímhez: 

 Mindenfajta állami (önkormányzati) forrástól mentes saját erő

 Hitel

 Egyéb forrás önkormányzati támogatás

Önerő biztosítása tárgyi jogcímhez: 

 Mindenfajta állami (önkormányzati) forrástól mentes saját erő

 Hitel

 Egyéb forrás önkormányzati támogatás

Önerő biztosítása képzés jogcímhez: 

 Mindenfajta állami (önkormányzati) forrástól mentes saját erő

 Hitel

 Egyéb forrás önkormányzati támogatás

Nyilatkozat tárgyi eszköz beruházás, felújítás jogcím esetén a fejlesztéssel érintett ingatlan hasznosításáról:

Gazdasági tevékenységnek nem minősülő használat

A kérelmező szervezet székhelye

Irányítószám  1025  Város  Budapest

Közterület neve  Szépvölgyi  Közterület jellege  út

Házszám  52  Épület  

Lépcsőház   Emelet  

Ajtó  

A kérelmező szervezet levelezési címe

A levelezési cím megegyezik a székhely címével  

Irányítószám  1025  Város  Budapest

Közterület neve  Szépvölgyi  Közterület jellege  út

Házszám  52  Épület  

Lépcsőház   Emelet  

Ajtó  

Telefon  +36 30 228 83 21  Fax  +36 1 336 09 69

Honlap  www.ovi-sport.hu  E-mail cím  andrea.molnar@ovi-
sport.hu

A képviselő adatai

A kérelmező hivatalos képviselőjének neve  Dr. Molnár Andrea

A kérelmező hivatalos képviselőjének beosztása  Elnök

Mobiltelefonszám  +36 30 228 83 21  E-mail cím  andrea.molnar@ovi-
sport.hu

A kérelmező részéről kijelölt kapcsolattartók adatai

Kapcsolattartó neve Mobiltelefonszám E-mail cím

Bokros Csilla +36 20 371 22 11 iroda@ovi-sport.hu

Furka Zsanett +36 30 968 43 62 zsanett.furka@ovi-sport.hu

Kérelmező adatainak beemelése OPTEN-ből
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Sportszervezet által rendszeresen használt sportlétesítmények adatai

Létesítmény neve Létesítmény tulajdonosa Létesítmény üzemeltetője Átlagos heti használat (óra) Használat célja

Ovi-Sport Pálya Ovi-Sport Közhasznú Alapítvány önkormányzatok 15 Felkészülés

A kérelmező szervezet megalakulásának időpontja:  2011-05-13

A tevékenységének megkezdésének időpontja:  2011-05-13

A jogelőd szervezet neve (amennyiben releváns):  -

Megalakulásának időpontja (amennyiben releváns):  
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Vagyoni helyzet, igényelt támogatás összevont bemutatása

A kérelmező 2016/17 évi gazdálkodásának és a 2018. év tervadatainak főbb mutatói: (Millió forint értékben)
Ha valamely érték üres, kérjük írjon be 0-át.

Bevétel 2016 2017 2018

Önkormányzati támogatás 201 MFt 223,3 MFt 400 MFt

Állami támogatás 0 MFt 0 MFt 0 MFt

Saját bevétel (pl.: tagdíj, jegybevétel) 0 MFt 0 MFt 0 MFt

Látvány-csapatsport támogatásból származó bevétel 451 MFt 451 MFt 1 000 MFt

Egyéb támogatás 9 MFt 2 MFt 2 MFt

Összesen 661 MFt 676,3 MFt 1 402 MFt

Kiadások alakulása az egyes évadokban

Kiadás 2016 2017 2018

Személyi (bér és bérjellegű + járulékai) 27 MFt 35,2 MFt 38 MFt

Működési költségek (rezsi) 6 MFt 8 MFt 8 MFt

Anyagköltség 1,5 MFt 2 MFt 2 MFt

Igénybe vett szolgáltatás 145 MFt 451 MFt 900 MFt

Egyéb, máshova nem sorolható kiadások 1 MFt 35 MFt 37 MFt

Összesen 180,5 MFt 531,2 MFt 985 MFt

Működési típusú költségek, amit az értékelési elvünk az alábbiak szerint határoz meg: személyi bérek, bérleti díjak, személyszállítási költségek,
nevezési költségek, versenyengedélyek, játékengedélyek költsége

Kiadás 2016 2017 2018

Működési költségek 15,16 MFt 25,32 MFt 36 MFt
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Mely jogcímekre adja be a kérelmet?

Kérjük a “Beadás” oszlopban jelölje be, hogy mely jogcímekre adja be kérelmét, az „Áfa levonásra a pályázatban igényelt költségek tekintetében”
oszlopban pedig jelölje milyen módon kíván elszámolni.

Jogcím Beadá
s

Teljes támogatá
s

Közreműködő
i

Áfa levonásra a pályázatban igényelt költségek
tekintetében

Személyi jellegű ráfordítások 9 860 533 Ft 197 211 Ft  

Tárgyi eszköz beruházás, felújítás
Előfinanszírozott (nem ingatlan)

1 441 194 Ft 28 824 Ft Bruttó (nem alanya az ÁFA-nak)

Tárgyi eszköz beruházás, felújítás
Előfinanszírozott (ingatlan)

3 338 608 Ft 66 772 Ft

Tárgyi eszköz beruházás, felújítás
Utófinanszírozott

0 Ft 0 Ft

Utánpótlás-nevelés feladatainak támogatá
s

8 041 231 Ft 160 825 Ft Bruttó (nem alanya az ÁFA-nak)

Általános képzés 10 862 944 Ft 217 259 Ft Bruttó (nem alanya az ÁFA-nak)

Szakképzés 0 Ft 0 Ft

Közreműködői díj  Bruttó (nem alanya az ÁFA-nak)
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Ismertesse a kérelmező szervezet 2018/19-es támogatási időszakra vonatkozó sportfejlesztési programját az alábbi bontásban:

Helyzetelemzés, létesítmény feltételek, valamint a sportszervezet jelenlegi helyzetének bemutatása:

Az első TAO pályázat benyújtása előtt 2 óvodában valósult meg az Ovi-Sport Program, mely már az MKSZ számára is ismert. Az első pályát Debrecenben egy
magáncég felajánlásából, a második Kőbányán, önkormányzati finanszírozásból valósult meg. A debreceni óvodában immáron hatodik éve, a budapesti óvodában öt
éve működik nagy sikerrel és elégedettséggel a Program, bizonyítva annak létjogosultságát. A 2011/12-es támogatási időszakban Alapítványunk 33 óvodában tudta
megvalósítani az Ovi-Sport Programját, valamint ebben a támogatási időszakban már pártoló tagjainkká vált óvodák gyermekei részére az Ovi-Sport Programnapot is
megtartottuk. A 2011/12 TAO támogatási időszakban sikerrel zajlott le a Programunk és eredményes az utánpótlás-nevelés területén. 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-Sport 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-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 vállalását bár hosszabbítással (rajtunk kívül álló okok miatt), de teljesítette. Emiatt a 2014/2015-ös TAO
évben a Programunk megszüntetésre került. A 2015/2016-os Program keretében 61 db Pálya került megvalósítása. A 2016/2017-es évben Alapítványunk már az
MKSZ-nél pályázott sikeresen, ennek eredményeként 68 pálya telepítése történt meg. Idén 58 Ovi-Spot pályán tart dr.Kozmáné Tóth Tímea Ovi-Kézi oktatást, hogy
minél több gyermekhez eljuthasson a program. 

Ingatlan beruházás esetén annak indokoltsága, célja és szakmai tartalma és megvalósulásának ütemezése

Az Ovi-Sport Pályáknak köszönhetően intézményi kereteken belül tud megvalósulni a sportág-specifikus testnevelés. Az ingatlan beruházásnak hála az óvodák
Nyugat-Európai színvonalnak megfelelő sportinfrastruktúrával fognak rendelkezni. Az Ovi-Sport Pálya - termék rendeltetése: könnyen telepíthető, kis területen jó
minőségben biztosít egyszerre 10-15 óvodásnak intézményi kereteken belül sportolási lehetőséget, valamint lehetővé teszi a tehetségek felkutatását már ebben a
korban is. A szakmai és műszaki tartalom a mellékletek között található, a Program egyediségére való tekintettel azzal egyenértékű vagy jobb műszaki tartalommal
valósul meg. 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. Kötelező a 7x14 m-es megtisztított földterület biztosítása. 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 a Pályát befogadó terület kialakítását. A
Pálya 25 cm-nél nagyobb törzs-átmérővel rendelkező fától az alépítmény megóvása érdekében legalább 3 méter távolságra helyezkedjen el. Számolnunk kell olyan
nem várt problémával is, mely kizárólag a tartóoszlopok rögzítésekor derül ki legelőször. Volt olyan önkormányzat, ahol 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-Sport vázszerkezet telepítésére szánt idő egy teljes munkanappal
megnövekedett. Többször előfordult, hogy betemetett vasbeton medence volt a Pályának kijelölt földterület alatt. Ilyen és ehhez hasonló problémákra a kivitelezőnek
mind gépparkilag, kivitelezés technikailag felkészültnek kell lennie. Az Alapítványnak pedig ehhez mért finanszírozási készséggel kell rendelkeznie. Az eddigi
oktatásokon tapasztaltak miatt az idei évtől árnyékoló hálót kapnak a Pályák annak érdekében, hogy a gyerekeket az erős napsugárzástól megóvjuk. 

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. 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 kézilabda, futball 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 (sajátos nevelési igényű) gyermekek oktatására.
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, TÜV minősítéssel rendelkező korszerű sportlétesítmény. Biztonságos, karbantartási költsége a
karbantartógép biztosítása mellett minimális. 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 külön, az Ovi-Sport Pályákhoz kifejlesztett gépbeszerzéssel bővíteni kívánjuk.Idén a Safegoal is bevezetésre kerül a pályákon. Az
MKSZ-szel egyeztetett Ovi-Kézi Kupa kidolgozása,és megvalósítása a Kisiskolás Bajnokság régióhoz igazodva. 

A sportfejlesztési program lehetséges társadalmi és gazdasági hatásai (különös tekintettel azok időbeni realizálódására), a várt
előnyök és a figyelembe veendő kockázatok megjelölése

Az óvodai sportoktatás fejlődésének fontos programja volt a 80-as évek közepétől elterjedt játékos gyermektorna, amely a klasszikus mozgáskultúra fejlesztés
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 a
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. Az óvodások kis százaléka labdázik valamilyen formában rendszeresen. A sportág gyerekkori népszerűsítésére a média
mellett Alapítványunk is kiemelt figyelmet fordít. A kézilabda 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. A
kidolgozott program a három éves óvodai nevelési periódus sajátosságai szerint, játékos keretek között, kifejezetten komplex, egyéni és csapatbeli
mozgáskoordinációs képzést valósít meg a teljes labdajáték spektrum alapkészségeinek elsajátítására.Egyértelmű gazdasági hatása az óvodai sportinfrastruktúra
megteremtése/fejlesztése, a kézilabda sportág óvodás korban történő megismertetése, melyre a későbbiekben a szövetség könnyebben építhet stratégiát. A
Programmal kb. 10.000 gyereknek teremtünk lehetőséget a mindennapos sportolásra, mindennapos kézilabdázásra. Az 1 főre vetített éves ráfordítás összege
minimális.
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Személyi jellegű ráfordítások

2018/19 évad - Személyi jellegű ráfordítások

Kategória Licensz
besz.
foly.

Kód Nyilvántartási
szám

Név Adózás
módja

N.
ó.

Kif.
hó

Havi bruttó
bér és egyéb

juttatások
(Ft/hó)

Munkál-
tatói

járulékok
(Ft/hó)

Évadra jutó
ráfordítás

összesen (Ft)

Ügyv. Elnök dr.Molnár
Andrea

Normál 8 12 700 000 Ft 147 000 Ft 10 164 000 Ft

Sportm.társ dr.Vojnár
Zsófia

EKHO 8 12 250 000 Ft 48 750 Ft 3 585 000 Ft

Sportm.társ Farkas Zoltán EKHO 8 12 250 000 Ft 48 750 Ft 3 585 000 Ft

Sportm.társ Furka Zsanett EKHO 8 7 250 000 Ft 48 750 Ft 2 091 250 Ft

32 43 1 450 000 Ft 293 250 Ft 19 425 250 Ft

2018/19 évad - Személyi jellegű ráfordítások

Név Születési dátum Licensz.

dr.Molnár Andrea 1985-02-13 N.r.

dr.Vojnár Zsófia 1988-08-26 N.r.

Farkas Zoltán 1988-02-25 N.r.

Furka Zsanett 1987-07-01 N.r.

2018/19 évad - Tervezett összes személyi jellegű ráfordítás költségének alakulása

Közvetlen támogatás Ell. szerv. fiz. díj Közreműködői díj Teljes támogatás (Ft) Önrész (Ft) Elszámolandó összeg Teljes ráfordítás (Ft)

9 564 717 Ft 98 605 Ft 197 211 Ft 9 860 533 Ft 9 860 533 Ft 19 622 461 Ft 19 721 066 Ft
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Tárgyi eszköz beruházások/felújítások

2018/19 évad - Tárgyi eszköz beruházások/felújítások
(Az építési beruházással, felújítással járó, sportcélú ingatlanfejlesztésre irányuló tárgyi eszköz beruházás/felújítás kérelmet a következő oldalon kell
kitölteni!)

Kategória Tárgyi eszköz beruházás
megnevezése

Mennyiségi egysé
g

Mennyisé
g

Egységár Tervezett beruházási, felújítási érték
(Ft)

Informatikai
eszközök

Laptop db 2 250 000
Ft

500 000 Ft

Informatikai
eszközök

honlapfejlesztés db 1 200 000
Ft

200 000 Ft

Informatikai
eszközök

multifunkcionális nyomtató db 1 347 013
Ft

347 013 Ft

Sporteszköz szivacskézilabda db 668 1 450 Ft 968 600 Ft

2 015 613 Ft

2018/19 évad - Tárgyi beruházások részletes indoklása

Tárgyi eszköz
megnevezése

Indoklás

Laptop Napi munkavégzéshez, adminisztratív feladatokhoz (nevezés, elszámolás, igazolás,stb.)

honlapfejlesztés A sportszervezet honlapját szeretnék fejleszteni, úgy,hogy a látogatóknak átláthatóbb legyen, minden aktuális információt
megtaláljanak.

multifunkcionális nyomtató Adminisztratív feladatokhoz szüksége. Nevezés, elszámolás,stb.

szivacskézilabda Ebben az évben 120 óvodában fog Dr.Kozmáné Tóth Tímea Ovi-Kézi Képzést tartani, aminek alapvető sporteszköze a
szivacskézilabda. Minden óvoda 20 db labdát kap. Mivel UP sporteszközön nem igényelhetünk akkora darabszámot, ezért tárgyi
eszköz soron is szeretnénk, hogy elengendő labdát tudjunk biztosítani.

2018/19 évad - Tervezett összes tárgyi költség alakulása

Közvetlen támogatás Ell. szerv. fiz. díj Közreműködői díj Teljes támogatás (Ft) Önrész (Ft) Elszámolandó összeg Teljes ráfordítás (Ft)

1 397 958 Ft 14 412 Ft 28 824 Ft 1 441 194 Ft 617 655 Ft 2 044 437 Ft 2 058 849 Ft
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Tárgyi eszköz beruházások/felújítások

2018/19 évad - Sportcélú ingatlanra irányuló tárgyi eszköz beruházás, felújítás

Kate-
gória

Projektelem
kategória

Tárgyi eszköz beruházás/felújítás
megnevezése

Beruházás,
felújítás
tervezett

kezdete (év,
hónap)

Beruházás,
felújítás
tervezett

befejezése
(év, hónap)

Használatba
vétel tervezett
időpontja (év,

hónap)

U.
f.

É.
k.

Tervezett
beruházási érték

(Ft)

TEF Egyéb Ovi-Sport Pálya felújítása Szekszárd 2018-08-13 2018-08-16 2018-08-21 4 458 462 Ft

TEF Projekt
menedzsment,
műszaki
ellenőrzés,
közbeszerzés

Szekszárd Ovi-Sport pályához tartozó
műszaki ellenőrzés

2018-08-17 2018-08-17 2018-08-21 210 820 Ft

4 669 282 Ft

2018/19 évad - Tárgyi beruházások részletes indoklása

Tárgyi eszköz megnevezése Beruházás címe Beruházás
helyszíne,

helyrajzi száma

Érintett
ingatlan

tulajdonjoga

Indoklás

Ovi-Sport Pálya felújítása
Szekszárd

7100
Szekszárd
Perczel Mór
2

2564/5 saját A téli szélsőséges időjárási körülmények következtében
a pálya jelenlegi állapotában használhatatlanná vált.

Szekszárd Ovi-Sport pályához
tartozó műszaki ellenőrzés

7100
Szekszárd
Perczel Mór
2

2564/5 saját Szekszárd Ovi-Sport Pályára vonatkozó műszaki
ellenőrzés.

2018/19 évad - Tervezett összes sportcélú ingatlanra irányuló tárgyi eszköz beruházás, felújítás költségének alakulása

Jogcí
m

Közvetlen
támogatás

Ell. szerv. fiz.
díj

Közreműködői
díj

Teljes támogatás
(Ft)

Önrész
(Ft)

Elszámolandó
összeg

Teljes ráfordítás
(Ft)

Előf. 3 238 450 Ft 33 386 Ft 66 772 Ft 3 338 608 Ft 1 430 832
Ft

4 736 054 Ft 4 769 440 Ft

Utóf. 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft
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Játékosok

Utolsó frissítés ideje: 2018-04-29 08:08:11

2018/19 évad - Utánpótlás-nevelésben igazolt és versenyeztetett játékosok

Korosztály Női Férfi

 Igazolt Ebből versenyeztetett Igazolt Ebből versenyeztetett

U8 27 4 31 5

U9 6 0 9 1

U10 3 0 0 0

U11 0 0 0 0

U12 0 0 0 0

U13 0 0 0 0

U14 0 0 0 0

U15 0 0 0 0

serdülő 0 0 0 0

ifjúsági 0 0 0 0

egyetemi/főiskolai 0 0 0 0

diákolimpia 0 0 0 0

ÖSSZESEN 36 4 40 6
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Csapatok

Utolsó frissítés ideje: 2018-04-29 08:08:15

2018/19 évad - Utánpótlás-nevelésben versenyeztetett csapatok

Korosztály Versenyeztett csapatok száma 2017/18 Versenyeztett csapatok száma 2018/19 (terv)

 Női Férfi Női Férfi

U7 0 1 - -

U8 0 0 1 1

U9 0 0 0 0

U10 0 0 0 0

U11 0 - 0 0

U12 - 0 0 0

U13 0 - 0 0

U14 - 0 0 0

U15 - - - 0

serdülő 0 0 0 0

ifjúsági 0 0 0 0

egyetemi/főiskolai 0 0 0 0

diákolimpia 0 0 0 0

ÖSSZESEN 0 1 1 1
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Utánpótlás-nevelés ráfordításai

2018/19 évad - Gyógyszerek, diagnosztikai eszközök beszerzése – részletező táblázat

Kategória Megnevezés Korosztály Mennyiségi
egység

Mennyiség Egységár Tervezett beruházási,
felújítási érték (Ft)

2018/19 évad - Sportlétesítmény, sportpálya bérleti díja – részletező táblázat

Ingatlan
megnevezés

Kor-
osztály

Bérleti díj / óra
(Ft)

Igénybevétel
(óra/hó)

Hónapok száma az
évadban

Igénybevett órák
száma/évad

Bérleti díj összesen
(Ft)

Elektromos
Sportpálya

U8 13 596 Ft 5 10 50 679 800 Ft

Edzők elszámolása

Nem kívánok az összes/egyik up korosztályra sem edzőt elszámolni: 

2018/19 évad - Utánpótlás-neveléshez kapcsolódó sportszakemberek költségeinek részletezése

Kategória Licensz
besz.
foly.

Kód Nyilvántartási
szám

Név Adózá
s

módja

N.
ó.

Kif.
hó

Bruttó
juttatások

(Ft/hó)

Munkáltatói
járulékok

(Ft/hó)

Évadra jutó
ráfordítás

összesen (Ft)

Edző 32489 PÉCSI EVELIN Normál 4 10 150 000 Ft 31 500 Ft 1 815 000 Ft

2018/19 évad - Sportszakemberek adatainak részletezése

Név Születési idő Licensz Testnevelő tanár Foglalkoztatott korosztály

PÉCSI EVELIN 1993.05.15. C Nem rel. U8

2018/19 évad - Utánpótlás-nevelés ráfordítás jogcím aljogcímei

Jogcím Összesen (Ft)

Sporteszköz, sportfelszerelés beszerzése 1 784 283 Ft

Gyógyszerek, diagnosztikai eszközök 0 Ft

Személyszállítási költségek 394 381 Ft

Nevezési költségek 10 000 Ft

Rendezési, felkészítési, képzési költségek 3 500 000 Ft

Verseny- és játékengedélyek kiállításának költségei 10 000 Ft

Sportlétesítmény, sportpálya bérleti díja 679 800 Ft

Felkészítéssel, edzőtáboroztatással és versenyeztetéssel közvetlenül összefüggő szállás és étkezés költsége 500 000 Ft

A programban résztvevő sportszakemberek személyi jellegű ráfordításai 1 815 000 Ft

Logisztikai költségek (csak bérlet) – kivéve személygépkocsi és motorkerékpár 0 Ft

Összesen 8 693 464 Ft

2018/19 évad - Tervezett utánpótlás-nevelés ráfordítás jogcím költsége alakulása

Közvetlen támogatás Ell. szerv. fiz. díj Közreműködői díj Teljes támogatás (Ft) Önrész (Ft) Elszámolandó összeg Teljes ráfordítás (Ft)

7 799 994 Ft 80 412 Ft 160 825 Ft 8 041 231 Ft 893 470 Ft 8 854 289 Ft 8 934 701 Ft
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Általános Képzés

2018/19 évad - Kérelmező által szervezett általános típusú képzések költségei

Általános
képzés

megnevezése

Oktatók
várható
személyi

költségei (Ft)

Oktatók várható
utazási és

szállás költségei
(Ft)

Képzésben
résztvevők várható
utazási és szállás

költségei (Ft)

Egyéb
várható

költségek
(Ft)

Amortizáció
(Ft)

Tanácsadói
szolgáltatások

(Ft)

Képzésben
résztvevők
személyes
költségei

(Ft)

Összesen

Ovi-Kézi
Képzés

18 000 000 Ft 1 200 000 Ft 0 Ft 1 200 000
Ft

0 Ft 1 000 000 Ft 0 Ft 21 400
000 Ft

21 400
000 Ft

2018/19 évad - Tervezett összes általános képzés költség alakulása

Közvetlen támogatás Ell. szerv. fiz. díj Közreműködői díj Teljes támogatás (Ft) Önrész (Ft) Elszámolandó összeg Teljes ráfordítás (Ft)

10 537 056 Ft 108 629 Ft 217 259 Ft 10 862 944 Ft 10 862 944 Ft 21 617 259 Ft 21 725 888 Ft
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Szakképzés

2018/19 évad - Kérelmező által szervezett szakképzés típusú képzések költségei

Szakképzés
megnevezése

Oktatók
várható
személyi

költségei (Ft)

Oktatók várható
utazási és

szállás költségei
(Ft)

Képzésben
résztvevők várható
utazási és szállás

költségei (Ft)

Egyéb
várható

költségek
(Ft)

Amortizáció
(Ft)

Tanácsadói
szolgáltatások

(Ft)

Képzésben
résztvevők
személyes
költségei

(Ft)

Összesen

0 Ft

2018/19 évad - Tervezett összes szakképzés költség alakulása

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
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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 197 211 Ft 197 211 Ft 98 605 Ft 295 816 Ft

Tárgyi előfinanszírozott
(nem ingatlan)

28 824 Ft 28 824 Ft 14 412 Ft 43 236 Ft

Tárgyi előfinanszírozott (ingatlan) 66 772 Ft 66 772 Ft 33 386 Ft 100 158 Ft

Utánpótlás-nevelés 160 825 Ft 160 825 Ft 80 412 Ft 241 237 Ft

Általános képzés 217 259 Ft 217 259 Ft 108 629 Ft 325 888 Ft

Összesen 670 891 Ft  1 006 336 Ft

Közreműködő által végzett feladatok leírása

Kapcsolódó jogcím Feladat leírása

Személyi jellegű Pályázatírás, nyomon követés, elszámolás, könyvvizsgálat

Tárgyi előfinanszírozott
(nem ingatlan)

Pályázatírás, pályázatkövetés, segítségnyújtás az elszámolásban,könyvvizsgálat.

Tárgyi előfinanszírozott
(ingatlan)

Pályázatírás, pályázatkövetés, segítségnyújtás az elszámolásban,könyvvizsgálat.

Utánpótlás-nevelés Pályázatírás, nyomon követés, elszámolás, könyvelés

Általános képzés Pályázatírás, nyomon követés, elszámolás,könyvelés
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Nyilatkozat 1

Tisztelt Jóváhagyást Végző Szervezet! 

A társasági adóról és az osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény 22/C. §, 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, továbbá az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (a továbbiakban: Ákr.) 35. § (1) bekezdése alapján kérem, hogy a

fenti sportfejlesztési programot jóváhagyni szíveskedjenek. 

Kelt: Budapest, 2019. 02. 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 elbírálása érdekében a Kérelmezőtől további adatokat kérhet;

3. tudomásul veszem, hogy a jóváhagyást végző szervezet a kérelem beérkezésétől számított 120 napon belül hoz döntést. A 107/2011. (VI. 30.) Korm.
rendeletben meghatározott sportfejlesztési program módosítására, illetve meghosszabbítására irányuló kérelem elbírálására nyitva álló ügyintézési
határidő 60 nap. Tudomásul veszem, hogy a Sportszervezetet az Ákr. 43. § (3) bekezdés d) pontja, valamint a 80. § (2) c) pontja alapján nem illeti meg a
kérelmezett jog gyakorlása, ha a szakszövetség a fenti határidőben nem hoz döntést;

4. 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;

5. kijelentem, hogy a Kérelmező az államháztartás alrendszereiből juttatott és már lezárt támogatásokkal megfelelő módon elszámolt, a támogatásokra
vonatkozó szerződésekben vállalt kötelezettségeit teljesítette;

6. tudomásul veszem, hogy nem hagyható jóvá a sportfejlesztési program, ha az ellenőrző szervezet a sportszervezet korábbi támogatási időszakra
vonatkozó lezárt látvány-csapatsport támogatás elszámolásával összefüggésben visszafizetési kötelezettségét állapított meg, és a Kérelmező azt nem
teljesítette;

7. tudomásul veszem, hogy a sportfejlesztési program jóváhagyását követően nem állítható ki a Tao. tv. 22/C. §, illetve 24/A. § szerinti igazolás, ha a
Sportszervezet a korábbi támogatási időszakra vonatkozó lezárt látvány-csapatsport támogatás elszámolásával összefüggésben az ellenőrző szervezet
által meghatározott visszafizetési kötelezettségének nem tett eleget;

8. 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;

9. 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;

10. 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;

11. 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;

12. 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);

13. 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;

14. 14. hozzájárulok, hogy a kérelemmel érintett személyek, a kérelemben szereplő és rájuk vonatkozó adatok tekintetében a jóváhagyást végző, vagy az
ellenőrző szervezet által kezelt adatokat külön beleegyezés nélkül megismerhessék;

15. kijelentem, hogy amennyiben a Sportszervezet díjazás ellenében sportolót foglalkoztat, a kérelemhez rendszeresített nyilatkozatot a sportolótól kapott
adatok alapján és a Tao tv. 4. § 40a. pontja figyelembevételével tettem meg;

16. 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;

17. 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 - a jogszabályban meghatározott esetben - 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 évben kezdődő támogatási időszaktól számított 4.
támogatási időszak 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 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.

g. 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;

18. 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.

19. tudomásul veszem, hogy a jóváhagyást végző szervezet által megállapított értékelési elvek és a benchmark a támogatások tervezése és a felhasználás
során kötelező jelleggel bír a Sportszervezet részére és az abban foglalt előírásoktól eltérni nem lehet;

20. kötelezettséget vállalok, hogy a sportfejlesztési program jóváhagyása esetében a jogszabályokban, az értékelési elvekben és benchmarkban, valamint az
elszámolási útmutatóban foglalt előírásokat betartom és tudomásul veszem, hogy a nem a jóváhagyásnak, illetve előírásoknak megfelelő felhasználás
esetén az elszámolás, vagy érintett része nem fogadható el és erre történő kötelezés esetén a támogatást és –amennyiben felmerül – kamatait
visszafizetem;

21. vállalom, hogy a jóváhagyást végző szervezet által jóváhagyott sportfejlesztési program, valamint annak költségterve, illetve a támogatás összeg
tekintetében a honlapon történő közzétételi kötelezettségnek eleget teszek.

Kelt: Budapest, 2019. 02. 06.
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NYILATKOZAT
a társasági adóról és az osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény (Tao. tv.) 22/C. § szerinti
látvány-csapatsportok támogatásának adókedvezménye és 24/A. § szerinti kedvezményezett célra (látvány-csapatsport támogatásra)
tett adó-felajánlás (a továbbiakban: látvány-csapatsport támogatási rendszer) alapján megvalósuló támogatás esetén

1. Nyilatkozat a kedvezményezettstátuszáról

Alulírott Dr. Molnár Andrea (hivatalos képviselő neve), mint a látvány-csapatsport támogatási rendszerben pályázó Ovi-Sport Közhasznú Alapítvány

(kedvezményezett neve) aláírásra jogosult képviselője büntetőjogi felelősségem tudatában ezúton nyilatkozom, hogy a Ovi-Sport Közhasznú Alapítvány

(kedvezményezett neve)

☐ a Tao. tv. 4. § 41. pontja szerinti látvány-csapatsportágban működő országos sportági szakszövetségnek minősül.

☐ a Tao. tv. 4. § 42. pontja szerinti látvány-csapatsportban működő amatőr sportszervezetnek minősül, amely

☐ hivatásos sportolót1 alkalmaz
☐ hivatásos sportolót nem alkalmaz

[Azaz olyan, a sportról szóló törvényben meghatározott szabályok szerint működő sportszervezet, amelyik nem minősül a Tao. tv. 4.§ 43. pont szerinti
hivatásos sportszervezetnek.]

☐ a Tao. tv. 4. § 43. pontja szerinti látvány-csapatsportban működő hivatásos sportszervezetnek minősül.

[Azaz a látvány-csapatsportágak országos sportági szakszövetsége által kiírt versenyrendszer: a) legmagasabb felnőtt bajnoki osztályában - a veterán
korosztályokra kiírt versenyrendszer kivételével - részt vevő (indulási jogot elnyert) sportszervezet, vagy b) alsóbb bajnoki osztályaiban részt vevő
(indulási jogot elnyert) sportszervezet abban az esetben, ha az ilyen sportszervezet hivatásos sportolót alkalmaz.]

☑ a Tao. tv. 4. § 43/a. pontja szerinti látvány-csapatsport fejlesztése érdekében létrejött alapítványnak minősül, amely:

☐ hivatásos sportolót alkalmaz
☑ hivatásos sportolót nem alkalmaz

[Azaz a sportról szóló törvényben meghatározott szabályok szerint működő, utánpótlás-nevelés fejlesztését végző alapítvány, melynek alapító okiratában
meghatározott tartós közérdekű cél szerinti tevékenysége – elsősorban utánpótláskorú versenyzőkkel kapcsolatos – sporttevékenység elősegítése,
feltételeinek biztosítása, felkészítő (edzéssel összefüggő) és versenyeztetési feladatok szervezése.]

2. Nyilatkozat a támogatás önerejének biztosításáról2

jogcím önerő önerő típusa

tárgyi eszköz beruházás, felújítás ☑ 30 %
☐ 50 %
☐ 70 %

☐mindenfajta állami (önkormányzati) forrástól mentes saját erő,
☐hitel,
☑egyéb forrás: önkormányzati támogatás

képzéssel összefüggő feladatok ☐ 30 %
☑ 50 %
☐ 70 %

☐mindenfajta állami (önkormányzati) forrástól mentes saját erő,
☐hitel,
☑egyéb forrás: önkormányzati támogatás

személyi jellegű ráfordítások ☑ 50 % ☐mindenfajta állami (önkormányzati) forrástól mentes saját erő,
☐hitel,
☑egyéb forrás: önkormányzati támogatás

Nyilatkozatom a 2. pont szerinti fenti kategóriák tekintetében kiterjed arra is, hogy az általam képviselt, hivatásos sporttevékenységet végző szervezet
(ideértve a hivatásos sportszervezetet, valamint az olyan sportszervezetet, amelynél hivatásos sportoló alkalmazására kerül sor, vagy a támogatással érintett tárgyi
eszköz beruházás, felújítás tekintetében nem teljesülnek a korlátozott mértékű gazdasági célú létesítmény feltételei) esetében a Tao tv. 22/C. § (4) bekezdés c)-e)
pontja szerinti mértékeket a fenti jogcímekre nyújtott támogatáshoz kapcsolódó, a támogatott hivatásos sportszervezet vagy a 30/I. § szerinti szervezet
részére megfizetett látvány-csapatsport támogatási rendszer szerinti kiegészítő sportfejlesztési támogatással – a szponzori szerződés keretében juttatott
kiegészítő sportfejlesztési támogatás kivételével – összevont értékére kell alkalmazni.

3. Nyilatkozat tárgyi eszköz beruházás, felújítás jogcím esetén a fejlesztéssel érintett ingatlan hasznosításáról3

☐jelen sportfejlesztési program keretében nem pályázok ingatlan fejlesztésre.

☑gazdasági tevékenységnek nem minősülő használat.

[Az infrastruktúra igazolt módon pl. kizárólag a kedvezményezett saját tevékenységeként végzett utánpótlás-, amatőr (szabadidős)- és diák
sporttevékenység céljára szolgál, ezért a támogatás európai uniós versenyjogi értelemben nem minősül gazdasági tevékenységnek.]

☐korlátozott mértékű gazdasági célú használat.

[Ez esetben a gazdasági tevékenységnek minősülő használat kizárólagosan járulékos jellegű, azaz az infrastruktúra gazdasági célú
tevékenységre vonatkozó használata nem haladja meg az infrastruktúra tényleges teljes éves kapacitásának 20 százalékát. E tekintetben
gazdasági tevékenységnek minősül a bérbeadás útján,ellenérték fejében történő utánpótlás-, amatőr (szabadidős)-, és diáksport célú
használat is]

☐gazdasági tevékenységnek minősülő használat.

[Az infrastruktúra pl. hivatásossporttevékenység, illetve egyéb gazdasági tevékenység céljára szolgál, ezért a támogatás európai uniós
versenyjogi értelemben gazdasági tevékenységnek minősül. Gazdasági tevékenységnek minősül a bérbeadás útján, ellenérték fejében
történő utánpótlás-, amatőr (szabadidős)-, és diáksport célú használat is]

Kijelentem, hogy amennyiben a Sportszervezet díjazás ellenében sportolót foglalkoztat, a kérelemhez rendszeresített nyilatkozatot a sportolótól kapott adatok alapján
és a Tao tv. 4. § 40a. pontja figyelembevételével tettem meg.

Ha a támogatott szervezet az Európai Bizottság SA.31722 (2011/N), SA.46615 (2016/N) és SA.48265 (2017/N) számú határozatainak hatálya alá tartozik, a Tao. tv.
30/I. §-a szerinti jogcímek vonatkozásában a támogatási szerződés keretében megkötött kiegészítő támogatás összegével a látvány-csapatsport támogatását
biztosító támogatási igazolás kiállításáról, felhasználásáról, a támogatás elszámolásának és ellenőrzésének, valamint visszafizetésének szabályairól szóló 107/2011.
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(VI.30.) Korm. rendeletben foglaltak szerint köteles elszámolni.

Tudomásul veszem, hogy a látvány-csapatsport támogatását biztosító támogatási igazolás kiállításáról, felhasználásáról, a támogatás elszámolásának és
ellenőrzésének, valamint visszafizetésének szabályairól szóló 107/2011. (VI.30.) Korm. rendelet 2. § (1) bekezdés 1. és 2. pontok szerinti szervek jogosultak a fenti
nyilatkozat valóságtartalmának vizsgálatára, és amennyiben annak eredménye nem támasztja alá a fenti nyilatkozatot, a támogatás visszafizettetésre kerül.

Kelt: Budapest, 2019. 02. 06.

..........................................................
aláírás

1Hivatásos sportoló: a sportról szóló 2004. évi I. törvény 1. § (4) bekezdésében meghatározott, a látvány-csapatsportnak minősülő sportágban foglalkoztatott
sportoló azzal, hogy az általa jövedelemszerző foglalkoztatásban és díjazás ellenében nyújtott szolgáltatásként folytatott sporttevékenység hivatásos
sporttevékenységnek minősül, amennyiben a részére sporttevékenységével összefüggésben az érintett támogatási időszakban nyújtott pénzbeli juttatás - a
sportrendezvényen való részvételhez kapcsolódó utazási költségek és szállásköltségek kivételével - meghaladja a részvételi költséget és a sportoló jövedelmének
legalább 50 százalékát teszi ki, függetlenülattól, hogy a sportoló és az érintett sportszervezet kötött-e egymással munkaszerződést (Tao. tv. 4. § 40a. pont).

2Abban az esetben szükséges kitölteni, ha a kedvezményezett az1. pont alapján hivatásos sportszervezetnek, hivatásos sportolót alkalmazó amatőr
sportszervezetnek, vagyalapítványnak minősül, vagy országos szakszövetség esetében a tárgyi eszköz beruházás (felújítás) hivatásos sporttevékenységet folytató
szervezet infrastruktúra fejlesztésére irányul.

3Valamennyi kedvezményezett esetében kitöltendő!
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Amatőr/Hivatásos nyilatkozat

Alulírott Dr. Molnár Andrea (hivatalos képviselő neve), mint a Kérelmező képviselője, az alábbi nyilatkozatot teszem.

Az általam képviselt sportszervezet a látvány-csapatsportban működő AMATŐR sportszervezetnek minősül.

Tudomásul veszem, hogy a jelen nyilatkozat megfelelő kitöltése és aláírása az elbírálás feltétele.

Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy a fenti nyilatkozat a valóságnak megfelel és kötelezettséget vállalok, hogy a nyilatkozat vonatkozásában

bekövetkezett változásokat 8 napon belül bejelentem a jóváhagyást végző szervezetnek.

Budapest, 2019. 02. 06.

Látvány-csapatsportban működő amatőr sportszervezet:  minden olyan, a sportról szóló törvényben meghatározott szabályok szerint működő sportegyesület

vagy sportvállalkozás, amelyik nem minősül a következő pontban meghatározott hivatásos sportszervezetnek (a társasági adóról és az osztalékadóról szóló

1996. évi LXXXI. törvény 4. § 42. pontja).

Látvány-csapatsportban működő hivatásos sportszervezet: a látvány-csapatsportágak országos sportági szakszövetsége által kiírt versenyrendszer:

a. legmagasabb felnőtt bajnoki osztályában - a veterán korosztályokra kiírt versenyrendszer kivételével - részt vevő (indulási jogot elnyert) sportszervezet, vagy
b. alsóbb bajnoki osztályaiban részt vevő (indulási jogot elnyert) sportszervezet abban az esetben, ha az ilyen sportszervezet hivatásos sportolót alkalmaz.

Több látvány-csapatsportban több jogi személy szervezeti egységgel (szakosztállyal) működő sportszervezet esetén az e törvényben a hivatásos

sportszervezetekre előírt rendelkezéseket csak arra a jogi személy szervezeti egységre (szakosztályra) kell alkalmazni, amelyik az a)-b) pont szerinti

versenyrendszerek bajnoki osztályaiban részt vesz (a társasági adóról és az osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény 4. § 43. pontja).
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ÁFA Nyilatkozat

Kérelmező képviseletében eljárva, a 2018/2019-es támogatási időszakra vonatkozó sportfejlesztési programmal kapcsolatban büntetőjogi felelősségem

tudatában, az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény (a továbbiakban: Áfa tv.) alapján a következő nyilatkozatot teszem.

Kijelentem, hogy a Kérelmező nem alanya az ÁFA-nak és kérem, hogy a sportfejlesztési program elbírálásnál az ÁFA-val növelt (bruttó) összeg kerüljön

figyelembevételre.

Továbbá kijelentem, hogy amennyiben a jelen nyilatkozat tartalmában, illetve az abban szereplő adatokban változás következik be, arról a Magyar Kézilabda

Szövetségét haladéktalanul, de legkésőbb a változást követő 5 napon belül – jelen nyilatkozat megfelelő kitöltésével és benyújtásával – tájékoztatom.

Hozzájárulok ahhoz, hogy a Magyar Kézilabda Szövetség adataimat felhasználja, nyilvántartsa és szükség esetén további adatokat kérjen be, valamint e célból a

Nemzeti Adó– és Vámhivatalt megkeresse. Az ilyen jellegű adatszolgáltatáshoz hozzájárulok. Tudomásul veszem, hogy a Magyar Kézilabda Szövetség az

általános forgalmi adóval kapcsolatos jogállásomra vonatkozóan további nyilatkozatot, információt kérhet.

Kelt: Budapest, 2019. 02. 06. Dr. Molnár Andrea 
Elnök 

Ovi-Sport Közhasznú Alapítvány
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Nyilatkozat a DE MINIMIS támogatások igénybevételéről

A sportfejlesztési program kapcsán tett nyilatkozata alapján az Ön sportszervezetének nem kell De minimis nyilatkozatot kitöltenie.
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Mellékletek

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

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)

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

(50 000 Ft) A 39/2011. (VI. 30.) NEFMI rendelet alapján fizetendő Igazgatási szolgáltatási díj befizetését igazoló bizonylat

ÁFA Nyilatkozat

Aláírandó nyilatkozat letöltése

EMMI nyilatkozat

Aláírandó nyilatkozat letöltése

2. számú nyilatkozat

Aláírandó nyilatkozat letöltése

Egyéb dokumentumok

Sportszakemberekre vonatkozó dokumentumok (edzői licensz, munkaköri leírás, munkaszerződés,megbízási szerződés stb)

Sportlétesítmény, sportpálya bérleti szerződései

Sportcélú ingatlan tulajdonosának - amennyiben nem saját tulajdonú az ingatlan - előzetes írásbeli hozzájárulását arról, hogy a
beruházás üzembe helyezését követő legalább 15 évben - a beruházás üzembe helyezését követő 30 napon belül - a Magyar
Állam javára az ingatlan-nyilvántartásba az igénybe vett adókedvezmény mértékéig jelzálogjog kerül bejegyzésre

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

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

Köztartozásmentességet igazoló PDF beemelése a mellékletekhez

Cégkivonat PDF beemelése a mellékletekhez
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Feltöltés / Megtekintés

Fájlok száma: 4
Utolsó feltöltés:

2018-11-05 11:08:46

Feltöltés / Megtekintés

Fájlok száma: 4
Utolsó feltöltés:

2018-11-05 11:09:01

Feltöltés / Megtekintés

Fájlok száma: 14
Utolsó feltöltés:

2019-02-04 15:48:58

Feltöltés / Megtekintés

Fájlok száma: 7
Utolsó feltöltés:

2018-11-05 11:10:24

Feltöltés / Megtekintés

Fájlok száma: 5
Utolsó feltöltés:

2018-11-05 11:09:20

Feltöltés / Megtekintés

Fájlok száma: 5
Utolsó feltöltés:

2018-11-05 11:10:34

Feltöltés / Megtekintés

Fájlok száma: 4
Utolsó feltöltés:

2018-11-05 11:09:29

Feltöltés / Megtekintés

Fájlok száma: 4
Utolsó feltöltés:

2018-11-05 11:08:12

Feltöltés / Megtekintés

Fájlok száma: 8
Utolsó feltöltés:

2018-09-18 13:41:56

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

Az egyéb engedélyköteles tevékenységek esetén a jogerős hatósági engedélyek, igazolások

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

A megvalósítani kívánt projektelemek műszaki tartalmának részletes kifejtése

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

A beruházás fenntartásához szükséges várható működési költségek és ennek finanszírozási terve, forrásai

Az elkészült létesítmény hasznosítási módja és várható kihasználtsága

Az elkészült létesítmény által termelhető bevételi források

Képzés jogcímmel kapcsolatos mellékletek

Kelt: Budapest, 2019. 02. 06.
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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 0%

Épített/felújított kiszolgáló létesítmény m2 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

0%

0%

0%
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A projekt költségvetése

Projekt költségvetése összesen

Jogcímek Közvetlen
támogatás

Ellenőrző
szervnek
fizetendő

díj

Közre-
működői

díj

Teljes
támogatás

Önerő Elszámolandó
összeg

Teljes
ráfordítás

Személyi jellegű 9 564 717 Ft 98 605 Ft 197 211 Ft 9 860 533 Ft 9 860 533 Ft 19 622 461 Ft 19 721 066 Ft

Tárgyi eszköz beruházás 4 636 408 Ft 47 798 Ft 95 596 Ft 4 779 802 Ft 2 048 487 Ft 6 780 491 Ft 6 828 289 Ft

- ebből előfinanszírozott
(nem ingatlan)

1 397 958 Ft 14 412 Ft 28 824 Ft 1 441 194 Ft 617 655 Ft 2 044 437 Ft 2 058 849 Ft

- ebből előfinanszírozott
(ingatlan)

3 238 450 Ft 33 386 Ft 66 772 Ft 3 338 608 Ft 1 430 832 Ft 4 736 054 Ft 4 769 440 Ft

- ebből utófinanszírozott 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft

Utánpótlás-nevelés
feladatainak támogatás

7 799 994 Ft 80 412 Ft 160 825 Ft 8 041 231 Ft 893 470 Ft 8 854 289 Ft 8 934 701 Ft

Képzés 10 537 056 Ft 108 629 Ft 217 259 Ft 10 862 944 Ft 10 862 944 Ft 21 617 259 Ft 21 725 888 Ft

- ebből általános képzés 10 537 056 Ft 108 629 Ft 217 259 Ft 10 862 944 Ft 10 862 944 Ft 21 617 259 Ft 21 725 888 Ft

- ebből szakképzés 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft

Összesen 32 538 175 Ft 335 445 Ft 670 891 Ft 33 544 510 Ft 23 665 434 Ft 56 874 500 Ft 57 209 945 Ft

Igazgatási szolgáltatási díj

Személyi Tárgyi Utánpótlás Képzés Összesen

10 000 Ft 15 000 Ft 10 000 Ft 15 000 Ft 50 000 Ft
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A kérelemhez tartozó mellékletek (103 darab)

ÁFA Nyilatkozat

Aláírandó nyilatkozat letöltése

skmbt_c35180416162300_1523887909.pdf (Szerkesztés alatt, 54 Kb, 2018-04-16 16:11:49)
dc58f0d3be7b481dd756be48c6a99feb2bb45ed0c7dcfaf09264cc2b39928b83

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)

alairasi_cimpeldany_dr_molnar_andre_1524579665.pdf (Szerkesztés alatt, 96 Kb, 2018-04-24 16:21:05)
057749898714f5d0452ba00f40b8faa3944847d084b70ff49f0ec950f2341d76

Sportlétesítmény, sportpálya bérleti szerződései

nyilatkozat_palyaberlet_1533039203.pdf (Hiánypótlás melléklet, 88 Kb, 2018-07-31 14:13:23)
a304d23c5684c13e583066e438fda92d7aba1c23161da3cb74be2c42d802cd74

elektromoscsarnokberletiszerzode_1533039369.pdf (Hiánypótlás melléklet, 568 Kb, 2018-07-31 14:16:09)
dbdc7c8e7b4614853ad9a43ba5bc09419fc5a6fbc7b4af74b36ca34a5c8e93a8

Az elkészült létesítmény által termelhető bevételi források

dok1_1541412492.pdf (Módosítás szerkesztés alatt, 24 Kb, 2018-11-05 11:08:12) 6ef80db4bb029e7ded229346afe42ecbdc0548ce4671d2c19ce1649067b30d08

1_1533039573.pdf (Hiánypótlás melléklet, 24 Kb, 2018-07-31 14:19:33) e81ef11d13a676812e0be8efc1134644a942ba4562324e3656a1598afe335990

nyilatkozat_beveteliforras_1524737087.pdf (Szerkesztés alatt, 89 Kb, 2018-04-26 12:04:47)
542b359ff7223ff57a39ef19c38abcad0bd649bbde04c92395126c338af1b5fd

nyilatkozat_beveteliforras_15247370_1537363904.pdf (Hiánypótlás, 88 Kb, 2018-09-19 15:31:44)
0b4cd68074fd15877d82aae835196c83dbe512f553416f9695fbede1eca720ac

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

dok1_1541412560.pdf (Módosítás szerkesztés alatt, 24 Kb, 2018-11-05 11:09:20) 6ef80db4bb029e7ded229346afe42ecbdc0548ce4671d2c19ce1649067b30d08

1_1533039554.pdf (Hiánypótlás melléklet, 24 Kb, 2018-07-31 14:19:14) e81ef11d13a676812e0be8efc1134644a942ba4562324e3656a1598afe335990

nyilatkozat_utemezesesfinansziroz_1524737054.pdf (Szerkesztés alatt, 112 Kb, 2018-04-26 12:04:14)
b7ac91b265c2fc0eb096ee63dfa58d043f2c5d92c1581d1175295ca13fe12519

nyilatkozat_szekszard_1537363944.pdf (Hiánypótlás, 47 Kb, 2018-09-19 15:32:24) 25346553c0f71739ba5daea2e439c8fb06f640bca2a5ea12b7da25622cde1194

taonyilatkozat_1537363961.pdf (Hiánypótlás, 99 Kb, 2018-09-19 15:32:41) 1289133db412fa97f69fad252695f259f54bfa46d44aca2d4501cf14bfdda985

Az elkészült létesítmény hasznosítási módja és várható kihasználtsága

dok1_1541412569.pdf (Módosítás szerkesztés alatt, 24 Kb, 2018-11-05 11:09:29) 6ef80db4bb029e7ded229346afe42ecbdc0548ce4671d2c19ce1649067b30d08

1_1533039560.pdf (Hiánypótlás melléklet, 24 Kb, 2018-07-31 14:19:20) e81ef11d13a676812e0be8efc1134644a942ba4562324e3656a1598afe335990

nyilatkozat_letesitmenyhasznalata_1524737072.pdf (Szerkesztés alatt, 126 Kb, 2018-04-26 12:04:32)
8fed3fb575b21f55aad6249e05688acf2abbf76b5978de990c4a2e83bdf7596e

nyilatkozat_letesitmenyhasznalata_1_1537363925.pdf (Hiánypótlás, 125 Kb, 2018-09-19 15:32:05)
b07868ccd6f1135d2445bf4e7b4b18abdaaf1a82ed4d3a5fe64bdcc8faed9d8a

A beruházás fenntartásához szükséges várható működési költségek és ennek finanszírozási terve, forrásai

dok1_1541412634.pdf (Módosítás szerkesztés alatt, 24 Kb, 2018-11-05 11:10:34) 6ef80db4bb029e7ded229346afe42ecbdc0548ce4671d2c19ce1649067b30d08

1_1533039567.pdf (Hiánypótlás melléklet, 24 Kb, 2018-07-31 14:19:27) e81ef11d13a676812e0be8efc1134644a942ba4562324e3656a1598afe335990

2018_19onkormanyzatitamogatasisz_15_1524983494.pdf (Szerkesztés alatt, 178 Kb, 2018-04-29 08:31:34)
cfa59ab3ad1e4a0e23b8969fb99e18e0fd3a61e9a184b4beaec5c264042cbfd9

nyilatkozat_fenntartasikoltseg_1524737096.pdf (Szerkesztés alatt, 93 Kb, 2018-04-26 12:04:56)
c89bb64c8eab8e42db40f200215e548442e7437125a3785735cecc42c330e79b

taonyilatkozat_1537363776.pdf (Hiánypótlás, 99 Kb, 2018-09-19 15:29:36) 1289133db412fa97f69fad252695f259f54bfa46d44aca2d4501cf14bfdda985

Egyéb dokumentumok

sz1_1536670327.jpg (Hiánypótlás, 6 Mb, 2018-09-11 14:52:07) 5582723bd5507f4e57eced6ece6b3532d139bc9f3ea1934959e045d528a8ef3b

sz2_1536670332.jpg (Hiánypótlás, 4 Mb, 2018-09-11 14:52:12) 43f3d5d7637a7b33e727d8a87d6475fe4e517466945b086797c5a4e6a1969a2d

sz3_1536670337.jpg (Hiánypótlás, 4 Mb, 2018-09-11 14:52:17) 97fe5d2a0a8cf5e9ec8402d3a9b80d8ad9c46bc3a475a47b24aa0da6b2063b36

sz4_1536670342.jpg (Hiánypótlás, 4 Mb, 2018-09-11 14:52:22) ac5864c088c7e37f1ad9ad94742b21019c59a30637793d90227a2414a6749b8e

vagyoninyilatkozatok_1819_1524746443.pdf (Szerkesztés alatt, 7 Mb, 2018-04-26 14:40:43)
5ebfda8ef115a0272862d0402f438470acaea5d3aba849e4d9410641246ddd5b

boly_vagyoninyilatkozat_1524736690.pdf (Szerkesztés alatt, 189 Kb, 2018-04-26 11:58:10)
117690345d55c16d1ae42bc9a56e6ee909bf9eae9a209361af67c1f137d43bb4

nyilatkozat_1524728407.pdf (Szerkesztés alatt, 182 Kb, 2018-04-26 09:40:07) ba5425eada5ee5466d7b81fe96e867b06736f0f6a784c2ab329ae21c23b7f3f0

alcahaloclassictipususzerkezetre_15_1546866677.pdf (Módosítás szerkesztés alatt, 342 Kb, 2019-01-07 14:11:17)
f31ccc2dc93851a887f7dd8e994c65bf552534ae6993b3d19e29e5ed01a9d3da

ovi-sportpalya_1524737881.jpg (Szerkesztés alatt, 132 Kb, 2018-04-26 12:18:01) 128845a626ce79f7e01cc380d15f62612fbc70ac4538890118c73ad11dd73c13

taonyilatkozat_1536751185.pdf (Hiánypótlás, 99 Kb, 2018-09-12 13:19:45) 1289133db412fa97f69fad252695f259f54bfa46d44aca2d4501cf14bfdda985

jo_1542353951.pdf (Admin szerkesztés, 208 Kb, 2018-11-16 08:39:11) de36a575720fe4eb61c5946222870f9cf512259a41742835e97954720231b2ea

EMMI nyilatkozat
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Aláírandó nyilatkozat letöltése

skmbt_c35181105130300_1541414941.pdf (Módosítás szerkesztés alatt, 212 Kb, 2018-11-05 11:49:01)
55d3ee01e57bcf10a659854b5a64a2aaf06af2954be9d7114bdf417164315ac1

emmi_mksz_1524748886.pdf (Szerkesztés alatt, 186 Kb, 2018-04-26 15:21:26) 847d03892b9feeb9654dc3d1e3e28ba2ecfe72705ef6b110f3410304874a0b76

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

2018.10.03.kivonat_1541415181.pdf (Módosítás szerkesztés alatt, 196 Kb, 2018-11-05 11:53:01)
6987212a3ba347e2b541f9af8225ddc636bbdd3c5efb4a8d38b9cef2aff12c46

2018.04.25.kivonat_1524731087.pdf (Szerkesztés alatt, 262 Kb, 2018-04-26 10:24:47)
e19d17c141406870fc4446e32a6df318b94c91335a9a02ce139b32c053a80cc9

2018.11.12_kivonat_1542014657.pdf (Módosítás szerkesztés alatt, 212 Kb, 2018-11-12 10:24:17)
b8cf51ee28aae19dd219874c3b718ec720d4ea09a0cb0def68a00bd1ce4aaddd

2019.01.16._kivonat_1548860843.pdf (Módosítás szerkesztés alatt, 207 Kb, 2019-01-30 16:07:23)
fece2dffdf7bf45dbe8fe295013924569072f7ecb3ad6a05c10092ce4432b3aa

(50 000 Ft) A 39/2011. (VI. 30.) NEFMI rendelet alapján fizetendő Igazgatási szolgáltatási díj befizetését igazoló bizonylat

sfpmod_1_igdij_befizetes_bizonylat_1541416149.pdf (Módosítás szerkesztés alatt, 132 Kb, 2018-11-05 12:09:09)
048003091b202b77ba4ac41a8962009bd7ea1eb582eb8061d1cfa81bc081010f

befizetes_1541416429.pdf (Módosítás szerkesztés alatt, 69 Kb, 2018-11-05 12:13:49)
f07a6a0ed6686caba712a31d24f4fd933bf32383390e75534a9949ed8650ff29

masolateredetije20180427_visszaiga_1524836138.pdf (Szerkesztés alatt, 9 Kb, 2018-04-27 15:35:38)
27c06a1810870e20cb2bb64543fc42aa0a48cc5d1f87ccfb2b84a0d5565e288b

befizetes_1541416429_1546866230.pdf (Módosítás szerkesztés alatt, 70 Kb, 2019-01-07 14:03:50)
157df818b51735bb36840d733f6db36fa98f7f0ed61213732cdeee604632bf42

Képzés jogcímmel kapcsolatos mellékletek

egyuttmukodesiszerzodes_1524742956.pdf (Szerkesztés alatt, 84 Kb, 2018-04-26 13:42:36)
9aba3ef91050c3c0c007f6aacfbe1664c2b91f0bf23209bca7d87bfe9f9b18ce

kezilabdakepzesisegedlet_modosito_1_1524742960.pdf (Szerkesztés alatt, 420 Kb, 2018-04-26 13:42:40)
f30df5a9eac37a1b126e63bde065b2b46e22186d0765d5847f3fd92d9495a1b1

ovi-kezi_oklevelminta_1474442750_1524742963.pdf (Szerkesztés alatt, 309 Kb, 2018-04-26 13:42:43)
43fdf95d90593aa61a925ad643099bd84f32be7cbd16ba5de35ae4a04e65dee6

ovi-kezioktatas_ovoda_ovodapedagog__1524742967.pdf (Szerkesztés alatt, 96 Kb, 2018-04-26 13:42:47)
20727f3fc13e69e1acba62c5d240e665a2c082bf878b9721d9498277c99b6e38

kepzesjogcim_1537270916.pdf (Hiánypótlás, 380 Kb, 2018-09-18 13:41:56) 454609ec2eba8d997cc7398d34bbc5bdd2aed7adb867ab492ace5d40faf74aee

nyilatkozat_kepzes_1533039226.pdf (Hiánypótlás melléklet, 87 Kb, 2018-07-31 14:13:46)
21dbe79277620a76856b474c0914952f3eaa3e1c9bc2bb1c3318b3de2031f103

ovi-kezikepzesitematika_1507538342_1533039332.pdf (Hiánypótlás melléklet, 805 Kb, 2018-07-31 14:15:32)
752ead44dc661d79c99dad914ac25fb8a67662ee3c58dcd4a2d5f1a2257df120

kepzes_1524746019.pdf (Szerkesztés alatt, 103 Kb, 2018-04-26 14:33:39) 2d67a5f11ba4a1c58e06db0936b0efe89ac85586a7f3e0527dc4ec424ae5a53c

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

koztart_opten_kerelem_003_06527_201_1541413733.pdf (Módosítás szerkesztés alatt, 133 Kb, 2018-11-05 11:28:53)
f227b6d8a34d25aed0b6075fb7c0fb0abd6a4fbe4464bc89d35e487929402e05

koztart_opten_kerelem_001_06527_201_1523884264.pdf (Szerkesztés alatt, 134 Kb, 2018-04-16 15:11:04)
bd39e5292aeb6a59f5ad8561411a15ee7aaf2bad271018915a87dc8341134e46

koztart_opten_kerelem_005_06527_201_1544595119.pdf (Módosítás szerkesztés alatt, 132 Kb, 2018-12-12 07:11:59)
7db85dffb7cbcd2ef7f6b90ae7b10c8f4f1ef1f64e454788d74cf1166ee5bd9f

koztart_opten_kerelem_001_06527_201_1523884264.pdf (Szerkesztés alatt, 134 Kb, 2018-04-16 15:11:04)
bd39e5292aeb6a59f5ad8561411a15ee7aaf2bad271018915a87dc8341134e46

koztart_opten_kerelem_004_06527_201_1542025298.pdf (Módosítás szerkesztés alatt, 133 Kb, 2018-11-12 13:21:38)
5e38285e1085e8c39813bd9ecb71c1cc26ff0a2ff08d8e20aabb124486148234

koztart_opten_kerelem_006_06527_201_1548860914.pdf (Módosítás szerkesztés alatt, 137 Kb, 2019-01-30 16:08:34)
07841ca791f58225b7b2e505a99a5e7758c2054a9c51ed957621bcb52708fb2a

2. számú nyilatkozat

Aláírandó nyilatkozat letöltése

skmbt_c35180416155600_1523886309.pdf (Szerkesztés alatt, 156 Kb, 2018-04-16 15:45:09)
78767f7ca245345551c62f4796265d2a2560707e86df16ce7bd3a340a0779431

Az egyéb engedélyköteles tevékenységek esetén a jogerős hatósági engedélyek, igazolások

dok1_1541412541.pdf (Módosítás szerkesztés alatt, 24 Kb, 2018-11-05 11:09:01) 6ef80db4bb029e7ded229346afe42ecbdc0548ce4671d2c19ce1649067b30d08

1_1533039548.pdf (Hiánypótlás melléklet, 24 Kb, 2018-07-31 14:19:08) e81ef11d13a676812e0be8efc1134644a942ba4562324e3656a1598afe335990

nyilatkozatnemepitesiengedelykot_1524737243.pdf (Szerkesztés alatt, 84 Kb, 2018-04-26 12:07:23)
cabc3d5679f99a33fd87c04ec6b9a371bda0a06ee8b332f21935db604d6d42a6

hatosagi_bizonyitvany_1537363975.pdf (Hiánypótlás, 356 Kb, 2018-09-19 15:32:55)
8132954b3db1803257b8c1172b1394ca5676080466efe8fea80c9c3bf4f681a9

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

dok1_1541412526.pdf (Módosítás szerkesztés alatt, 24 Kb, 2018-11-05 11:08:46) 6ef80db4bb029e7ded229346afe42ecbdc0548ce4671d2c19ce1649067b30d08
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hatosagi_bizonyitvany_1537269467.pdf (Hiánypótlás, 356 Kb, 2018-09-18 13:17:47)
8132954b3db1803257b8c1172b1394ca5676080466efe8fea80c9c3bf4f681a9

1_1533039529.pdf (Hiánypótlás melléklet, 24 Kb, 2018-07-31 14:18:49) e81ef11d13a676812e0be8efc1134644a942ba4562324e3656a1598afe335990

nyilatkozatnemepitesiengedelykot_1524737012.pdf (Szerkesztés alatt, 84 Kb, 2018-04-26 12:03:32)
cabc3d5679f99a33fd87c04ec6b9a371bda0a06ee8b332f21935db604d6d42a6

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

dok1_1541412517.pdf (Módosítás szerkesztés alatt, 24 Kb, 2018-11-05 11:08:37) 6ef80db4bb029e7ded229346afe42ecbdc0548ce4671d2c19ce1649067b30d08

nyilatkozat_szekszard_1537269564.pdf (Hiánypótlás, 47 Kb, 2018-09-18 13:19:24) 25346553c0f71739ba5daea2e439c8fb06f640bca2a5ea12b7da25622cde1194

1_1533039510.pdf (Hiánypótlás melléklet, 24 Kb, 2018-07-31 14:18:30) e81ef11d13a676812e0be8efc1134644a942ba4562324e3656a1598afe335990

2018_19onkormanyzatitamogatasisz_1524737131.pdf (Szerkesztés alatt, 178 Kb, 2018-04-26 12:05:31)
cfa59ab3ad1e4a0e23b8969fb99e18e0fd3a61e9a184b4beaec5c264042cbfd9

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

dok1_1541412612.pdf (Módosítás szerkesztés alatt, 24 Kb, 2018-11-05 11:10:12) 6ef80db4bb029e7ded229346afe42ecbdc0548ce4671d2c19ce1649067b30d08

tullap06052018091808595000-60117937_1537269475.jpg (Hiánypótlás, 161 Kb, 2018-09-18 13:17:55)
ab1995e892f6f5119f45262ce1cb49d59844dc9633fc840ecc65ed702e8c654f

1_1533039516.pdf (Hiánypótlás melléklet, 24 Kb, 2018-07-31 14:18:36) e81ef11d13a676812e0be8efc1134644a942ba4562324e3656a1598afe335990

tulajdonilapok_1819_1524746461.pdf (Szerkesztés alatt, 10 Mb, 2018-04-26 14:41:01)
a916ebb1f8c2ca7455e2178288c1b74d6d2b1a8f6a1c1a6567a20c5554a7cf9c

boly.tul.lap_1524736675.jpg (Szerkesztés alatt, 138 Kb, 2018-04-26 11:57:55) 5c6216a30eb4145bbcf88b7915dede0efb7c3f56aea1a57fb75a418bd22f09dc

2564_5_tulajdoni_lap_1524728310.pdf (Szerkesztés alatt, 353 Kb, 2018-04-26 09:38:30)
38323816fd6334d7057a8dbd0b5617501285b6811003d000670374715f4df5e5

Sportcélú ingatlan tulajdonosának - amennyiben nem saját tulajdonú az ingatlan - előzetes írásbeli hozzájárulását arról, hogy a beruházás üzembe
helyezését követő legalább 15 évben - a beruházás üzembe helyezését követő 30 napon belül - a Magyar Állam javára az ingatlan-nyilvántartásba az
igénybe vett adókedvezmény mértékéig jelzálogjog kerül bejegyzésre

dok1_1541412506.pdf (Módosítás szerkesztés alatt, 24 Kb, 2018-11-05 11:08:26) 6ef80db4bb029e7ded229346afe42ecbdc0548ce4671d2c19ce1649067b30d08

1_1533039504.pdf (Hiánypótlás melléklet, 24 Kb, 2018-07-31 14:18:24) e81ef11d13a676812e0be8efc1134644a942ba4562324e3656a1598afe335990

nyilatkozatnemepitesiengedelykot_1524736963.pdf (Szerkesztés alatt, 84 Kb, 2018-04-26 12:02:43)
cabc3d5679f99a33fd87c04ec6b9a371bda0a06ee8b332f21935db604d6d42a6

nyilatkozat_szekszard_1537363680.pdf (Hiánypótlás, 47 Kb, 2018-09-19 15:28:00) 25346553c0f71739ba5daea2e439c8fb06f640bca2a5ea12b7da25622cde1194

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

dok1_1541412551.pdf (Módosítás szerkesztés alatt, 24 Kb, 2018-11-05 11:09:11) 6ef80db4bb029e7ded229346afe42ecbdc0548ce4671d2c19ce1649067b30d08

sonyhdr_1548939925.pdf (Módosítás szerkesztés alatt, 407 Kb, 2019-01-31 14:05:25)
87786fa294374e11e566e30ca608223b6742b30602ae415a5f2545ebe71c5f8a

szekszardkoltsegvetes_1536670190.xlsx (Hiánypótlás, 53 Kb, 2018-09-11 14:49:50) f9e3f89e7caf5b69bec38bc22014ff34ab091f1454063b827e1e6602f849ebd6

1_1533039538.pdf (Hiánypótlás melléklet, 24 Kb, 2018-07-31 14:18:58) e81ef11d13a676812e0be8efc1134644a942ba4562324e3656a1598afe335990

ovi-sport_ajanlat_alairt_1549291738.pdf (Módosítás hiánypótlás, 189 Kb, 2019-02-04 15:48:58)
fa2ded426868ea157902fccc3422f2f7098f3e8e19e26b8e21ec58a4b1212f6a

alcahaloclassictipususzerkezetre_1524983275.pdf (Szerkesztés alatt, 338 Kb, 2018-04-29 08:27:55)
dee306eed9bf36dadb4a8d951c38d1127973e1f00873ea36a3dfc4dd7b9001c1

classictipususzerkezet2018-2019_1524983280.pdf (Szerkesztés alatt, 489 Kb, 2018-04-29 08:28:00)
2d119a3e0d18ad8acaf37e31b9eb8d99b0d754f8d6e2348fe09079ff6b891730

eszkozkeszlet_1524983286.pdf (Szerkesztés alatt, 242 Kb, 2018-04-29 08:28:06) 1d538a15f14375d051168f15fd4a214e852fb763559924064c554a6c0140bb2d

mufucsere2018-2019_1524983293.pdf (Szerkesztés alatt, 195 Kb, 2018-04-29 08:28:13)
1563a83cf32c3675730e77c27932907ad1a940f00993944c2379c029ccee1596

karbantartogep_1524983317.pdf (Szerkesztés alatt, 212 Kb, 2018-04-29 08:28:37)
ee7b438863bb80d90513e1bc0c6e9c684da4a293dc91e71c20e2bddb074b363e

arajanlatmuszakiellenor_1524983417.pdf (Szerkesztés alatt, 90 Kb, 2018-04-29 08:30:17)
d79d83cbedf0efc6d6b5bc1d8247769969c750e0a3d75ed43512b62efdc4cf6b

muszakiellenorziajanlat_szekszard_1536739043.pdf (Hiánypótlás, 100 Kb, 2018-09-12 09:57:23)
c7177355d43ba3c8a3a221c827a29878ac973df52d3719178f5fb90aec000227

arajanlatbolyszekszard_1524830356.pdf (Szerkesztés alatt, 347 Kb, 2018-04-27 13:59:16)
d81d19f9b11cce611cc711871318e39074652c5c1c1fa4bc22b3d3195463d06e

nyomtato_1548860763.pdf (Módosítás szerkesztés alatt, 45 Kb, 2019-01-30 16:06:03)
edb36fc68e7573e62f46e286a21b96fd67548ca8b280f5cbee61a98c7c597f74

A megvalósítani kívánt projektelemek műszaki tartalmának részletes kifejtése

dok1_1541412624.pdf (Módosítás szerkesztés alatt, 24 Kb, 2018-11-05 11:10:24) 6ef80db4bb029e7ded229346afe42ecbdc0548ce4671d2c19ce1649067b30d08

karbantartogepleiras_1524838493.pdf (Szerkesztés alatt, 159 Kb, 2018-04-27 16:14:53)
bbd27684222fb95bdf45dfecc1b0154373e70fcba08263598897cb43b0efb1a1

mufuleiras_1505121145_1524838499.pdf (Szerkesztés alatt, 406 Kb, 2018-04-27 16:14:59)
b7046743b9f21cc8653f92d7cfc373d226e648471a86d689a72fdac019992542

ovi-sportpalyamuszakileiras2018_1524838505.pdf (Szerkesztés alatt, 67 Kb, 2018-04-27 16:15:05)
4c2b601a18ab4bd68f4cfd85844c106f424e4b1c04318a89fcf71dad5e6e1739

alcahalomuszaki_1505121155_1524838547.pdf (Szerkesztés alatt, 1 Mb, 2018-04-27 16:15:47)
421834bba0df456fd546ffe816f791d913668536a48390079e37df4d6be1996c

ovi-sportpalyamuszakileirasszek_1536670171.pdf (Hiánypótlás, 74 Kb, 2018-09-11 14:49:31)
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dbf136d874c6f6417f614b13f5b1815ab31ed50d58bb17357ee115439cb409de

1_1533039592.pdf (Hiánypótlás melléklet, 24 Kb, 2018-07-31 14:19:52) e81ef11d13a676812e0be8efc1134644a942ba4562324e3656a1598afe335990

Sportszakemberekre vonatkozó dokumentumok (edzői licensz, munkaköri leírás, munkaszerződés,megbízási szerződés stb)

edzoipapir_1548934400.pdf (Módosítás szerkesztés alatt, 1 Mb, 2019-01-31 12:33:20)
ec222b292090c9ae4bc513a73885ee415662b7cc69ea8f2f484a97ec98f3b39a

nyilatkozat_sportmunkatars_1533039214.pdf (Hiánypótlás melléklet, 95 Kb, 2018-07-31 14:13:34)
7a19f71664cf20c757c97dab55981e1f06f6ff2e0b69ea951ad9852e88a8dfe1
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