
Eldterjesztes
Budapest Jdzsefvarosi Onkormanyzat 

Kepviselo-testiilete szamara

ELOKESZITO SZERVEZETI EGYSEG: HUM ANSZOLGALTATASI UGYOSZTALY HUMANKAPCSOLATI IRODA (| 

Keszitette: Rokusfalvy-Bodor Gergely, Kormendine dr. Mangol Krisztina

Penzugyi fedezetet igenyel/ igazolas: 'TCXk

Eldterjeszto: Dr. Eross Gabor alpolgarmester

A kepviseld-testiileti iiles idopontja: 2022. januar20. ................ sz. napirend

Targy: Javaslat az Ovi-Sport Kozhasznu Alapitvany altal kiirt palyazaton torteno reszvetelre es a 
1086 Budapest, Koszoru u. 15. szam alatti ingatlan Jozsefvarosi Egyesitett Bolcsodek ingyenes 
hasznalatba adasaval kapcsolatos dontesek meghozatalara

A napirendet nyilvanos iilesen kell targyalni, a hatarozatok elfogadasahoz minositett tobbseg sziikseges.

Beterjesztesre alkalmas:

Dr. SZILV1A

Al\jEGYZO

Koltsegvetesi es Penzugyi Bizottsag velemenyezi
Kulturalis, Civil, Oktatasi, Nemzetisegi, Sport es Eselyegyenldsegi Bizottsag velemenyezi
Szocialis, Egeszsegiigyi es Lakasiigyi Bizottsag velemenyezi
Tulajdonosi, Vagyongazdalkodasi es Kozteriilet-hasznositasi Bizottsag velemenyezi
Varosiizemeltetesi Bizottsag velemenyezi
Keriiletfejlesztesi, Kornyezet- es Klimavedelmi Bizottsag velemenyezi

Hatarozati javaslat: A Kulturalis, Civil, Oktatasi, Nemzetisegi, Sport es Eselyegyenldsegi 
Bizottsag, valamint a Szocialis, Egeszsegiigyi es Lakasiigyi Bizottsag javasolja a Kepviselo- 
testuletnek az eldterjesztes megtargyalasat.

Tisztelt Kepviselo-testiilet!

I. Tenyallas es a dontes tartalmanak reszletes ismertetese
A) Az Ovi-Sport Kozhasznu Alapitvany (szekhelye: 1122 Budapest, Toth Lorinc utca 13.; 
adoszama: 18211999-1-43; kepviseli: Dr. Molnar Andrea) (tovabbiakban: Alapitvany) iden is 
meghirdette TAO palyazatat „Nemzeti Ovi-Sport Program” cimen 2022/2023-as Nemzeti Ovi-Sport 
Programra, tajekoztatasuk alapjan velhetoen utolsd alkalommal. A program kereteben az 
Onkormanyzatnak lehetosege nyilik arra, hogy kifejezetten az ovodas korosztaly szamara kifejlesztett 
korszeru sportletesitmenyben, szakszerii oktatas kereteben biztositsak a gyermekek szamara 
elengedhetetlen napi mozgast, ezaltal a mozgaskulturajuk fejleszteset. Az Ovi-Sport Palya merete (6x12 
m) kifejezetten a legkisebbek meretigenyeihez igazodik, beruhazasi koltsege az iskolai meretii palyak 
toredeke, megis ugyanakkora tomeget kepes mozgositani a sportfoglalkozasokon, mint az iskolasok 
nagyobb palyai. A Program kiegesziil az Ovi-Sport Tanfolyammal, mely szakmai kepzes az 
ovodapedagogusoknak, tovabba egy a palyahoz tartozo eszkozkeszlet is atadasra keriil. A program 
leirasat az eldterjesztes 1. szamu melleklete tartalmazza.
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Az Ovi-Sport Programban szereplo elemek tamogatasi intenzitasa kiilonbozo, mely igazodik a tarsasagi 
adorol es osztalekaddrdl szolo 1996. evi LXXXL torvenyhez (a tovabbiakban: TAO torveny), a latvany- 
csapatsport tamogatasat biztosito tamogatasi igazolas kiallitasardl, felhasznalasarol, a tamogatas 
elszamolasanak es ellendrzesenek, valamint visszafizetesenek szabalyairdl szolo 107/2011 (VI.30.) 
Kormanyrendelethez, valamint az Alapitvany sajat celkituzeseihez. Az Alapitvany TAO projekt 
kerelmet nyujt be a Magyar Roplabda Szovetseghez, mint elbiralo szervezethez. Az elbiralo 
szakszdvetseg altal kiadott hatarozat kezhezvetelet kovetoen az Alapitvany kuratdriuma dont a nyertes 
palyazatok kivalasztasrol. Amennyiben a Palyazo kozremukodesevel legalabb 13.000.000.- Ft TAO 
felajanlas erkezik az Alapitvany reszere, ugy a beadott palyazat minden egyeb szempont elbiralasa 
nelkiil nyertes. Az egyes programelemekre fordithato tamogatasi dsszegek merteket az elbiralo 
szakszdvetseg hatarozza meg, emiatt az onresz pontos osszeget a Program befejeztevel hatarozza meg 
az Alapitvany, ami megkozelitoleg 5.200.000 forint lesz ovodankkent. Az Ovi-Sport Palya es az 
Eszkozkeszlet az Onkormanyzat tulajdonaba keriilhet a hivatalos atadas-atvetel utan. Az onreszt 2022. 
ev masodik feleveben szukseges az Alapitvany reszere atutalni.

A palyazat beadasi hatarideje: 2022. februar 1. Az Alapitvany 2023. junius 30-ig koteles teljesiteni a 
Programot.

Ovi-Sport Palyat az elmult evekben 5 jozsefvarosi tagovoda teriiletere telepitettek (2013: Koszoru 
Tagovoda, 2014: Katica Tagovoda, 2016: Napraforgo Tagovoda, Napsugar Tagovoda, Szazszorszep 
Tagovoda).
A Jozsefvarosi Ovodak Gyerek-Virag Tagovodaja (1083 Bp. Baross u. 111/b.) es a Viragkoszoru 
Tagovodaja (1083 Budapest, Baross utca 91.) nem rendelkezik Ovi-Sport Palyaval.
A Gyerek-Virag Tagovoda teriileten biztosithato a palya telepitesehez szukseges legkisebb megtisztitott 
foldteriilet: 7xl4meter, 80 cm melyen kozmumentesen.
A Viragkoszoru Tagovoda udvaran jelenleg egy beton-amyekolo talalhato, amelynek elbontasa eseten 
biztosithato a szukseges terulet. A bontas koltsegenek fedezete a Jozsefvarosi Ovodak koltsegveteseben 
tervezesre kerult, a bontasi munkalatok varhato idopontja 2022 nyara.

Fentiek alapjan javasolom palyazat beadasat a Jozsefvarosi Ovodak Gyerek-Virag Tagovodaja es a 
Jozsefvarosi Ovodak Viragkoszoru Tagovodaja teriileten kialakitandd Ovi-Sport Palya elhelyezese 
erdekeben, es a szukseges dnero biztositasat 5.200.000,- Ft/6voda osszesen brutto 10.400.000,- Ft 
osszegben.

B) A Budapest, belteriilet 35270 helyrajzi szamu, kivett beepitetlen terulet megnevezesu, 
termeszetben a 1086 Budapest, Koszoru u. 15. szam alatti, minddsszesen 341 m2 nagysagu ingatlan 
(tovabbiakban: Ingatlan) a Budapest Fovaros VIH. keriilet Jozsefvarosi Onkormanyzat (a tovabbiakban: 
Onkormanyzat) kizarolagos tulajdonat kepezi (korlatozottan forgalomkepes vagyon), az Ingatlant az 
Elmu Halozati Kft. vezetekjoga terheli 9 m2 nagysagu teriiletre vonatkozoan. Az Ingatlant a Koszoru 
Napkozi Otthonos Ovoda, majd annak jogutodjakent a Napraforgo Egyesitett Ovoda (Koszoru 
Tagovoda) hasznalta, annak telephelyeiil szolgalt az Onkormanyzat Kepviselo-testiiletenek 184/2016. 
(IX.08.) szamu hatarozataig, amellyel a Koszoru Tagovoda megszuntetesre kerult. Az Ingatlanon 
talalhato a 6x12 meter (72 m2) nagysagu Ovi-Sport Palya (tovabbiakban: Sportpalya) annak 
eszkozkeszletevel egyutt, amely jelenleg az Alapitvany tulajdonaban all a 2013. majus 14-en megkbtott 
tamogatasi szerzodes (tovabbiakban: tamogatasi szerzodes) ertelmeben. A tamogatasi szerzodesben az 
Onkormanyzat vallaka, hogy a tamogatasi idoszakra az 173/2013. (V.8.) szamu kepviselo-testiileti 
dontesben meghatarozottak szerint brutto 2.810.000 millid Ft, azaz brutto kettomillid-nyolcszaztizezer 
forint osszegu fejlesztesi tamogatast nyujt „OVI-FOCI, OVI-SPORT Program” elnevezesii program 
megvaldsitasara. A tamogatasi szerzodes V/I. pontja alapjan az Alapitvany a beruhazassal letrehozott, 
beepitett valamennyi vagyonelemet, valamint eszkozkeszletet a 15 evet kovetoen koteles 
teritesmentesen az Onkormanyzat tulajdonaba adni. Jollehet az Ingatlan mar nem kepezi telephelyet a 
Jozsefvarosi Ovodaknak, tovabbra is a feladatellatasat segiti az Ingatlan Sportpalya resze, melyet 
idoszakosan tovabbra is hasznalnak a tagovodak.

A Jozsefvarosi Egyesitett Bolcsodek (tovabbiakban: JEB) onkent vallalt feladatkent a gyermekek 
vedelmerol es a gyamiigyi igazgatasrdl szolo 1997. evi XXXI. torveny (tovabbiakban: Gyvt.) 38/A. §- 
aban meghatarozott Biztos Kezdet Gyerekhazat mukodtet a 1083 Budapest, Szigetvari utca 1. sz. alatti 
ingatlanban, mely azonban nem rendelkezik zart udvarral. Annak erdekeben, hogy a Biztos Kezdet 
Gyerekhaz szolgaltatasait, programjait igenybe vevo gyermekek reszere a Biztos Kezdet Gyerekhaz 



programjai rendszeresen szabad ievegon keriiljenek biztositasra, a Budapest Jozsefvarosi Onkormanyzat 
Kepviselb-testiilete a 491/2021 .(VIL 22.) szamu es a 681/2021. (XII.16.) szamu hatarozataival az 
Ingatlannak a Sportpalya altal elfoglalt teriileten kivuli reszet (269 m2 nagysagu Ingatlanreszt) a JEB 
ingyenes hasznalataba adta hatarozott iddre, 2021. augusztus 01. napjatol 2021. december 31. napjaig, 
majd 2022. januar 1. napjatol az Ingatlan JEB telephelyekent tortend kijelbleseig, de legfeljebb 2022. 
februar 28. napjaig - a Biztos Kezdet Gyerekhaz szolgaltatasait, programjait igenybe vevo gyermekek 
reszere programok szabad Ievegon torteno rendszeres szervezese, mint kbzfeladat ellatasa celjabol - a 
nemzeti vagyonrol szolo 2011. evi CXCV1. torveny 11.§ (13) bekezdese, valamint a Budapest Fovaros 
VIII. keriilet Jozsefvarosi Onkormanyzat Kepviselo-testuletenek a Budapest Jozsefvarosi Onkormanyzat 
vagyonarol es a vagyon feletti tulajdonosi jogok gyakorlasardl szolo 66/2012. (XII.13.) bnkormanyzati 
rcndc'et 31.§ (1) es (4) bekezdesei, valamint a 45.§ (4) bekezdese enelmeben. A hasznalati szerzodes 
modositasa sziikseges jelen elolerjesztes alapjan. amely az eldterjesztes 4. szamu mellekletet kepezi.

Tekintettel arra, hogy a JEB intezmenyvezetoje jelezte, hogy az Ingatlanreszt a Biztos Kezdet 
Gyerekhaz 2022. februar 28. napjat kovetoen is tartosan hasznalni kivanja, lehetbseg szerint a 
Sportpalyaval egyutt, a Jozsefvarosi Ovodak intezmenyvezetojevel tortent egyeztetest kovetoen 
megkerestuk az Alapitvanyt a Sportpalya JEB altali hasznalatanak engedelyezese erdekeben. Az 
Alapitvany ugy nyilatkozott, hogy hozzajarul az Onkormanyzattal megkotott tamogatasi szerzodes 
mddositasaval ahhoz, hogy a Sportpalyat a JEB Biztos Kezdet Gyerekhaz szolgaltatasait, programjait 
igenybe vevo ovodaskoru gyermekek is hasznalhassak, miutan az intezmeny munkatarsai az Ovi-Sport 
alapkepzest elvegeztek. Az alapkepzes elvegzese erdekeben az Ovi-Sport Program reszet kepezd Ovi- 
Foci alapkepzes lebonyolitasa celjabol megbizasi szerzodest kell kotni az Ovi-Sport Kft.-vel, melynek 
dija nettd 143.945 Ft + AFA, a JEB koltsegveteseben rendelkezesre all.

A fentiek alapjan javasolom az eldterjesztes 3. sz. mellekletet kepezd megallapodas megkoteset az 
Alapitvannyal, tovabba az Ingatlan JEB uj telephelyekent torteno kijeldleset, egyuttal az Ingatlan 
egeszenek a JEB reszere torteno ingyenes hasznalatba adasat es ennek az alapito okirataba torteno 
bejegyzeset.

II. A beterjesztes indoka
A palyazat hataridoben torteno benyujtasa erdekeben, valamint az Alapitvannyal megkotott tamogatasi 
szerzodes modositasahoz, a Budapest Fovaros VIII. keriilet Jozsefvarosi Onkormanyzat kizardlagos 
tulajdonaban allo Budapest, belterulet 35270 helyrajzi szamu, termeszetben a 1086 Budapest, Koszoru 
u. 15. szam alatti Ingatlannak a JEB uj telephelyekent torteno kijelolesehez es egyuttal az Ingatlan 
egeszenek a JEB reszere torteno ingyenes hasznalatba adasahoz, tovabba a JEB alapito okiratanak 
modositasahoz sziikseges, hogy a Kepviselb-testiilet a dbnteset meghozza.

III. A dontes celja, penziigyi hatasa
Az I. szamu hatarozati javaslat celja palyazat benyujtasa az Ovi-Sport Kbzhasznu Alapitvanyhoz az 
Ovi-Sport Program a Jozsefvarosi Ovodak Gyerek-Virag Tagovodajaban es Viragkoszoru 
Tagovodajaban torteno megvalositasa erdekeben.

Az I. szamu hatarozati javaslat szerinti palyazat bnresze 5.200.000,- Ft/dvoda, osszesen brutto 
10.400.000,- Ft osszegben az Onkormanyzat koltsegveteseben biztositasra keriil.

A II-IV. szamu hatarozati javaslatok celja, hogy a JEB Biztos Kezdet Gyerekhaz, szolgaltatasait, 
programjait igenybe vevo gyermekek reszere a programok rendszeresen szabad Ievegon, a 1086 
Budapest, Koszoru u. 15. szam alatti Ingatlanon keriilhessenek megszervezesre 2022. februar 28. napjat 
kovetoen is kiegesziilve az Ovi-foci Sportpalya es a hozza kapcsolodo sporteszkbzbk hasznalatanak a 
lehetbve tetelevel.

A II-IV. szamu hatarozati javaslatok penziigyi fedezetet nem igenyelnek, a fenntarto reszere 
tbbbletkbtelezettseget nem eredmenyez.

IV. Jogszabalyi kornyezet
A Magyarorszag helyi bnkormanyzatairdl szolo 2011. evi CLXXXIX. torveny (tovabbiakban: Motv.) 
10. § (2) bekezdese alapjan a helyi onkormanyzat - a helyi kepviselb-testiilet vagy a helyi nepszavazas 
dbntesevel - bnkent vallalhatja minden olyan helyi kbziigy bnallb megoldasat, amelyet jogszabaly nem 
utal mas szerv kizarblagos hataskbrebe. Az bnkent vallalt helyi kbziigyekben az onkormanyzat mindent 
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megtehet, ami jogszaballyal nem ellentetes. Az onkent vallalt helyi koziigyek megoldasa nem 
veszelyeztetheti a torveny altal kotelezoen eloirt onkormanyzati feladat- es hataskdrok ellatasat, 
finanszirozasa a sajat bevetelek, vagy az erre a celra biztositott kulon forrasok terhere lehetseges.

A Mbtv. 42. § 4. pontja alapjan az alapitvanyi forras atvetele es atadasa a kepviseld-testulet nem 
atruhazhato hataskore.

Az allamhaztartasrdl szolo 2011. evi CXCV. torveny (a tovabbiakban: Aht.) 8. § (1) bekezdes b) pontja 
alapjan koltsegvetesi szerv alapitasara jogosult a helyi onkormanyzat, melyrol alapito okiratban kell 
rendelkezni. Az Aht. 8/A. § (2) bekezdese alapjan az alapito okiratot es annak modositasat az alapito 
szerv adja ki a kincstar altal rendszeresitett formanyomtatvany alkalmazasaval. Az alapito okirat 
kiadasara jogosult szemely e tevekenysegeben nem helyettesithetd. Az Aht. 9. § a) pontja szerint, ha 
torveny elteroen nem rendelkezik, a koltsegvetesi szerv iranyitasa a kovetkezo hataskdrok gyakorlasat 
jelenti: a koltsegvetesi szerv alapitasa, atalakitasa es megsziintetese, ideertve az alapito okirat es annak 
modositasa, valamint a megsziinteto okirat kiadasara vonatkozd hataskdr (alapitoi jogok) gyakorlasat. A 
Motv. 42. § 7. pontja szerint a kepviseld-testulet hataskbrebol az intezmeny alapitasa, atszervezese, 
megsziintetese nem ruhazhato at.

A Motv. 107. §-a alapjan a helyi onkormanyzatot - torvenyben meghatarozott elteresekkel - megilletik 
mindazok a jogok es terhelik mindazok a kotelezettsegek, amelyek a tulajdonost megilletik, terheiik. A 
tulajdonost megilletd jogok gyakorlasarol a kepviseld-testulet rendelkezik.

A Budapest Fovaros VIII. Keriilet Jozsefvarosi Onkormanyzat Kepviseld-testiiletenek a Budapest 
Jozsefvarosi Onkormanyzat vagyonardl es a vagyon feletti tulajdonosi jogok gyakorlasarol szolo 
66/2012. (XII.13.) onkormanyzati rendelet (tovabbiakban: Vagyonrendelet) 16. § b) pont bj) alpontja 
szerint a Kepviseld-testulet a tulajdonosi joggyakorlo az ingatlan vagyon ingyenes hasznalatanak a 
biztositasa eseteben.

A nemzeti vagyonrol szolo 2011. evi CXCVI. torveny 11. § (13) bekezdese alapjan nemzeti vagyon 
ingyenesen kizarolag kozfeladat ellatasa, a lakossag kozszolgaltatasokkal valo ellatasa, valamint e 
feladatok ellatasahoz szukseges infrastruktura biztositasa celjabol az ahhoz szukseges mertekben 
hasznosithato, valamint adhatd vagyonkezelesbe.

A Vagyonrendelet 31. § (1) bekezdese szerint az Onkormanyzat vagyona ingyenesen kizarolag 
kozfeladat ellatasa celjabol, a kozfeladat ellatasahoz szukseges mertekben hasznosithato. A 
Vagyonrendelet 31. § (4) bekezdese alapjan: „K6zfeladat ellatasat szolgalja a vagyon hasznalatanak 
lehetove tetele az Onkormanyzat koltsegvetesi szervei feladat ellatasahoz biztositott vagyon 
eseteben...”) Ugyanezen rendelet 45. § (4) bekezdese ertelmeben az Onkormanyzat a koltsegvetesi 
szerv reszere hasznalatra kizarolag a kozfeladat ellatasa celjabol, a kozfeladat ellatasahoz szukseges 
mertekben ingyenesen biztosit ingatlant.

A Motv. 46. § (1) bekezdese es a Budapest Fovaros VIII. keriilet Jozsefvarosi Onkormanyzat 
Kepviseld-testiiletenek a Kepviseld-testulet es Szervei Szervezeti es Miikddesi Szabalyzatarol szolo 
36/2014. (XI. 06.) Onk. rendelet (tovabbiakban: SZMSZ) 13. § (2) bekezdese alapjan az elbterjesztest 
nyilvanos ulesen kell targyalni. A hatarozatok elfogadasahoz a Motv. 50.§-a es az SZMSZ 6. sz. 
melleklet 13. es 15. pontjai alapjan mindsitett tdbbseg szukseges.

A Kulturalis, Civil, Oktatasi, Nemzetisegi, Sport es Eselyegyenlosegi Bizottsag az SZMSZ 7. 
mellekletenek 2.2.2. pontja, a Szocialis, Egeszsegiigyi es Lakasiigyi Bizottsag pedig az SZMSZ 7. 
mellekletenek 3.4.9. pontja alapjan javasolja a Kepviselo-testiiletnek az eldterjesztes megtargyalasat.

A fenti rendelkezesek alapjan kerem az alabbi hatarozatok elfogadasat.

Mellekletek:

1 . sz. melleklet: Ovi-Sport Programfuzet
2 . sz. melleklet: Tamogatasi szerzodes tervezete
3 . sz. melleklet: Ovi-Foci Kbzhasznu Alapitvannyal megkotott tamogatasi szerzodes modositasarol 
szolo megallapodas tervezete
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4 . sz. melleklet: JEB hasznalati megallapodas modositas tervezete
5 .sz. melleklet: a JEB Alapito okiratat modositd okirat tervezet es az Alapito okirat-tervezet 
modositasokkal egyseges szerkezetben

L HAT AROZATI JAVASLAT

Budapest Jozsefvarosi Onkormanyzat Kepviselo-testiiletenek 
.../2022. (.) szamu hatarozata

palyazat beadasarol az Nemzeti Ovi-Sport Program megvalositasa erdekeben

A Budapest Jozsefvarosi Onkormanyzat Kepviseld-testulete ugy dont, hogy

1 .) az Ovi-Sport Kozhasznu Alapitvany (szekhelye: 1122 Budapest, Toth Lorinc utca 13.; adoszama: 
18211999-1-43; kepviseli: Dr. Molnar Andrea) gondozasaban mukodo Ovi-Sport program celjaival 
egyetert es a Jozsefvarosi Ovodak Gyerek-Virag Tagovodajaban (1083 Bp. Baross u. 111/b.) es a 
Jozsefvarosi Ovodak Viragkoszoru Tagovodajaban (1083 Budapest, Baross utca 91.) a program 
megvalositasahoz tamogatasi szerzodes kereteben egyszeri vissza nem teritendo tamogatast nyujt az 
Ovi-Sport Kozhasznu Alapitvany reszere.

2 .) az Onkormanyzat 2022. evi koltsegveteseben biztositja a hatarozat 1. pontja szerinti tamogatasi 
szerzodes penziigyi fedezetet 10.400.000,- Ft osszegben.

3 .) az Ovi-Sport Kozhasznu Alapitvany rendelkezesere bocsatja a kijelolt ovodak pontos nevet, cimet, 
helyrajzi szamot, valamint a foldhivatali nyilvantartasi lap masolatat, kozmu nyilatkozatot tesz, es 
gondoskodik az igazolas beszerzeserol, hogy a palya kialakitas nem epitesi engedely koteles.

4 .) az Onkormanyzat kotelezettseget vallal ana, hogy az Ovi-Sport Kozhasznu Alapitvannyal a palyazat 
pozitiv elbiralasarol szolo ertesitest koveto 60 napon beliil tamogatasi szerzodest kbt.

5 .) felkeri a polgarmestert hatarozat 1. es 3. pontja szerinti palyazati dokumentumok alairasara.

Felelds: polgarmester
Hatarido: 1. es 4. pont eseteben: 2022. januar 20., 2 pont eseteben az Onkormanyzat 2022. evi 
kbltsegvetesenek elfogadasa, 3. es 5. pont eseteben: 2022. januar 31.,

A dontes vegrehajtasat vegzd szervezeti egyseg: Humanszolgaltatasi Ugyosztaly Humankapcsolati 
Iroda, Koltsegvetesi es Penziigyi Ugyosztaly.

II. HATAROZATI JAVASLAT

Budapest Jozsefvarosi Onkormanyzat Kepviselo-testiiletenek 
.../2022. (....) szamu hatarozata

az Ovi-Foci Kozhasznu Alapitvannyal megkotott tamogatasi szerzodes modositasarol

A Budapest Jozsefvarosi Onkormanyzat Kepviseld-testulete ugy dont, hogy

1. az Ovi-Foci Kozhasznu Alapitvannyal 2013. majus 14-en megkotott tamogatasi szerzodest az 
eldterjesztes 3. szamu melleklete szerinti megallapodassal mddositja.
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2. felhatalmazza a polgarmestert az eloterjesztes 3. szamu melleklete szerinti megallapodas alairasara.

Felelos: polgarmester
Hatarido: a hatarozat 1. pontja eseteben: 2022. januar 20., a 2. pontja eseteben: 2022. januar 31.

A dontes vegrehajtasat vegzo szervezeti egyseg: Humanszolgaltatasi Ugyosztaly Humankapcsolati 
Iroda.

III. HATAROZATI JAVASLAT

Budapest Jdzsefvarosi Onkormanyzat Kepviselo-testiiletenek .../2022. (.........) szamu hatarozata
Jdzsefvarosi Egyesitett Bolcsodek uj telephelyenek kijeloleserol es a 1086 Budapest, Koszoru u.

15. szam alatti Ingatlan egeszenek a Jozsefvarosi Egyesitett Bolcsodek ingyenes hasznalataba 
adasarol

A Budapest Jozsefvarosi Onkormanyzat Kepviseld-testulete ugy dbnt, hogy

1. a Budapest, belterulet 35270 helyrajzi szamu, kivett beepitetlen teriilet megnevezesu, termeszetben 
a 1086 Budapest, Koszoru u. 15. szam alatti Ingatlant a Jozsefvarosi Egyesitett Bolcsodek uj 
telephelyekent kijeloli es egyuttal az Ingatlan egeszet a Jozsefvarosi Egyesitett Bolcsodek ingyenes 
hasznalataba adja a Jdzsefvarosi Egyesitett Bolcsodek Biztos Kezdet Gyerekhaz szolgaltatasait, 
programjait igenybe vevo gyermekek reszere programok szabad levegon tortend rendszeres 
szervezese, mint kbzfeladat ellatasa celjabol, a kozfeladat ellatasahoz szilkseges mertekben, azzal, 
hogy a Sportpalyat annak eszkozkeszletevel egyiitt dvodaskoru gyermekek hasznalhatjak a 
Jdzsefvarosi Ovodakba jard gyermekek mellett a Sportpalya hasznalati utmutatdjaban foglaltak 
szerint.

2. modositja a Jdzsefvarosi Egyesitett Bolcsodekkel a 681/2021. (XII.16.) szamu kepviseld-testuleti 
hatarozat alapjan megkotott ingatlan-hasznalati szerzodest az eloterjesztes 4. szamu mellekleteben 
foglalt tartalom szerint.

3. felhatalmazza a polgarmestert az eloterjesztes 4. szamu melleklete szerinti megallapodas alairasara.

Felelos: polgarmester
Hatarido: a hatarozat 1. pontja eseteben: 2022. januar 20., a hatarozat 2. pontja: 2022. februar 4., a 
hatarozat 3. pontja: 2022. februar 28.

A dontes vegrehajtasat vegzo szervezeti egyseg: Humanszolgaltatasi Ugyosztaly Humankapcsolati 
Iroda, Gazdalkodasi Ugyosztaly, Jozsefvarosi Egyesitett Bolcsodek.

IV. HATAROZATI JAVASLAT

Budapest Jdzsefvarosi Onkormanyzat Kepviselo-testuletenek .../2022. (......... ) szamu hatarozata

a Jdzsefvarosi Egyesitett Bolcsodek alapito okiratanak mddositasarol

A Budapest Jdzsefvarosi Onkormanyzat Kepviseld-testulete ugy dont, hogy

1 .) elfogadja a Jdzsefvarosi Egyesitett Bolcsodek Alapito okiratat mddosito okiratot es a mddositassal 
egyseges szerkezetbe foglalt Alapito okiratat, az eloterjesztes 5. szamu mellekleteben foglalt 
tartalommal, melyek a Magyar Allamkincstar altal torteno torzskbnyvi nyilvantartasba torteno 
bejegyzes napjaval lepnek hatalyba.

2 .) felhatalmazza a polgarmestert a hatarozat 1. pontjaban meghatarozott Alapito okiratot mddosito 
dokumentum alairasara es a Magyar Allamkincstar esetleges hianypotlasi felszdlitasanak teljesitesere 
azzal, hogy a hianypotlas teljesitese jelen hatarozattal nem lehet clienteles es az Alapito okiratot 
lenyegi- helyreigazitasi kerdesnek nem mindsiild- kerdesekben nem mddosithatja.
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Felelos: polgarmester
Hataridd: 1. pont eseteben: 2022. januar 20., 2. pont eseteben: 2022. februar 4.,

A dontes vegrehajtasat vegzd szervezeti egyseg: Humanszolgaltatasi Ugyosztaly Humankapcsolati 
Iroda, Jbzsefvarosi Egyesitett Bblcsodek, Koltsegvetesi es Penziigyi Ugyosztaly.

Budapest, 2022. januar |21—.

Dr. Eross Gabor / 
alpolgarmester

itos Csilla 
'zd

segi ellenorzes:
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I. Bevezetes
„Nincs erdsebb, mint egy eszme, ameiynek Gljott az ideje!"
(Victor Hugo)

A magyar sport jbvdje elkepzelhetetlen a felnovekvd generacibk sikeres es mine! szelesebb kora 
sportnevelese nelki.it Ma hazankban a gyerekek jelentos resze szakavatott testneveles oktatas es 
keszsegfejlesztes nelkiil marad, igy nem csupan a tehetsegek idoben tbrtend feifedezesere kksi az 
esely, de egyuttal a sport jellem- es kozbssegformald ereje is hatterbe szorui, Mindez az elmaradott 
tmegekben, a szocialis problemakkal birkozd kozossegekben meg szembetunobb problema.

Ht az ideje, hogy megteremtsiik annak a lehetoseget, hogy a gyermekek mindennapos sportoktatasa 
ujbol bevezetesre keruljbn, es biztositsuk az ehhez sziikseges europai szinvonalu felteteleket. Itt az 
ideje, hogy kiszelesedjen a tehetseqkutatas es tehetseggondozas terulete mind korosztafyk mind 
tarsadaimi erteiemben, es a gyerekek vegre kepessegeik szerint keriilhessenek a versenysportba. Az 
Ovi-Sport Program mar a 3-6 eves korosztaly szamara lehetoseget biztosit kulbnbbzd sportagak 
aiapjainak megismeresere intezmenyesitett keretek kdzbtt.

Az, hogy az Ovi- Sport Program az egeszsegre nevelesen es a szamos labdajatek aiapjainak eisajatita- 
san tub milyen mertekben tud hozzajarulni a magyar sportelet bazisanak kiterjesztesehez, nagymer- 
tekben fiigg a partnereinktol. A hazai szakemberek alta! kidolgozott, a Magyar Roplabda Szbvetseg 
altal is tamogatott program a kbzossegi oktatas legalsobb szintjen, az dvodakban teszi lehetove, hogy 
labda-, mozgas- es sportkultura fejlesztes, az utanpotlasmeveles intezmenyeinek bevonasaval, 
ellenorzott es szakmailag helyes keretek kozt legyen vegezhetd.

Az Ovi-Sport Program kereteben az dvodasok szamos labdajatek (roplabda, kezilabda, labdarugas, 
tenisz, tollaslabda, kosarlabda, ugyessegi jatekok stb.) alapjait elsajatithatjak, mellyel a Program a tel- 
jes magyar sportelet felemelkedeset is segiti.

Tudjuk jol, hogy a kozoktatas sportcelu nevelesenek megujitasa nem sikeriilhet a sportszakma szelle- 
mi, iHetve a maganszektor anyagi tamogatasa nelkiil. A helyzet megvaltozasa erdekeben alapitotta 
meg Buzanszky Jend 2011 -ben az Ovi-Foci (ma mar Ovi-Sport) Kdzhasznu Alapitvanyt, amely hozza- 
segiti a forrasokkal nem, vagy korlatozottan rendelkezb, elmaradottabb tersegeket es sportinfrastruk- 
wra hiannyal kiiszkodo intezmenyeket a korai sportnevelesbe tbrtend bekapcsolddasba. Az Alapit- 
vany az e tevekenyseghez nelkuldzhetetlen eszkbzbk beszerzesehez, illetve a szukseges infrastruktura 
ietrehozasahoz nyujt anyagi es szakmai tamogatast.
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II. Ovoda - Ovi-Sport Alapitvany - sportagi szakszdvetsegek
Az Ovi-Sport Program evekig a Magyar Labdarugo Szbvetseg keretein beli.il mukddott, es talalt 
kapcsolodasi pontot annak ovodas szakmai programjaval. Az elmult evekben egym tobb sportagi 
szakszbvetseg ismerte fel programunk fontossagat, es nyujt szakmai tamogatast. Programunk 
komplexitasat jelzi, hogy sportfejlesztesi programunk kapcsan a Magyar Roplabda Szbvetseggei is 
egyuttmukodunk.

A Programme! a Palyazoknak (bnkormanyzat, egyhaz, ovoda, civil szervezet, ceg stb.) lehetosegiik 
nyt'Jik arra, hogy kifejezetten az ovodas korosztaly szamara kifejlesztett korszeru sportletesitmtmyberi, 
szakszeru oktatas kereteben biztosi'tsak a gyermekek szamara elengedhetetlen napi mozgast, ezaltaI a 
mozgaskulturajuk fejleszteset Az Ovi-Sport Palya merete kifejezetten a legkisebbek meretigenyeihez 
igazodik, beruhazasi kbltsege az iskolai meretu palyak tbredeke, megis ugyanakkora tomeget kepes 
mozgositani a sportfoglalkozasokon, mint az iskolasok nagyobb palyai.

A cegeknek is lehetosegiik nyilt arra, hogy tamogatast nyujtsanak az Ovi-Sport Kozhasznu Aiapib 
vanynak celjai eleresehez es a Tarsasagi ado tbrveny adta lehetbsegek kereten belu! kezdemenyezo 
szerepet vallaljanak a Program megvalbsitasaban. Munkajanak finanszirozasa erdekeben az Alapit
vany folyamatosan boviti tamogatoi kdret, es halaval fogad mindennemu felajanlast.

Az Alapitvany palyazatok kiirasa utjan szeretne az ovodakat tamogatasban reszesiteni az alabbi 
modon: a sportpalya, valamint a kepzesek es kepzesi eszkbzok kbltsegenek egy reszet a palyazonak 
kell fmansziroznia, a teljes bekeriilesi kbltseg masik reszet az Alapitvany biztositja a tamogatokon 
keresztiil. Ezen elkepzelest nagyban tamogatja a TAO tbrveny, melynek kbszbnhetben a tarsasagi adot 
fizetd cegeknek lehetosegiik van arra, hogy adojuk atiranyitasaval a sportfejlesztesek es a hozzajuk 
kapcsolodb utanpbtlas-neveles akar helyi szinten, a legkisebb korosztalyt tamogatva valosuljon meg.
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III. Eddigi eredmenyeink
2010 • Sikeres debrecem pilot projekt.

2011/12 - Ujabb palya epult magam, ill onkormanyzati finanszirozasbol, ezuttal Kobanyan.

- TAO paiyazaton az MLSZ jovahagyta sportfejlesztesi programunkat, melynek 
kbszbnhetden 33 dvodaban valdsulhatott meg a program.

2012/13 * Szinten az MLSZ jbvahagyasaval 41 ovoda csatlakozott.

« Sikeres EU-s paiyazat 3 palya epult Mateszalkan.

• Az Ovi-Sport Program, illetve annak elemekent a Palya 2013-ban hatalmas elismeresben
reszesult: elnyerte a Magyar Termek Nagydijat, valamint az Innovacioert Nivodijat.

2013/14 • 61 ovodai megvaldsitas, az elert gyermekek szama megduplazodott.

201 5/1 6 • Buzanszky Jeno tiszteletere sajat CD-t adtunk ki.

» 61 ovoda csatlakozott a Programhoz.

2016/17 ’ A Magyar Kezilabda Szbvetseg is a Program melle allt, amely ebben az evben ujabb
68 ovodat ert el.

• 201 7 juniusaban hatalmas sikert ertiink el: a hatarokat atlepve Albania fovarosaban, 
Tiranaban 2 ovodaba sikerijlt eljuttatni a Programot.

2017/18 • Alapitbnknak, Buzanszky Jendnek nagyalmat valtottukvalora, melyszerinta Program
a hataron tuh' magyar dvodakba is eljutott A Minisztereinbkseg tamogatasavai
4 karpataljai magyar ovoda gazdagodhatott a komplex programmal.

A Magyar Rbplabda Szbvetseg tarnogatasaval ujabb sikeres palyazati ev 58 hazai 
ovodaval.

2018-ban elnyertiik az Ertek es Minoseg Nagydijat.
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2018/19 • 2018 nyaran az erdeiyi Tusnadfurdbn tarthattunk atadot az EXIM OknogatasavaL

• A horvatorszagi Porec egyik hotele, a koszovoi Pristina, Hletve az albaniai Elbasan 
es Shkodra ovodai gazdagodtak a palyaval.

• A szakedzbk ah al bsszeallitott sportagspedfikus tananyagra alapozott Ovi-Sport,,C tipusu 
kepzes szeptemberben indult el a Selye Janos Egyetem dvodapedagogus kepzd szakan.

• Jovahagyast kaptunk az MRSZ-tbl 70 ujabb hazai megvalositasra.

2019/20 • 2019 nyaran a vajdasagi Kishegyesen tarthattunk palyaatadot az EXIM tamogatasavaL

• Az albaniai Laknas es Chakran a Kulgazdasagi es Kidugyminiszterium segitsegevel 
gazdagodott 1-1 palyaval.

■ A Magyar Rbplabda Szbvetsegtdl ujabb 22 palya megvaldsitasara kaptunk jovahagyast.

2020.21 ’ Sikeres egyuttmukbdest kovetoen a Bethlen Gabor Alapkezelb Zrt. es az Asodatia 
Erdelyert Polgari Egyesulet segitsegevel 14 erdeiyi Ovi-Sport Palyat epithettunk meg, 
a kovetkezo teleplileseken: Csomakdz, Mezoterem, Kaplony,. Egri, Makfalva, Harmasfalu, 
Gyergyoiijfalu, Gyergydszentmiklds, Csikcsicso, Szentegyhaza, Kapolnasfalu. 
Szekelyudvarhely, Gelence, Szek.

• 2020. ev vegen megallapodast kdtbttunk a Debreceni Egyetem Gyermeknevelesi 
es Gybgypedagbgiai KarraI egy uj; orszagosan egyedulallo, sportalapozo es mozgas- 
fejlesztd ovodapedagogus szakvizsgara felkeszltd szakiranyu tovabbkepzesi szak 
letrehozasardl es elinditasarol.

« 2021. evben a Belugyminiszterium palyazati kiirasanak kbszbnhetden 3 alacsony 
lelekszamu telepules is Ovi-Sport Palyahoz juthatott.

• A Magyar Rbplabda Szbvetsegtbl ujabb 23 Ovi-Sport Palya megvalbsitasara kaptunk 
jovahagyast.



AzOvi-Sport Program szamokban

• 460 Palya Magyarorszagon + 31 kulfoldon

• Kozel 200 egyuttmukodo onkormanyzat

• 240tamogat6c6g

• Tbbb mint 54000 elert gyermek

• 3900 kepzett ovodapedagogus

Ovi-Sportos ovodak az orszagok megoszlasa szerint



IV. Az Ovi-Sport Kdzhasznu Alapitvany celjai
1. Az Alapitvany elsodleges es tartds kozerdeku celja, hogy mukodesevel tamogatast nyujtson az ovodas 

koru gyermekek mozgasahoz, kepessegeinekfejlesztesehez, utanpotlas neveleshez.

Az Alapitvany tamogatja, hogy a gyermekek a szabad idejuket a szabadban, aktiv mozgassal tbltsek el. 
Ennek jelentbs szerepe van az egeszsegmegorzesben, valamint a mozgashianybdl fakadd betegsegek 
megeldzeseben. A gyermekek szakszeruen ellenorzott es vezetett mindennapos mozgasa pozitiv 
hatassal van a kulbnbozo szellemi- es test! fogyatekossagok egeszsegugyi rehabilitalasara, nagyban 
segiti a fizikai es szellemi kepessegeikfejlodeset.

2. Az Alapitvany elsodleges celjai elerese erdekeben anyagilag tamogatni, nepszerusiteni kivan egy 
olyan pedagogiai kepzest (tovabbiakban: Tanfolyam) es rendezvenyek, versenyek megtartasanak bsz- 
tbnzeset, anyagi tamogatasat magaban foglald programot (Ovi-Sport Program), mellyel a szakszeru, 
ellenorzott keretek kdzbtt vegzett oktatas, sportolas es utanpotlas neveles megvalosulhat.

Az Alapitvany palyazeitok formajaban tamogatni kivanja a Tanfolyam kereteben megvalosuld dvondi 
tovabbkepzest. Ez a tamogatas kiterjed a latasserult es mozgaskorlatozott gyermekek spedam 
fbglalkozast igenyld kepzeseinek oktatasara is, ami jelentds segitseget nyujt a rehabilitacidban is. 
A Program segitsegevel minden gyermek felmerhetd, a tehetsegesebbek gondozasa biztosithatc, 
ezzel egyidejuleg minden ovodas adottsagai, kepessegei megfelelb iranyba tereihetdek.

Az Alapitvany nem csupan az dvodakban nevelkedb gyermekek szamara kinal lehetoseget, de szele- 
sebb retegek mozgdsftasat is celul tiizi ki. Ilyenek lehetnek pl. a csaladi napok, az iigyessegi vetelke- 
dok, a csaladi versenyek stb. Mindezeknek csaladsegitd funkciojuk is van.

3. A Program megvaldsitasanak elengedhetetlen feltetele a mini multifunkcionalis palyak (Ovi-Sport 
Palyak) kiepitese, melyek a szakszeru oktatashoz alkalmas kbrnyezetet biztositanak.

A Program megvaldsulasahoz a Palya egy olyan alapot teremt, amely kepes megreformalni a jelenlegi, 
kenyszer-sziilte dvodai gyakorlatot, meiy szerint a gyerekek mozgasigenyet a legtbbb intezmenyben 
zart terben es sziikre szabott kis termekben kenytelenek levezetni.

A szakszeruen kivitelezett Palya lehetoseget ad a gyermekeknek akar az egesz napos szabadten 
sportolasra, mozgasra. A Palya specialis szerkezete (pl. esesvedd gumireteg) ugy keriilt kifejlesztesre 
es kialakitasra, hogy azon szamos mozgasfejleszto es koordinacid-javito, rehabilitacids gyakoriat is 
biztonsagosan es akadalymentesen vegezheto.

A sportolas lehetosege a hatranyos helyzetd, vagy periferias gyermekeket is a legtermeszetesebb md- 
don integralja a tarsadalomba. Lehetoseget nyujt a sikerelmenyre, a kiemelkedesre eppen ugy, mint 
a csapatszellem kialakftasara, az bsszetartozas, valahova tartozas erzesenek megelesere.
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V. Az Ovi-Sport Program elemei
Az Ovi-Sport Program celja, hogy mar a legkisebb korosztalyt is az egeszseges eletre, a mozgas 
szeretetere nevelje, egyuttal biztositsa a sportolashoz sziikseges optimalis felteteleket. Tovabbi 
celunk, hogy a szuibknek ne keHjen a gyermekeiket kiilbn, tbbbletkbitseget vallalva sportoltatniuk.

1. Ovi-Sport Palya

Az Ovi-Sport Palya jogi oltalommal rendelkezd magyar innovacio, egy kifejezetten ovodasok szamara 
kifejlesztett, tobb sportag muvelesere aikalmas, specials meretu es kivitelezesu multifunkcionalis 
miifuves sportpalya. Megalkotasana! nem csupan figyeiembe vettiik a 3-6 eves korosztaly fcikai, 
szeliemi es lelki sajatossagait, hanem ogyenesen erre epitettunk mindent.

Az Ovi-Sport Palyak palankkal kbrulkeritve, haibval lefedve ke?sziilnek. Meretiik 6x12 meter, ami a na 
gyobb sportpalyak aranyainak felel meg. Komplex jelleguk alkalmassa teszik a kbvetkezo sportagak 
muvelesere, iiletve alapjainak elsajatitasara: rbplabda, kezilabda, iabdarugas, kosarlabda, tenisz es 
toHas. Ezeken kivul aikalmas esestan oktatasra, valamint ugyessegi jatekok, mozgaskoordinacids 
feladatok gyakorlasara egyarant.

A 2020/21-es programban szereplo Ovi-Sport Palya



1.1. Kezdeti, elso lepesunk... - Debrecent Reformatus (Collegium Ovodaja

Az Ovi-Sport Program elott:

Az Ovi-Sport Palya kivitelezeset kbvetden:

1.2. Az Ovi-Sport Palya Klasszik verzidja:





1.3. Az Ovi-Sport Paly a Gomba verzioja:



Egyszerusitett muszaki tartalom a hasznalati mintaoltalom alapjan

Palya merete: 6x12 meter, ami igeny szerint es a hely adottsagaihoz merten, korlatozott mertekben 
valtoztathatd, alepitmenye vizatereszto. A kiviteiezeshez sziikseges legkisebb megtisztitott fbidteru- 
fet: 7 x 14 meter, 80 cm meiyen kozmumentesen.

Retegrend:
burkolat: 3 retegben szott tdltetlen mufu (a minimalis karbantartas erdekeben),

• rugalmas aljzat: 1x1 m-es gumiiapok,
- megfeieid sportpalya alepftmeny, 
- fogadd szint - megtisztitott fbldterulet.

Tartdszerkezet: 3 m magassagu ace!- es hajlitott csoszerkezet.

Palank rendszer: 75 cm magas gumilap palank (esesvedo muanyag), 2 db ajtoval ellatva. A sarkoknal 
!e kerekitett elemek.

Az oszlopok teteje: konnyufem-haidtarto vazszerkezettel ellatott rendszer, horganyzott fem szerelve- 
nyekke! rogzitve. A jatekter fbldtt a halotartd femszerkezeten 10x10 cm lyukbosegu, 3 mm vastag 
labdafogo ha!d kern! rbgzitesre, amely a palya oldalan a palankszerkezethez kotodik.

Tartozekok: 2 db 200 cm x 170 cm kapu (klasszik),
2 db gyermek kosarlabdapalank,
1 db arnyekolo bald,
1 db alh'thatd magassagu palyafelezd-hald teniszhez,
1 db hosszanti halo zsindrlabdazashoz.

Extra: a palyahoz rendelheto atletikai palya (futokor).



A palya karbantartasa

A kifejezetten az Ovi-Sport Palyakra szant SMG TurfScout TS500, azaz „Oszkar" kezi huzassat egy 
szemely aital konnyen mozgathato. A gepre szerelt kerekek segitsegevel akar az ovoda gondnoka, 
akar az ovodapedagogusok altaI konnyeden karbantarthato az Ovi-Sport Palya.

Tisztitasi melysege allithato, a mufubol kiszedett szemetet kulbn tartalyba gyujti bssze. Kis merete 
miatt keskeny ajtdnyilasokon is konnyen keresztlilviheto.

Technikai informaciok:
Vaz: acelvaz
Meghajtas: kezi vontatasu vontatokbtellel
Szuro: doboztartos sziirb 5 m?
Munkaszelesseg: 800 mm
Suly:40 kg
Meretek: hossz 680 x szelesseg 696 x magassag 215 mm
Magassagi alHthatosag: 2 fokozat

Oszkar karbantartogep
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[\z Ovi-Sport Alapitvany kiemeit figyehnet fordit a gyermekek biztonsagara, Palyaink TUV Megfeleld- 
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2. Ovi-SportTanfolyam - szakmai kepzes az ovodapedagogusoknak

Nem mindegy, hogy milyen eletkorban milyen sportagat, edzest es sportprogramot valasztunk a 
gyermekek szamara. A legfontosabb, hogy megalapozz.uk a mozgas szeretetet, annak erdekeben, 
hogy kesobbi eletszakaszaikban is a mindennapjuk reszet kepezze a mozgas, a sport. Ezt azonban 
nem azonnali direkt sportagvalasztassal, edzesszeru foglalkozassal kell kezdeni.

Az Ovi-Sport Program kereteben az dvonok Ovi-Sport Tanfolyamot vegeznek, mely soran elsajatitjak a 
gyermekek sportagspecifikus oktatasahoz sziikseges legfontosabb alapkovetelmenyeket.

A fejleszto munkanak egyik kritikus pontja, hogy mely eletkorban kezdbdik el a specialis tehetseg- 
fejlesztes. Bizonyos mozgasbeli tehetseg megjelenesi ideje mar ovodaskorban felfedezheto, s ennek 
programszeru fejlesztese mar ekkor fontos.

Ovodaskor jellemzoi (Mozgas - siker - elmeny)

Ovodaskorban a gyerekek termeszetesen specialis torodest igenyelnek. Az ovodaskor jellemzoi:

• Az ovodaskor meg„csak"alapozd korszaknaktekintheto: tbrodjunk veluk, engedjiik oket jatszani!

• Fontos, hogy a gyerekeknek a testi fejlesztes mellett megfeleld erzelmi fejlodest is biztositsunk.

Ebben a korban meg nem szabad „elkiilbniteni'’ a tehetsegesnek latszo gyereket a tarsaktol, mert 
ebbol problema adodhat

Az Ovi-Sport Program fejlodes- es neveleslelektani megalapozottsaga reven fd feladatanak tekmti az 
ovodas gyermekek eletkori es egyeni sajatossagainak szem elott tartasaval az egeszseges, harmoni- 
kus szemelyisegfejlesztest. A gyermek alapvetb megnyilvanulasi modjara, a mozgasra es annak fo 
tevekenysegi formajara, a jatekra alapozva szervezi a fd nevelesi teriileteken vegzendd pedagogies es 
pszicholdgiai feladatokat.

megalapozz.uk


A specialisan erre a celra kifejlesztett sportpalya hasznalatavai a gyermekeknek eletre szold 
elmenyeket, elonybket, kuldnleges fejlodesi lehetosegeket biztosithatunk.

Cel hogy a felenkebb, bizonytalanabb gyermekek testben, lelekben, es szellemben egyarant fejldd- 
jenek, es abszolut sikerelmenyt kapjon mindenki a csoportos, jatekos egyiittmukbdesben.

Milyen sportolasi lehetoseget szeretnenk biztositani az ovodas gyerekeknek?

A multifunkcionalis palya hasznalatavai a 3-6 eves gyerekeknek 
a testnevelesben egyebkent is ajanlott, termeszetes mozgasok 
sokszinu lehetoseget szeretnenk biztositani, minel szelesebb 
kdrben epitve a gyermek mozgasahoz rendelkezesre allo bsszes 
motorikus alapmozgasra. A gyerekek jatszva lesznek ugye- 
sebbek, eltetd elemuk a jatek, a jatekossag, a valtozatossag. 
Alkalmazhatjuk a kiscsoportban vegzett kbzbs mozgasokat, 
gyakorlatokat, kbzben a csoport kdzbssegformalasa, kbzbsen 
kapott pozitiv sikerelmenyek - testben es lelekben is - alakitjak 
a kicsik fejlodeset es aktivitasat.

A sporttevekenyseg soran eredmenyesen fejlesztheto a motivacid, az aktivitas, az onfegyelem, a ki- 
iartas, a batorsag, az akaraterb, a kiizdeni tudas, az bnbizalom, a fajdalomtures, tovabba a reahs 
bnertekeles is kialakulhat.

5-6 eves korban elbterbe? kerulnek azok a gyakorlatok, amelyekkel kifejezetten a mozgaskoordinadd, 
az egyensulyerzek, a koncentracibs keszseg fejlesztheto. Ezen kiviil a labdaerzekelest fejleszto 
feladatok is bekerulnek a sportfoglalkozasokba, termeszetesen minel jatekosabb formaban.

Az aktiv eletmodra neveleshez nem kell csodakat tenni, hiszen a gyerekeknek letelemuk a mozgas, 
csupan biztatni kell oket es biztositani a megfelelo kbrulmenyeket. Az Ovi-Sport Palya felszereltsege 
biztonsagi kriteriumai (TUV-szabvany), vaiamint a Palyanak otthont add intezmeny ovodapedago- 
gusai reszere tartandd spedalis Tanfolyam lehetoseget biztosit olyan sportok megismertetesere is, 
meiyeket a haHas- es latasserult gyermekeknek taialtak ki (pl. csdrgdlabda). Ennek kdszdnhetoen a 
serult gyerekek integmcidja sokkal egyszerubben es termeszetesebb modon valosulhat meg.

A sportold gyereknek nagyobb az bnbizalma, tbbb az energiaja, jobb a koncentrald-kepessege, 
erdsebb az bnfegyelme. Sok olyan gyermek, akik iigyetlennek vagy nem megfelelben koordinaltnak 
tartanak, nem igy sziiletett, hanem ilyenne valt, mert keves bnallo fejlodesi lehetosege volt, es mert 
mozgasfejlbdesehez nem voltak adottak a sziikseges kbriilmenyek, a megfelelo kbrnyezet.



Fontos szempont, hogy a Program osszeaHitasana! ehsmert szakemberek tudasara tamaszkodunk, 
viszont a napi szintu mozgas, a foglalkozasok megsem egy idegen edzo kezei kozott folynak, hanem a 
gyerekek altal mar jol ismert es kedvelt ovodapedagogusok altal. Segitsegukkel a gyerekek a mar jol 
megszokott kbzegben fedezhetik fel a mozgas es a csapatmunka brdmeit.

f\ szulbknek is kedvez, mert a gyerekek mar nap kbzben is mozognak, illetve a nevelesi idon tuh 
foglalkoztatasra is helyben sor tud keriilni, ezzel kbltseget (mind penzt, mind pedig idot) spbrolva a 
sziilonek.

A celok eleresehez vezetd ut

A legkisebbekke! foglalkozo oktatasi intezmenyek sportletesitmenyi helyzete sajnalatos modon 
nagyon szereny Magyarorszagon. A testnevelest es a sportfoglalkozasokat, amikor az idojaras engedi, 
az udvaron kellene tartani, nem csak kis tornaszobakban. Ezt a helyzetet tovabb nehezitette az uj kbz- 
nevelesi tbrveny, mely szerint kbtelezd az ovodaba Jaras. Emiatt szamos bvodaban a tornaszobabok 
nehany helyen a konyhabbl is csoportszobat kellett kialakitani.

Az oktatasi intezmenyek letesitmeny-fejlesztese meglehetosen hely- es penzigenyes. Ezert kell olyan 
sportpaiyat kialakitani, amely minden evszakban lehetoseget biztosit a rendszeres sportra, mozgasra, 
ugyanakkor- meretebol adbdoan az ara is elerbetb. Az Ovi-Sport Palya nem epitesi engedely kbteles, 
akar 4 nap alatt, gyorsan kivitelezheto.

Nem minden szuld tudja elvinni gyermeket sportegyesiiletbe. Ezert valoszinuleg sok olyan gyerek 
marad ki mindebbol, aki egyebkent tehetseges lenne bizonyos sportagban. Az ovodakba bevitt 
sportprogram altal minden gyermeket fel lehet merni, valamint kepessegeinek megfeleloen, a szama- 
ra legoptimalisabb sportag fele iranyitani.

A Program lehetoseget biztosit a sportegyesuietek szamara is, hogy ovodai latogatas soran, a sport- 
drakon fedezzek fei a tehetsegeket

Az Ovi-Sport Program elterjedesevel ovodak kbzotti tornakat, bajnoksagokat lehet rendezni a Prog
ram es a sport nepszerusitese erdekeben.
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3. Az Ovi-Sport Program es segedletei

Az Alapitvanynak a kezdetektol fogva celja, hogy kiilbnbbzd sportagak, sporttevekenysegek is mcg 
taiaijak a Programban a helyuket. Az alabbi oktatokonyvek kidolgozasat hosszu szakmai egyezietes 
elbzte meg annak erdekeben, hogy az bvodapedagbgusok a legmegfelelbbb modon tudjak a 
gyerekek napi szintu testneveieset levezenyelni. A Tanfolyam reszekent a Programban resztvevd 
ovodak rendelkezesere bocsatjuk sajat kiadasu oktatbkbnyveinket is.

Zsinbrlabdazas hatekony oktatasa az ovodaban (Ovi-Rdpi)

Orbmmel mondhatjuk, hogy mar a Magyar Rbplabda Szbvetseg teljes korii es 
megtisztelb tamogatasat is elvezzuk. Az Ovi-Rdpi kbzponti eleme Programunk- 
nak, melyhez a mbdszertani kbnyv es a szukseges eszkbzbk is rendelkezesre 
allnak mar az bvodapedagbgusok szamara. A gyerekeknek kbnnyitett, kepesse- 
geiknek megfeielb labdakkal, uj halbrendszerrel es szakszeru palyavonalazassal 
keszulunk a sportag alapjainak mine! egyszerubb es szakszerubb elsajatitasa 
erdekeben. A kiadvany ket szerzdje a Magyar Rbplabda Szbvetseg szakemberei: 
Szabados Istvan es Hiervarter Akos.

OVI-KEZI - Ovodaskori mozgasfejlesztes a kezilabda vilagaban

A Magyar Kezilabda Szbvetseg szakmai tamogatasaval, Toth Timea 155-szbrbs 
valogatott kezilabdazb nevevel femjelezve indult el Ovi-Kezi Programunk.

Az oktatbkbnyv elsbsorban a kezilabda alapjainak atadasaban segit a pedagb- 
gusoknak, viszont a lelrt, abrakkal alatamasztott feladatok barmelyik sportag 
eibkesziteseben segitseget nyujtanak. A valtb- es sorversenyek bemutatasa 
mellett fo szerepet kap a kis meretu szivacskezilabda, melybe ha rosszul er bele 
a gyermek, akkor sem esik bantbdasa. A labda helyes fogasa, elfogasa mellett a 
guritas, passzolas es a labdavezetes is bemutatasra kerul.
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Ovodaskoru gyermekek mozgasfejlesztese - Szemelyiseg fejlesztese a labdarugast elokeszito 
OVI-FOCI gyakorlatokkal

yvewekek 
nozgdiitejieszt&e
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Az oktatokonyv Dr. Kiraly Tibor, a Nyugat-Magyarorszagi Egyetem Apaczai Csere 
Janos Kar foiskolai docensenek, Hegedus Tamas UEFA „A" licences edzo es ha- 
zank legnagyobb nemzetkbzi gyermek labdarugo tornainak egyik foszervezo- 
jenek, valamint Hegedus Gabor, hazai es kulfbldi edzoi diplomakkal rendeikezo 
testneveld tanar, korosztaiyos magyar valogatott edzo, es nem utolsosorban a 
Debreceni Honved Oiasz Focisuli alapitojanak kbzbs munkaja. A kiadvany a lab- 
darugas eldkeszitese mellett komplex segitseget nyujt mind a mozgaskoordina- 
cio, mind pedig a gyermekek szemelyisegfejlesztese menten.

Mozgasos tevekenysegek osszetett kepessegfejleszto hatasa inkluziv ovodaskoru kozosseg- 
ben (Ovi-lntegracid)

Az Aiapitvany alapvetb feladatanak tartja, hogy a fogyatekossaggal elok 
szamara is minel szelesebb kdrben biztositsa a sportoias lehetoseget. Az Ovi- 
Integracio Program szakmai segedletet Saringerne Dr. Szilard Zsuzsanna, a Peto 

• ' “ Andras Foiskola docense, eselyegyenldsegi es akadalymentesitesi kommuni- 
. kacios szakoktato, a Fogyatekkal Elok Magyarorszagi Sportszervezeteinek

~ Szovetsegenek (FMSZ) elndke keszitette el az Aiapitvany gondozasaban.

Aik'h&ft ? | A sportra, eges :seges eletmodra neveles lehetoseget a fogyatekossaggal elok 
szamara is megteremti Tanfolyamunk. A fogyatekossaggal elo gyermekek - 

fogyatekossagukbdl adodd - motorikus fejlodese (kondicid, koordinacio) elmarad a korosztalyukhoz 
kepest, a mozgasos tapasztalatszerzesre kevesebb, vagy korlatozott lehetdsegeik vannak. Ezert mine! 
tobb lehetoseget kell biztositani szamukra, es meg kell probalni minel fiatalabb eletkorban bevonni 
oketa mozgasos foglakozasokba.

Mivel jellemzben az intezmenyek testneveldi nem rendelkeznek specials ismeretekkel, igy nem 
vallaljak ezeknek a gyermekeknek a sportfoglalkoztatasat, a szuloknek pedig sokszor sem idejuk, sem 
forrasuk kitlon foglalkozasok biztositasara. Ennek kbvetkezteben pont azok a gyerekek nem jutnak a 
sportoias lehetosegehez, akiknek talan legelemibb sziiksegletiik van ra. Az Ovi-Sport Program leheto
seget biztosit szamunkra, hogy eljussunk az erintettekhez.

Az integracio lehetosege talan a legkonnyebben a sporton keresztul oldhato meg. A jatekos foqlal- 
kozasok, az adott jatek szabalyai, slletve a jatekter modosithatdsaga lehetove teszi, hogy mindenki 
aktiv tagja legyen a foglakozasnak. Ez akkor tud megvalosulni, ha minden resztvevo (pedagdgus, 
fogyatekos, ep tarsaik, kornyezet) megfeleloen felkesziilt.



A szerzo a kiadvanyban bemutatja a mozgasfejlodes sarkalatos pontjait, akar egeszseges, akar serult 
gyermek eseteben, illetve a pszichomotorikussal parhuzamosan az erzelmi, kognitiv kepessegek 
fejleszteset is erthetoen adja at a pedagogusoknak.

Teniszoktatas es mozgasfejlesztes ovodasoknak (Ovi-Tenisz)

Az Ovi-Sport Program kivald lehetoseget nyujt ahhoz, hogy jatekos es vidam 
formaban a legkisebbek is megismerkedhessenek a tenisz alapjaivai. A tenisz 
megszerettetesen tul celunk a gyerekek harmonikus fizikai fejlodesenek elo- 
segitese, valamint motorikus keszsegeik fejlesztese.

A kiadvany szerzdje Orban-Sebestyen Katalin, ket kisgyermek edesanyja, testne- 
veld tanar, tenisz szakedzd, a Magyar Tenisz Szbvetseg Iskolatenisz Program- 
janak alapitoja, a Play and Stay Utanpotlas Program nemzeti koordinatora, a 
Magyar Specialis Olimpia Szbvetseg tenisz szakaganak vezetoje.

Tollaslabda oktatas az Ovi-Sport Program kereteben (Ovi-Tolias)

A tollaslabda, mely vilagszerte milliok ismert es kedvelt sportaga, hazankban is 
egyre nagyobb nepszerusegnek orvend. A sportag fele iranyulb intenziv erdekl- 
bdes hivta eletre az Ovi-Tollas Programot, melynek oktatasi segedletet Szucs 
Zoltan edzo keszitette el palyajan szerzett tobb mint egy evtizedes tapasztalata 
alapjan. Sajat szervezesu, nyilt edzotaboraiban es a magyar iskolai program 
egyik koordinatorakent gyermekek es pedagogusok ezreit ismertette es 
szerettette meg a sportaggal.

A Jollaslabda oktatas az Ovi-Sport Program kereteben” cimu kezikdnyv hasz-
nos es olvasmanyos segitseget nyujt az ovodapedagogusoknak a tollaslabda alapismereteinek elsa- 
jatitashoz, illetve a gondjaikra bizott gyermekek tanitasahoz.

Ovi-Sport a nevelesi ido utan

Oktatasi programunk alapvetden az bvodapedagogusok intezmenyi kereteken belitl zajlb minden- 
napos testneveles eidirasaira eptil. Ennek tovabbfejlesztese erdekeben hatarozott celunk olyan 
egyuttmukbdesi megallapodasok kotese, mellyel a helyi szinten miikodo sportegyesuleteket a 
delutani kulbn foglalkozasok erdekeben bevonjuk. Ezzel a rendszerrel hatekonyabba tudjuk tenni az 
utanpotlas-nevelest, a tehetsegek kiszureset, kozvetiteset es leigazolasat. Ez a szuloknek is nagy 
segitseget jelent, mivel idot es penzt spdrolva nem kell a gyermeket mashova edzesre vinnie meg a 
nevelesi ido utan.
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Nevelesi idon kiviili foglalkozasok, versenyek

Alapitvanyunk nagy hangsulyt fektet ra, hogy a gyerekeknek megadja a nevelesi idon tuli, delutani 
foglalkozasok, valamint a versenyzes adta brombket is, termeszetesen figyelembe veve a korosztaiyi 
sajatossagokat.

Toth Timea, 155-szdrbs valogatott kezilabdazo, illetve szakemberekbol allo csapata az Alapitvannyal 
egyuttmukbdve tobb fovarosi ovodaban tartott kezilabda foglalkozasokat a gyermekeknek. A lurkbk 
pedig mar tdbbszbr is bizonyithattak ratermettseguket a budapesti bajnoksagban, ahol fantasztikus 
elmeny volt szamukra megmerkozni mas csapatokkal, kisebb nezbtbmegek elott.

A Magyar Rdplabda Szovetseg altal szervezett Orszagos Mini Kupa keretein belCd - a Mano korosz- 
talyban - lepett palyara az elso Ovi-Ropi csapatunk. A nyiregyhazi gyerekek becsuletesen helytalltak 
az U10-es csapatok kdzbtt es sok-sok elmennyel tertek haza a Folyondar utcai Sportkbzpontbdl.
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Ovi-Sport Alap Eszkozkeszlet

Az Ovi-Sport Program alapvetd eleme az eszkozkeszlet, mely nelkul elkepzelhetetlen lenne a megva- 
lositas. A keszlet osszeallitasa sok eves tapasztalaton es sportszakemberek szakmai tanacsan alapul. 
Az eszkbztar igeny szerint e^gyeb kiegeszitokkel bovithetb.

Oktatasi eszkozok:
- 50db-os bojakeszlet,
• 8 db lyukas uti boja,

4 par boja- es rudkeszlet,
- 8 db muanyag gat
- 12 db koordinacios karika,
- 1 db koordinacios letra,
- 4 db hajIithato szivacs,

2 db meduza,
■ 2 db oriasteknos,
- 4db labda,
- 5-i-5 db megkulbnbbzteto mez,
- 1 db felezohalo es
- 1 db hosszanti halo.

A roplabda eszkozkeszlet idei programunk reszet kepezik, specialis tenisz es tollaslabda kiegeszito 
eszkozkeszlet kulon rendelhetd.
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VI. Rendezvenyeink
1. Nem vagyunk mi kispaiyasok rendezvenysorozat

a. Ujbudai Focimajalis (Kamaraerdei Ifjusagi Park, 2016. majus)

A rendezvenysorozat elso esemenye a Focimajalis volt, amely csaladi esemenyen kicsik es nagyok 
egyutt szurkolhattak az Europa-bajnoksagra kijutott magyar labdarugo valogatottnak.

b. Ujbudai Vizimajalis (Kamaraerdei Ifjusagi Park, 2017. majus)

A hazai rendezesu vizes vilagbajnoksagra keszuld magyar sportoldknak szoritottunk!

g Jegmajalis (Dunakeszi Foter, 2018. februar)

Telen a 2018~as teli olimpiara kijutott magyar versenyzoknek mutattuk meg, bogy a rossz iddjaras semi 
szegi kedviinket. A rendezvenyen debiitalt az Ovi-Rdpi, horbplabdazas formajaban.
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2. Kispalyas Labdarugo Europa Toma (Szekesfehervar, 2016. augusztus)

A kispalyas labdarugo Eb-n egy listen keresztiil vartuk a gyermekeket egy kis jatekra.

3. Karacsonyi iinnepseg a Parlamentben (Budapest)

Minden evben meghi'vjuk partnereinket, illetve a legjobb palyaatado unnepseget tartb ovodakat a 
Parlamentbe, kbzbs karacsonyi unnepsegiinkre.



4. A Magyar Kezifabdazas Napja (Hosok tere, Budapest, 2017. majus)

A„Velunk kerek a vilag!'!kampanyhoz csatlakozva reszt vettunka kezilabda nepszerusiteseben!

5. Galiba Fesztival (Debrecen, 2017. augusztus)

A Viragkarneval linneplese a Nagyerddben szervezett sportfoglalkozasokkal!

6. Ovi-Kezi Kupa (2018. apriHs)

Az Ovi-Kezi Kupasorozat soran 8 csapat 3 fordulon keresztul vett reszt jatekos vetelkedokon, a sztiiok 
pedig a lelatorol szurkolhattak gyermekiik csapatanak!
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7. I. es II. Ovi-Rdpi Kupa (Szombathely, 2019. majus, november)

A. kupa celja a zsinoriabdan keresztul a roplabdazas megszerettetese, a sportag nepszerusitese, az 
utanpotlas-neveles es a kivalasztas lehetosegeinek bovitese. 8 dvoda, 16 csapat, es tobb mint szaz 
kisgyermek vett reszt a rendezvenyen.

8. Noi roplabda Europa-bajnoksag (2019. augusztus-szeptember)

A budapesti tarsrendezesu (a Magyar Roplabda Szovetseg szervezeseben) Noi roplabda Europa-baj- 
noksag - Magyarorszag-Azerbajdzsan - csoportkbr merkbzes, es az elotte megtartott interaktiv prog- 
ramokon valo reszvete! mintegy 100 dvodas gyermekkel. Celunk a roplabda sportag nepszerusitese.
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VII. Dijaink
20'13-ban hatalmas megtiszteltetes ert minket: Magyar Termek Nagydij es Innovacibert Nivbdij 
olismeresben reszesbltunk.

Alapitvanyunk megalakulasa ota szamos pozitiv visszajelzest kapott tevekenyseget illetben, azonban 
2013-ban elsd izben reszesult olyan elismeresben, amely orszagos visszhangot kapott. Az eiismerest 
odaitelo zsuri indoklasa szerint „az Ovi-Foci es a hozza kapcsolbdb keszseg- es ugyessegfejleszto 
eszkbzkeszlet magyar innovacio es olyan, az bvodasok meretigenyeihez kifejlesztett sport-oktatasi 
eszkbz, mely eddig sem Magyarorszagon, sem pedig a nemzetkbzi piacon nem letezett". A kituntetest 
alapitdnk, Buzanszky Jeno vette at. Az esemenyen felszolalo Buzanszky Jeno kbszbnto szavait ket 
perces vastaps kiserte.

2018-ban pedig a Magyar Termek Nagydijat felvaltb Ertek es Minoseg Nagydijat sikerult elnyernunk.



VIII. Az Ovi-Sport hatasa a kulturara, oktatasra, 
nemzetkozi kapcsolatok

1. A hatarokat nem ismerd sportszeretet

Magyarorszagon a tarsasagi ado adta lehetdsegekkel elve mar komoly tapasztalatot halmoztunk fek 
Az elmult 10 ev tapasztalatai alapjan, Buzanszky Jend drdksegenek apolasa erdekeben kialakitottuk a
Kazal markanevet. Az elnevezest Jend bacsi becenevebdl alkottuk meg. A Kinderpitch einevezes

jott letre.
pedig a palyakat takarja, a szd az angol kindergarten (ovoda) es pitch (palya) szavak dsszevonasabdl

Buzanszky Jeno, ahogy sportolokent egy egesz nemzetet kepviselt, es kuzdbtt erte a futballpalyakon, 
ugy az aktiv labdarugastol vald visszavonulasa utan egyfajta sportdiplomatakent tett sokat a hataron 
tuli magyarokert. Rengeteget utazott annak erdekeben, hogy rendkivuli tortenetet minden magyar 
gyermek es felnott egyarant megismerhesse, mindenfele teruleti vagy egyeb korlatozas nelkuI.

Az 6 almat es egyben egyik utolsd kivansagat sikerult megvaldsitanunk azzal, hogy a Program vegre 
atlepte Magyarorszag hatarat. Magyarorszag Kormanyanak megtisztelb tamogatasaval 4 karpataijai 
magyar ovodaba sikeruit eljuttatni a programunkat. A resztvevd telepulesek: Munkacs, Nagydobiony, 
Peterfalva es Visk. Ezzel a „Nemzeti Ovi-Sport Program" tenylegesen nemzeti szintre emeikedett. 
Celunk az egyenid feitetelek megteremtese, a nemzeti bsszetartozas erdsitese mar a legkisebb 
korosztaiytol kezdve. Szinten ceiunk, hogy egy hataron tuli magyar gyermek se szenvedjen olyan 
iehetdsegbol hianyt, ami Magyarorszagon eld tarsanak adott. Ezt az elvet hataron belul is alkalmaz- 
zuk: Programunk ugyanolyan formaban valdsul meg a par szaz tbs lakossagu telepuleseken, mint 
barmefyikfovarosi keruletben.



2017 nyaran Albania fovarosaban, Tirana 2 dvodajaban sikerult megvalositani a Programot eldszdr 
kulfdlddn. Mindez nem sikerult volna helyi partneriink, a Lorik Cana 5 Foundation nelkul. Look Cana 
az alban nemzeti labdarugo valogatott oszlopos tagja, illetve csapatkapitanya volt. A Palyak 
atadasaval a,heritage of’Buzanszky" Buzanszky Jend oroksege is szimbolikusan atadasra kerult.

2018 nyaran az EXIM tamogatasaval a szekelyfdldi Tusnadfurdon valositottuk meg Ovi-Sport 
Palyankat.

A sikeres egyuttmukodesnek kbszonhetden 2019-ben tovabbi ket albaniai varos Elbasan qs Shkodra is 
biiszkelkedhet Ovi-Sport Palyaval.



A Kulqazdasagi es Ktilugyminiszterium megtisztelo tamogatasaval az Ovi-Sport Kdzhasznu Alapitvany 
ujabb ket paiyat epitett meg 2019 nyaran Albaniaban, Laknas es Chakran fah/akban.

A Nemzeti Ovi-Sport Program kereteben Kishegyesen adtuk at az elso delvideki Ovi-Sport Paiyat. 
A kezdemenyezest az EXIM mellett Ruzsa Magdolna Mate Peter-dijas enekes es dalszerzd is 
tamogatta.



Az Ovi-Sport Kozhasznu Alapitvany Erdely-szerte 14 telepiilesen lehetdseget biztositott arra a Bethan 
Gabor Alapkezelo Zrt. es az Asociatia Erdelyert Polgari Egyesiilet segitsegevel, hogy a legkisebb 
korosztalyt, a sajat igenyeinek megfeleloen kialakitott komyezetben nevelje a mindennapos 
testmozgasra.

2, Dalok kicsiknek, nagyoknak

2015-ben Buzanszky Jeno emlekere sajat CD-t adtunk ki, melyen jelenleg 2 da! szerepel. Az egyik a 
szlogenunkkel azonos dmu„Nagy lepes kis dpobenl", mely leginkabb a gyermekeknek szdl, es mar 
rengeteg palyaatado unnepsegen bizonyitott. Masik dakink a „P es P - Puskas es Pele", mely a tamo- 
gatokat igyekszik megcelozni. Mindket daltan megelevenednek Buzanszky Jend sportiol es eletrol 
alkotott elkepzelesei, gondolatai.

Ptnlras rsPeJ? •vMeohip

Dalok kicsiknek, 
nagyoknak
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3. Egylittmukodesi megaHapodas a Debreceni Egyetemmel (2020)

Orszagosan egyedidaHo megaHapodas szuletett az Ovi-Sport Kdzhasznu Alapitvany es a Debreceni 
Egyetem Gyermeknevelesi es Gydgypedagogiai Kar kozott, ahol sportaiapozo es mozgasfejieszid 
ovodapedagogus szakvizsgara felkeszito szakiranyu tovabbkepzesi szak letrehozasarol ddntbttek, 
meiynek ehnditasa segitheti az ovodapedagogusok tovabbkepzeset.



Alapitvanyunk Programjat a test! es lelki fejlodes egyensulyanak fejleszteset szem elott tartva, egy 
egeszsegesebb, dnmagat es tarsait szeretni es elfogadni tudo generacid kineveleset celozva hoztuk 
letre. Remenyiink es tbrekvesiinK hogy munkank eredmenyekent meitok es huek leszunk szeretett 
alapitonk, Buzanszky Jend kedvenc idezetehez, egyben Alapitvanyunk mottojahoz:

„Mi dolgunk a vildgon? Kuzdeni 
Eronk szerinta legnemesbekert. 
Elottunk egy nemzet sorsa dll. 
Ha azt kivivtuk a mely sulyedesbbl 
S a szellemharcok tiszta sugaranal 
Olyan magasra tettuk, mint lehet, 
Mondhatjuk, terven oseinkporahoz: 
Koszonjuk elet! dldomasidat, 
Ezjd mulatsdg, ferfi munka volt!"

(Vbrdsmarty Mihaly)

Buzanszky Jend (1925-2015)

OsszealKtotta:
Ovi-Sport Kbzhasznu Alapitvany

A Programfuzet utolso modositasa:
Budapest 2021.08.31.



TAMOGATASI SZERZODES 
Sport-fejlesztesi Program megvaldsitasara 

TERVEZET

amely letrejott egyreszrol
Budapest Fovaros VIII. kerulet Jozsefvarosi Onkormanyzat
Szekhelye: 1082 Budapest, Baross u 63-67.
Torzsszama: 735715
Adoszama: 15735715-2-42
Kepviseli: Piko Andras polgarmester
Bankszamlaszama: 11784009-15508009
E-mail: hivatal@jozsefvaros.hu
mint tamogato (a tovabbiakban: Onkormanyzat)
masreszrol az
Ovi-Sport Kdzhasznu Alapitvany,
Szekhelye: 1122 Budapest, Toth Lorinc utca 13.
Nyilvantartasi szama: 01-01-0011369
Adoszama: 18211999-1 -43
Kepviseli: Dr. Molnar Andrea, a Kuratorium elnoke
Bankszamlaszama: 11712004-20342087-00000000
E-mail: info@ovi-sport.hu
mint tamogatott (a tovabbiakban: Alapitvany)
egyuttesen, mint Felek kozott alulirott napon es helyen az alabbi feltetelekkel:

I. Fogaimak

Jelen szerzodes tekinteteben,
Program: az Alapitvany altal meghirdetett es Onkormanyzat altal sikeresen palyazott „Nemzeti Ovi - 
Sport Program’' palyazat szerinti Ovi-Sport Palya megepitese, eszkozkeszlet beszerzese, 
szakemberkepzes, rendezvenyszervezes, szemelyi jellegu raforditas, ovodapedagogus kepzes, 
utanpotlas-neveles, Program-megvalositas, az Onkormanyzat fejlesztesi tamogatasanak, valamint Tao 
tamogatas igenybevetelevel.
Fejlesztesi tamogatas: a Program megvalositasahoz szukseges targyi es szemelyi feltetelek, valamint 
szolgaltatasok megteremtesehez, fejlesztesehez elofinanszirozassal juttatott, vissza nem teritendo 
onkormanyzati tamogatas.
Elofinanszirozas: a jelen tamogatasi szerzodes szerinti tamogatas teljes osszegenek a Program 
megvalositasat megelozo folyositasa.
Tao tamogatas: a tarsasagi adorol es az osztalekadorol szolo 1996. evi LXXXI. torveny (,,Tao. tv.”) 
es a sportrol szolo 2004. evi I. torveny (tovabbiakban: Sporttorveny), illetve az ezekhez kapcsolodoan 
elfogadott, a latvany-csapatsport tamogatasat biztosito tamogatasi igazolas kiallitasarol, 
felhasznalasarol, a tamogatas elszamolasanak es ellenorzesenek, valamint visszafizetesenek 
szabalyairol szolo 107/2011.(VI.30.) Kormanyrendelettel bevezetett, a latvany-csapatsportok 
tamogatasara szolgalo adokedvezmeny, amelyet Alapitvany a Program megvalositasahoz igenybe 
vesz.
Tamogatasi idoszak: 2022/23 TAO ev (2022. julius 1-tdl 2023. junius 30-ig, illetve adott esetben 
jelen Program hosszabbitasanak vegeig)
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IL A tamogatasi szerzodes targya

1) A tamogatasi szerzodes targya fejlesztesi tamogatas nyujtasa az Alapitvany szamara az altala 
biztositott Program megvalositasahoz.

2) Onkormanyzat vallalja, hogy az Onkormanyzat Kepviselo-testliletenek ..../2022. (1.20.) 
szamu hatarozata alapjan fejlesztesi tamogatast nyujt az Alapitvany reszere.

3) Alapitvany a fejlesztesi tamogatast elfogadja, es vallalja, hogy a tamogatast a jelen 
szerzodesben meghatarozott cel, azaz a Program megvalositasara hasznalja fel.

III. Vegsd kedvezmenyezett

A Program megvalositasi helye, a Vegsd kedvezmenyezett ovodak adatai:

Neve: Jozsefvarosi Ovodak
Szekhelye: 1084 Budapest, Tolnai Lajos utca 7-9.
Adoszama: 15832544-2-42
E-mail cime: neoliza08@gmail.com
Telefonszam: 36 (1) 210 00 86

Megvalositasi helyszin: Jozsefvarosi Ovodak Gyerek-Virag Tagovodaja 1083 Bp. Baross u. 
111/b.
Ovodavezetd neve: Aissou Erzsebet intezmenyvezetd
Ovodavezetd elerhetosege (mail): neoliza08@gmail.com
Ovodavezetd elerhetosege (telefon): 06/20/4246743
Ovodai kapcsolattarto neve: Pappne Antal Katalin tagdvodavezeto
Ovodai kapcsolattarto elerhetosege (mail): gyerekvirag@gmail.com:
Ovodai kapcsolattarto elerhetosege (telefon): +36 (1) 323 12 95

Megvalositasi helyszin: Jozsefvarosi Ovodak Viragkoszoru Tagovodaja 1083 Budapest, 
Baross utca 91.
Ovodavezetd neve: Aissou Erzsebet intezmenyvezetd
Ovodavezetd elerhetosege (mail): neoliza08@gmail.com
Ovodavezetd elerhetosege (telefon): 06/20/4246743
Ovodai kapcsolattarto neve: Zuhatagi-Fesu Stella tagdvodavezeto
Ovodai kapcsolattarto elerhetosege (mail): vkoszoru08@gmail.com
Ovodai kapcsolattarto elerhetosege (telefon): +36 (1) 333 55 92

IV. A megvalositas es iizemeltetes egyes szabalyai

1 .) Onkormanyzat vallalja, hogy a tamogatasi idoszakra az Onkormanyzat Kepviselo- 
testiiletenek ....IlSm. (1.20.) szamu hatarozataban meghatarozottak szerint 5.200.000 
forint/dvoda, azaz otmillid-ketszazezer forint/ovoda fejlesztesi tamogatast nyujt a „Nemzeti 
Ovi-Sport Program” elnevezesii Program megvalositasara.

2 .) Onkormanyzat kotelezettseget vallal arra, hogy a tulajdonaban levo ingatlan relevans 
teruletet az Ovi-Sport Palya kialakitasa celjabol es annak idotartamara az Alapitvany 
birtokaba bocsatja, ingyenesen a hasznalataba adja. Alapitvany az igy hasznalataban allo 
ingatlanon kialakitja az Ovi-Sport Palyat, amely az Eszkozkeszlettel egyutt a muszaki 
atadas-atvetelt kovetben befejezetlen beruhazaskent atadasra keriil Onkormanyzat 
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tulajdonaba. Onkormanyzat tovabba kotelezettseget vallal arra, hogy a jelen 
megallapodasban foglalt kotelezettsegek kozds teljesitese es jogok kozos gyakorlasa 
celjabol az Ovi-Sport Palya kialakitasat kbvetden az Ovi-Sport Palyat az Alapitvany 
ingyenes, reszleges hasznalataba adja kozfeladat ellatasa celjabol, a kozfeladat 
ellatasahoz szukseges mertekben, a hasznalatba adastol (birtokbaadastol) szamitott 15 ev 
hatarozott idotartamra. A Sporttorveny 55.§, valamint - a Magyarorszag helyi 
onkormanyzatairdl szdlb 2011. evi CLXXXIX. torveny 13. § (1) bekezdes 15. pontja, es 
23. § (5) bekezdes 17. pontja ertelmeben a jelen megallapodas targyat kepezo 
tevekenyseg es sportfejlesztes kbzfeladatnak minosul. Az Ovi-Sport Palya, illetve 
Eszkozkeszlet az Onkormanyzat konyveiben (szamviteli nyilvantartasaiban) keriil 
kimutatasra, az Alapitvany pedig a 15 evre szolo hasznalati jogot - vagyoni erteku 
jogkent - veszi fel a konyveibe. Az Onkormanyzat reszere az atadasra keriilo Ovi-Sport 
Palya, illetve Eszkozkeszlet ertekerbl az Alapitvany teteles, reszletezb szamviteli 
bizonylatot alh't ki, mely alapjan a nyilvantartasba vetel a jogszabalyoknak megfelelben 
megtortenhet.

3 .) Alapitvany az Ovi-Sport Palya miiszaki atadas-atvetelenek idopontjarol Onkormanyzatot 
irasban tajekoztatja, az atadas-atvetelre meghivja. Az atadas-atveteli eljarassal egyidejuleg az 
Alapitvany az Ovi-Sport Palyat Onkormanyzat birtokaba adja. Onkormanyzat hozzajarulasat 
adja ahhoz, hogy amennyiben a miiszaki atadas-atveteli eljarasban nem vesz reszt, ugy a 
birtokbaadasi jegyzokbnyv tavolleteben keriiljon felvetelre. Onkormanyzat tavollete nem 
akadalya a birtokbaadasnak, amennyiben az atadas-atveteli eljaras eredmenyes volt es 
Alapitvany Onkormanyzat reszere a birtokbaadasi jegyzokonyvet megkuldte. Onkormanyzat 
birtokba lepesenek idopontjat minden esetben a birtokba adasi jegyzokbnyv rogziti. 
Onkormanyzat elfogadja, hogy amennyiben a birtokbaadastol tavol marad, ebbol eredoen 
Alapitvannyal szemben semmilyen kifogast vagy igenyt nem tamaszthat.

4 .) Felek megallapodnak abban, hogy az Ovi-Sport Palya rendeltetesszerii hasznalatahoz 
szukseges valamennyi felujitasi, javitasi, karbantartasi kbltseget, valamint a hasznalattal jaro 
kbltsegeket, tovabba a Palya tekinteteben felmeriilb kbzterheket az Onkormanyzat viseli.

5 .) Felek megallapodnak es Onkormanyzat tudomasul veszi es vallalja, hogy az Ovi-Sport Palya 
birtokba adasat kbvetden jelen szerzodes idotartama alatt Onkormanyzat felelbssege es 
kbltsege a Palya szabalyszerii es jelen szerzbdesnek megfelelb mukbdtetese, karbantartasa, 
valamint a jelen szerzodes idotartama alatt a Palya jogszabalyoknak es a biztonsagos, 
balesetmentes iizemeleshez szukseges allaganak biztositasa. Az Ovi-Sport Palya teljes kbrii 
mukbdteteserol es karbantartasardl Onkormanyzat kbteles sajat kbltsegen gondoskodni. 
Alapitvany - elozetes ertesitest kbvetden - maga vagy megbizottja utjan jogosult a 
karbantartast ellendrizni es az ellenorzesekrol jegyzokonyvet kesziteni. A karbantartasi 
kotelezettseg teljesiteset a felek lenyeges szerzodesi feltetelnek tekintik, melynek megsertese 
kulbnbsen sulyos szerzbdesszegesnek minosul.

6 .) Felek rogzitik, hogy a Palya el nem bonthatd, at nem helyezheto, at nem alakithatd kiveve, ha 
a felek ahhoz eldzetesen es egyuttesen, kulon megallapodas formajaban kbzosen 
hozzajarulnak.

7 .) Alapitvany vallalja, hogy a Palya es az Eszkozkeszlet hasznalataba vetelhez szukseges 
garancia, jdtallasi es egyeb iratokat Onkormanyzat reszere atadja.

8 .) Felek megallapodnak, hogy Alapitvany az elkesziilt Palya palankjanak teljes feliiletet 
ingyenesen reklam celra felhasznalhatja a 2. pont szerinti 15 eves idbtartamban.

9 .) Felek rogzitik, hogy Alapitvany a Palya es az Eszkozkeszlet hasznalatat/allapotat, az Oktatasi 
Program mukbdeset barmikor, szemelyes latogatas, vagy irasos beszamolb formajaban 
ellendrizheti.
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10 .) Felek megallapodnak abban, hogy a Palya karbantartasaval jaro kotelezettsegek es koltsegek 
az Onkormanyzatot terhelik, melyhez Alapitvany karbantartasi utmutatot es napldt biztosit.

11 .) Onkormanyzat kijelenti, hogy a Tao tv. 22/C § (6) bekezdes b) pontja alapjan gondoskodik a 
sportcelu ingatlan ingyenes vagy kedvezmenyes aron tortend hasznositasarol. Onkormanyzat 
a sportcelu hasznositast (hasznalatot) nem korlatozza, ellenkezd esetben az Alapitvany 
jogosultta valik a tole visszakdvetelt Tao tamogatasi dsszeg megteritesere.

12 .) Felek rogzitik, hogy Alapitvany az Onkormanyzat cimeret a honlapjan ( u) 
Partnerei kdzott feltunteti, Onkormanyzat jogosult az Alapitvany hivatalos logojat es 
szlogenjet a Program kereten beliil, azzal osszefuggesben felhasznalni.

www.ovi-sport.h

13 .) A jelen szerzodessel kapcsolatos iigyekben Felek reszerol a kapcsolattartokon keresztiil zajlik 
a felek kbzbtti, kolcsonos informalas, Onkormanyzat birtokaban levo adatok es 
informaciok rendelkezesre bocsatasa. Felek a kapcsolattartas megfeleld formajanak tekintik 
az e-mailen torteno erintkezest is.

14 .) Kapcsolattartd az Onkormanyzat reszerol:
Nev: Pokomyi Viktoria
Telefon: +36 (1)459 25 88
E-mail: pokomyiv@jozsefvaros.hu

Kapcsolattarto az Alapitvany reszerol:
Nev: Kocsis-Bozsik Debora
Mobil: (+36 30) 968 4362
E-mail: debora.kocsis-bozsik@ovi-sport.hu
Posta cim: Ovi-Sport Kozhasznu Alapitvany, 1122 Budapest, Toth Lorinc utca 13.

V. A fejlesztesi tamogatas osszege, folydsitasanak hatarideje, modja, feltetelei

1) Onkormanyzat vallalja, hogy a Program megvaldsitasara az Onkormanyzat Kepviselo- 
testiiletenek ...72022. (1.20.) szamu hatarozatban meghatarozottak szerint osszesen brutto 
10.400.000 forint, azaz brutto tizmillio-negyszazezer forint fejlesztesi tamogatast nyujt.

2) Alapitvany tudomasul veszi, hogy Onkormanyzat a jelen tamogatasi szerzodes alapjan, 
meghatarozott dsszeget folydsitja.

3) Onkormanyzat a fejlesztesi tamogatast Alapitvany alabbi magyarorszagi penzintezetnel 
vezetett bankszamlaszamara torteno atutalassal folydsitja:

Bank neve: Bankszamlaszam:
OTP Bank 11712004-20342087-00000000

4) A fejlesztesi tamogatas egy osszegben 2022. oktdber 31-ig keriil atutalasra.
5) Alapitvany kijelenti, hogy a szerzodes alairasanak idopontjaban

a. a koltsegvetesbol nyujtott tamogatas celja tekinteteben addlevonasi joggal 
nem rendelkezik,

b. egyeb, korabbi tamogatasbol szarmazd, lejart hatarideju elszamolasi vagy 
visszafizetesi kotelezettsege nines,

c. nem all jogerds vegzessel elrendelt vegelszamolas, felszamolas alatt, ellene 
jogeros vegzessel elrendelt csod- illetve egyeb, a megsziintetesere iranyulo, 
jogszabalyban meghatarozott eljaras nines folyamatban,

d. a szamviteli torveny szerinti 2020. evi - civil szervezetek egyszeriisitett - 
beszamolojat az Orszagos Birdsagi Hivatalnal letetbe helyezte,
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e. a szervezet megfelel az allamhaztartasrol szolo 2011. evi CXCV. torveny 
(tovabbiakban: Aht.) 50. § a) pontjaban eldirtaknak, valamint nem allnak vele 
szemben fenn az allamhaztartasrol szolo torveny vegrehajtasarol szolo 
368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet (a tovabbiakban: Avr.) 81. §-aban 
foglaltak,

f. az Aht. 1. § 4. pontja, valamint a nemzeti vagyonrol szolo 2011. evi CXCVI. 
torveny (tovabbiakban: Nvt.) 3. § (1) 1. alapjan atlathato szervezetnek 
mindsul,

g. a kozpenzekbol nyujtott tamogatasok atlathatdsagarol szolo 2007. evi 
CLXXXI. torveny szerinti osszeferhetetlenseg, illetve erintettseg nem all fenn 
az Alapitvany es kepviseloje tekinteteben.

6) Amennyiben az elozo pontban foglalt esetek barmelyike fennail, a tamogatas utalasa 
felfuggesztesre keriil az arra okot ado koriilmeny megszuneseig.

7) Alapitvany tudomasul veszi, hogy az Nvt. 3. § (2) bekezdese ertelmeben a valotlan tartalmu 
nyilatkozat alapjan kotott szerzodes semmis.

VI. A fejlesztesi tamogatas felhasznalasa

1) A fejlesztesi tamogatas celnak megfelelden, kizardlag a Program megvalositasara fordithato.
2) A fejlesztesi tamogatast a vonatkozo jogszabalyokban, valamint ajelen szerzodesben foglaltak 

szerint lehet felhasznalni.
Alapitvany kijelenti, hogy a fejlesztesi tamogatas felhasznalasat elkuldnitetten es naprakeszen 
tartja nyilvan.

3) A tamogatas AFA-ra abban az esetben fordithato, ha az Alapitvanynak a jelen tamogatasi 
szerzodes alapjan tamogatott beszerzese kapcsan AFA levonasi joga nines, vagy azzal a 
Program megkezdesekor, illetve a szerzodes ervenyessegi idotartama alatt nem el, es errol 
nyilatkozik az Onkormanyzat fele.

4) Amennyiben a Program megvalositasa ajelen tamogatasi szerzodes megkotesekor tervezettnel 
kevesebb dsszegbe keriil, a tamogatas osszegenek e csokkenessel aranyos reszet 
(maradvanydsszeg) Alapitvany koteles visszafizetni Onkormanyzat reszere. Onkormanyzat 
ddnthet ugy, hogy a szamara visszafizetendo osszeget, felajanlja az Alapitvany hataron tuli 
„Mindenki Ovija” elnevezesu programjanak javara.

VII. Az elszamolas rendje

1) Alapitvany 2023. junius 30-ig koteles teljesiteni a Programot.
2) Alapitvany 2023. december 31-ig elszamolast nyujt be a Program megvalositasarol, a 

fejlesztesi tamogatas felhasznalasarol, valamint a penziigyi teljesitesrol Onkormanyzatnak. Az 
elszamolas szakmai es penziigyi reszbol all.

3) Amennyiben Onkormanyzat a maradvanydsszeget nem ajanlja fel a „Mindenki Ovija” 
Program reszere, ugy a tamogatas elszamolas szerinti maradvanydsszeget Alapitvany koteles 
az elszamolas benyujtasaval egyidejuleg az alabbi szamlaszamra visszautalni. Az utalasnal a 
jelen tamogatasi szerzodes szamat vagy az onkormanyzati hatarozat szamat fel kell tuntetni.

Onkormanyzat neve: Budapest Fovaros VIII. 
keriilet Jozsefvarosi Onkormanyzat

Onkormanyzat cime: 1082 Budapest, Baross u 
63-67.

Bank neve: OTP Bank Nyrt. Bankszamlaszam: 11784009-15508009
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4) Alapitvany az elszamolast Onkormanyzathoz azzal az adattartalommal es mellekletekkel 
nyujtja be, hogy abbol a teljesites megallapithato legyen.

5) Az elszamolashoz csatolni kell mindazon iratokat, dokumentumokat, szamlakat, amellyel 
Alapitvany igazolja, hogy a tamogatas rendeltetesszeruen, a dontes szerinti celnak 
megfelelben, a szerzodesben rbgzitett keretek kbzbtt keriilt felhasznalasra.

6) A fejlesztesi tamogatas elszamolasat Onkormanyzat megvizsgalja es a Kepviselb-testiilete ele 
terjeszti. Az Onkormanyzat a fejlesztesi tamogatas elszamolasanak elfogadasarol vagy 
elutasitasarol az tilestbl szamitott 15 napon beliil irasbeli ertesitest kuld Alapitvany reszere.

7) Onkormanyzat 15 nap kituzesevel hianypotlasra hivja fel Alapitvanyt, amennyiben a 
fejlesztesi tamogatas felhasznalasa nem allapithato meg egyes reszleteiben az elszamolasbol. 
A hianypotlasi felhivasban az Onkormanyzat tovabbi dokumentumok, iratok becsatolasat is 
eloirhatja.

8) Onkormanyzat az elszamolast elutasitja, kiilonosen, ha:
az elszamolasbol a fejlesztesi tamogatas felhasznalasa nem allapithato meg,
Alapitvany szerzbdesszegest kbvetett el,
Alapitvany a hianypotlasi felhivast kovetoen sem tesz eleget elszamolasi 
kbtelezettsegenek, nem nyujtja be a szukseges dokumentumokat, szamlakat, 
Alapitvany a hianypotlasi hataridot elmulasztja, 
amennyiben a benyujtott elszamolas alapjan csak reszteljesites allapithato meg, ugy az 
ertesitesben meghatarozasra kerul, hogy a penziigyi elszamolas mely tetelei, illetve a 
szakmai beszamolo mely elemei kerultek elfogadasra, illetve elutasitasra.

9) Az Onkormanyzat altal nyujtott tamogatasok elszamolasa akkor fogadhato el, ha a bemutatott 
bizonylat szerinti raforditas megfelel a jelen tamogatasi szerzodesben, valamint az Alapitvany 
Programjaban megjelolt celoknak, valamint a gazdasagi esemenyt rogzito szamviteli bizonylat 
megfelel a szamvitelrol szolo 2000. evi C. torveny 166-167.§ -aiban rbgzitett felteteleknek.

VIII. Bejelentessel kapcsolatos kotelezettsegek

1) Onkormanyzat kbtelezettseget vallal arra, hogy a jelen megallapodasban - kiilonosen pedig a Tao 
tv. 22/C. § - ban - foglaltak teljesiilesehez szukseges valamennyi nyilatkozatot, hozzajarulast es 
beleegyezest hataridbben megadja es szukseg eseten Alapitvany rendelkezesere bocsatja.

2) Alapitvanynak altalanos tajekoztatasi kotelezettsege van Onkormanyzat fele a jelen szerzodessel, a 
vegso kedvezmenyezettel es a Programmal kapcsolatos szerzodest erinto valamennyi tennyel, 
kbriilmennyel kapcsolatban.

3) A szerzodeskotest kovetoen megindulo csod-, felszamolasi, vegelszamolasi, vegrehajtasi, illetve 
adossagrendezesi eljarasrol Alapitvany legkesobb 15 napon beliil koteles tajekoztatni az 
Onkormanyzatot.

4) Alapitvany koteles az Onkormanyzatnak 15 napon beliil bejelenteni amennyiben a 
szerzodeskbteskor kozblt barmilyen adatban, illetve a szerzodest befolyasolo barmilyen 
kdriilmenyben valtozas allt be. A bejelentesnek az Onkormanyzathoz valo megerkezeseig az 
Onkormanyzat a jelen szerzodesben rbgzitett adatokat tekinti hatalyosnak, es Alapitvany reszere 
tovabbitando kiildemenyeket ajelen szerzodesben megjelolt cimre jogosult megkuldeni.

5) Alapitvany haladektalanul koteles bejelenteni Onkormanyzatnak, amennyiben jelen szerzbdes 
szerinti Program/ok megvalositasa meghiusul, tartos akadalyba utkdzik, vagy megvalositasa 
kesedelmet szenved.

6



6) Alapitvany koteles kezdemenyezni jelen szerzodes modositasat, ha megvaltoznak a szerzodesben 
foglalt adatok, kiilonoskeppen, ha Alapitvany barmely bankszamlaszama, illetoleg barmely a 
szerzodest erinto lenyeges adat, teny vagy kbrulmeny valtozik.

7) Alapitvany koteles haladektalanul bejelenteni Onkormanyzatnak az adolevonasi jogosultsagaban 
bekbvetkezo valtozast.

IX. Dokumentumok, megorzesi kotelezettseg

1) Alapitvany nyilatkozik, hogy a szerzodes jogszeru teljesiteset igazolo es alatamaszto 
dokumentumokat a hatalyos jogszabalyoknak megfelelden vezeti es tarolja, ugy, hogy abbol a 
fejlesztesi tamogatas felhasznalasa megallapithato legyen.

2) Alapitvany koteles a szerzodes teljesitesere vonatkozo dokumentumokat valamint az elszamolast 
es annak alapjat kepezo bsszes dokumentumot, iratot, szamlat, a szerzodes megszunesetol 
szamitott 8 evig megdrizni, es lehetove tenni, hogy Onkormanyzat vagy a mindenkor hatalyos 
jogszabalyok alapjan feljogositott szerv abba betekintsen.

X. A fejlesztesi tamogatas folyositasanak felfiiggesztese

1) Onkormanyzat a folyositas felfuggeszteserol, es annak indokarol irasbeli ertesitest kuld 
Alapitvanynak.

2) A felfuggesztes okanak megszunese eseten, a felfuggesztes miatt nem folyositott fejlesztesi 
tamogatast Onkormanyzat a tamogatasi idoszak utolso napjaig folyositja.

XL A szerzodes modositasa

1) Jelen szerzodes modositasat a Felek irasban kezdemenyezhetik. Szerzodesmodositas 
kezdemenyezesere barmely, a szerzodest erinto okbol sor kerulhet azzal, hogy a szerzodes 
modositasa a Program eredeti celkituzeseit nem valtoztathatja meg.

2) Barmelyik fel a szerzodes mbdositasara iranyulo javaslatat indoklassal alatamasztva nyujthatja be 
a masik felhez, egyidejuleg megkiildi a modositashoz szukseges iratokat, dokumentumokat is.

3) A masik fel a modositasi kerelem beerkezesetol szamitott 30 napon beliil irasban ertesiti a 
modosito felet a szerzodesmodositasi kerelem targyaban hozott dbntesrol.

4) Felek jogszabalyvaltozas miatt, tovabba a mindenkor hatalyos kbltsegvetesi torvenyben 
foglaltakra tekintettel is kezdemenyezhetik a szerzodes irasbeli modositasat.

5) Amennyiben a modositasi kerelmet barmelyik fel hianyosan nyujtja be, masik fel 8 napos 
hatarido tuzesevel elektronikus uton hianypotlast irhat elo. A modositasi kerelem ismetelt hianyos 
benyujtasa eseten, a modositas iranti kerelem elutasitasra keriil.

6) Ha Alapitvanynak fel nem rohato okbol a Program megvalositasa, a szerzodesszeru teljesites csak 
a szerzodes modositasaval valosithato meg, Alapitvanynak haladektalanul irasban 
kezdemenyeznie kell a szerzodes modositasat Onkormanyzatnal.

XII. Jogosulatlanul igenybe vett tamogatas

1) Jogosulatlanul igenybevett tamogatasnak mindsul a fejlesztesi tamogatas jogszabalyserto, vagy 
nem szerzodesszerii felhasznalasa.

2) Jogosulatlanul igenybevett tamogatas kulonbsen:
a) Alapitvany a tamogatast a szerzodestol elteroen, rendeltetesellenesen vagy nem 

jogszeruen hasznalta fel;
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b) Alapitvany - neki felrohato okbol - a kituzott hataridoket elmulasztotta;
c) a szerzodes teljesitese Alapitvanynak felrohato okbol a szerzodesben tuzott hataridon 

beliil nem kezdodott meg;
d) a szerzodesben rogzitett kotelezettsegek teljesitese Alapitvanynak felrohato okbol nem 

vagy nem a tamogatasi celnak megfeleld mertekben, illetve minosegben valosult meg;
e) Alapitvany a tamogatas igenylesekor lenyeges korulmenyt elhallgatott, illetve lenyeges 

kdriilmenyrdl, tenyrol valotlan vagy harms adatot szolgaltatott, vagy a sziikseges 
nyilatkozatok barmelyiket visszavonta;

f) Alapitvany a bejelentesi es elszamolasi kotelezettsegenek e szerzodesben meghatarozott 
hataridoben nem tett eleget;

g) Alapitvany nem biztositotta a tamogatasi osszeg felhasznalasa ellenorzesenek felteteleit, 
vagy akadalyozta az ellenorzest;

h) Alapitvany a tamogatas igenylesenek idopontjaban nem felelt meg az V/5. pontban 
foglaltaknak, vagy a nemzeti vagyonrol szdld torveny, vagy az allamhaztartasrol szolo 
torvenyben es vegrehajtasi rendeleteben meghatarozott egyeb felteteleknek;

i) Alapitvany a tamogatasi idoszak utolso napjaig nem szerzi be a jogerds hatosagi 
engedelyeket, es ezek meglete a Program lezarasanak feltetele.

3) Tamogato altal megallapitott jogosulatlanul igenybevett tamogatas osszeget es annak kamatait 
visszafizetni koteles az Avr-ben foglaltak szerint.

XIII. Szerzodes megszunese, elallas

1) Jelen tamogatasi szerzodes a szerzodes alairasakor lep hatalyba.
A Program akkor tekinthetd lezartnak, ha a jelen szerzodes szerinti valamennyi kbtelezettseg 
teljesuIt, es az elszamolast Onkormanyzat, illetve Kepviselo-testulete jdvahagyta.
Ha a Program megvalositasa olyan okbol valik lehetetlenne, amelyert egyik fel sem felelos, ugy a 
szerzodes megszunik, es a tamogatast az Alapitvanynak vissza kell fizetnie Onkormanyzat reszere.

2) Onkormanyzat jogosult elallni:
a. amennyiben a szerzodes teljesitese az Alapitvanynak felrohato okbol nem kezdodik meg,
b. amennyiben a Program meghiusulasat vagy tartos akadalyoztatasat eloidezo ok 

Alapitvanynak felrohato okbol kovetkezett be,
c. Alapitvany a tamogatast nyilvanvaldan nem a tamogatasi kerelemben megjelolt celra 

hasznalja fel,
d. Alapitvany neki felrohato okbol megszegi a jogszabalyban vagy e tamogatasi 

szerzodesben foglalt kotelezettsegeit, igy kiilonosen nem tesz eleget ellenorzesturesi 
kotelezettsegenek, es ennek kovetkezteben a kdltsegvetesi tamogatas szabalyszerii 
felhasznalasat nem lehet ellenorizni,

e. Alapitvany a beszamolasi kdtelezettsegere torteno felszdlitasban megjelolt hataridore sem 
teljesitette vagy nem megfeleloen teljesitette beszamolasi kotelezettseget,

f. bebizonyosodik, hogy Alapitvany a tamogatasi ddntest erdemben befolyasolo valotlan, 
hamis adatot szolgaltatott a tamogatasi igeny benyujtasakor,

g. a tamogatasi dontes meghozatalat kdvetden kbvetkezik be, vagy jut Onkormanyzat 
tudomasara olyan jogszabalyban meghatarozott koriilmeny, amely miatt nem kotheto 
tamogatasi szerzodes, vagy annak folyositasa akadalyba iitkdzne,

h. Alapitvany a jogszabalyban eloirt nyilatkozatai barmelyiket visszavonja,
i. a Program megvalosulasa teljes mertekben ellehetetlenul.
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3) Amennyiben a Program megvaldsitasa Alapitvanynak fel nem rohato okbol meghiusul, vagy tartos 
akadalyba iitkbzik, Alapitvany koteles azt haladektalanul bejelenteni Onkormanyzatnak. A 
felhasznalt tamogatas egeszenek vagy egy reszenek visszafizeteserol Onkormanyzat rendelkezik.

XIV. Fejlesztesi tamogatas visszafizetese, kamat, reszletfizetesi kedvezmeny

1) Onkormanyzat elallasa, vagy a tamogatas jogosulatlan igenybevetele eseten Alapitvany koteles a 
mar folyositott tamogatas a folyosftas napjatol a visszafizetes napjaig a Ptk. szerinti kesedelmi 
kamattal novelt osszeget az elallasrol szolo ertesitest koveto 15 napon beliil visszafizetni. 
Amennyiben Alapitvany a visszafizetesi kotelezettseg teljesitesevel kesedelembe esik, kesedelme 
utan a Ptk. szerinti kesedelmi kamattal megnbvelt osszeget koteles megfizetni.

2) Jogosulatlanul igenybevett tamogatas eseten a tamogatas folyositasat azonnali hatallyal fel kell 
fiiggeszteni, intezkedni kell a mar kiutalt tamogatas visszafizetese irant.

3) Alapitvany a tamogatas felhasznalasanak el nem fogadasarol szolo ertesites vagy a kulon ertesites 
kezbesiteset koveto 30 napon belul koteles a jogosulatlanul igenybevett tamogatast visszafizetni.

4) Onkormanyzat a visszafizetesre kotelezettnek a visszafizetesi hatarido lejarta elott irasban 
benyujtott, reszletes indokolast tartalmazo kerelmere reszletfizetesi kedvezmenyt adhat. A 
reszletekben torteno visszafizetes idotartama a 6 honapot nem haladhatja meg.

5) A mar folyositott tamogatast vissza kell vonni, ha
a) a szerzodeskotest kovetoen megindulo csodeljarasban a csodegyezseg jovahagyasara nem 

keriil sor,
b) a felszamolasi vagy vegelszamolasi eljaras, termeszetes szemelynel a vegrehajtasi eljaras 

eredmenyekent megszunik a tamogatott tevekenyseg,
c) szerzodeskotest kovetoen megindulo csod-, felszamolasi, vegelszamolasi, vegrehajtasi, 

illetve adossagrendezesi eljaras miatt a szerzodes teljesitese lehetetlenne valt.

XV. Adatkezeles

1) Onkormanyzat es Alapitvany kizarolag a sajat adatkezelesi-, illetve adatvedelmi tajekoztatoja es 
szabalyzata alapjan vegzi az adatkezelest a hatalyos jogszabalyi eloirasokat betartva.

XVI. Azonnali beszedesi megbizas

1) Alapitvany jelen szerzodes idobeli hatalya alatt bankszamlajara vonatkozoan felhatalmazza 
Onkormanyzatot arra, hogy amennyiben e tamogatasi szerzodes alapjan fennallo barmely 
kotelezettseget megszegi, vagy nem teljesiti, es Onkormanyzat a tamogatast visszavonja, akkor 
bankszamlajat azonnali beszedesi megbizassal, a visszafizetendo dsszeg es annak kamatai erejeig 
megterhelje. Az Alapitvany a banki felhatalmazo level penzintezet altal zaradekolt eredeti, alairt 
peldanyat legkesobb a szerzodes alairasakor az Onkormanyzat rendelkezesere bocsatja, melynek 
masolata a szerzodes 1. sz. mellekletet kepezi.

2) Onkormanyzat az elszamolas elfogadasaval, valamint az esetleges visszafizetesi kotelezettseg 
teljesitesenek tudomasara jutasat kovetoen hozzajarul a beszedesi megbizas kiadasara vonatkozo 
felhatalmazas/ok 5 napon beliil torteno visszavonasahoz.

XVII. Zar6 rendelkezesek

1) Alapitvany koteles a Program megvalositasahoz esetlegesen sziikseges jogerds hatosagi 
engedelyeket legkesobb a Program befejezb idopontjaig beszerezni.
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2) Alairo kepviselok kijelentik, hogy a testuleti szerveik reszerol a jelen szerzodes megkotesehez 
szukseges felhatalmazasokkal rendelkeznek, jelen jogiigyletet jovahagytak es harmadik 
szemelyeknek semminemu olyan jogosultsaga nines, mely a Felek reszerol akadalyozna vagy 
barmiben korlatozna jelen szerzodes megkoteset es az abban foglalt kdtelezettsegek maradektalan 
teljesiteset.

3) Alapitvany a szerzodes alairasaval nyilatkozik, hogy a fejlesztesi tamogatas jelen szerzodesben, 
illetve a vonatkozo jogszabalyokban meghatarozott felteteleit es kiteteleit megismerte es azokat 
jelen szerzodes alairasaval kifejezetten elfogadja.

4) Felek kijelentik, hogy jelen szerzodes ertelmezesevel kapcsolatban, vagy a szerzodes alkalmazasa 
soran keletkezd velemenykuldnbsegek fennallasa eseten a vitakat elsodlegesen targyalasok utjan 
rendezik.

5) A tamogatasi szerzodesnek az informacios bnrendelkezesi jogrol es az informacioszabadsagrol 
szolo 2011. evi CXII. torvenyben meghatarozott adatai nyilvanosak.

6) A jelen szerzodesben nem szabalyozott kerdesek tekinteteben az Aht., az Avr., az Nvt. es a Polgari 
Tbrvenykbnyvrol szolo 2013. evi V. torveny rendelkezesei az iranyadok.

7) A jelen tamogatasi szerzodessel kapcsolatban felmeriilo esetleges jogvitak rendezesere Felek a 
Budai Kozponti Keruleti Birosag kizarolagos illetekesseget kotik ki.

8) Felek a jelen tamogatasi szerzodest annak attanulmanyozasa utan, mint akaratukkal mindenben 
egyezot jovahagyolag irtak ala.

A tamogatasi szerzodes dt darab eredeti peldanyban kesziilt, amelybol harom peldany 
Onkormanyzatot, ketto peldany pedig az Alapitvanyt illeti meg.

1 sz. Melleklet: Banki felhatalmazo level

Kelt: Budapesten, 
2022........................napjan.

Kelt:, 
2022.................... napjan.

Piko Andras 
polgarmester 

Budapest Fovaros VIII. keriilet 
Jozsefvarosi Onkormanyzat

Onkormanyzat

Jogi szempontbol ellenjegyzem:

Dr. Molnar Andrea 
elnok 

Ovi-Sport Kdzhasznu Alapitvany
Alapitvany

dr. Sajtos Csilla 
jegyzo

Penziigyileg ellenjegyzem: Fedezete:

Horich Szilvia 
gazdasagi vezetd

io



TAMOGATASI SZERZODES
modositas

Sport-fejlesztesiprogram megvalositasara

amely letrejott egyreszrol

Budapest Fovaros VIII. keriilet Jozsefvarosi Onkormanyzat

Szekhelye: 1082 Budapest, Baross u 63-67.

Tdrzsszama: 735715

Adoszama: 15735715-2-42

Kepviseli: Piko Andras polgarmester

Bankszamlaszama: 11784009-15508009

E-mail: hivatal@iozsefvaros.hu

(a tovabbiakban: Onkormanyzat)

masreszrol az

Ovi-Sport Kdzhasznu Alapitvany,

Szekhelye: 1122 Budapest, Toth Lorinc utca 13.

Nyilvantartasi szama: 14.Pk.60.063/2011/3.

Adoszama: 18211999-1-43

Kepviseli: Dr. Molnar Andrea, a Kuratorium elndke

Bankszamlaszama: 11712004-20342087-00000000

E-mail: info@ovi-sport.hu

(a tovabbiakban: Alapitvany)

egyiittesen, mint Felek kozott alulirott napon es helyen az alabbi feltetelekkel:

ELOZMENYEK

Onkormanyzat jelezte Alapitvany szdmdra, hogy a 2013. majus 22. napjdn megkotott es jelen 

megallapoddshoz csatolt tdmogatdsi szerzodes (tovabbiakban: tdmogatdsi szerzodes) alapjan 

a Koszoru Napkozi Otthonos Ovoda (jogutod: Jozsefvarosi Ovoddk) szdmdra telepitett Ovi- 

Sport Pdlya (tovabbiakban: Pdlya), valamint az ahhoz kapcsolodo Ovi-Sport Eszkozkeszlet 

(tovabbiakban: Eszkozkeszlet) hasznalatat a tovabbiakban a Jozsefvarosi Egyesitett 

Bolcsbdek, Biztos Kezdet Gyerekhdz ovoddskoru gyermekei szdmdra is lehelove kivdnjdk 

tenni.

mailto:hivatal@iozsefvaros.hu
mailto:info@ovi-sport.hu


1. Felek megallapodnak abban, hogy a fentiek alapjan a 2013. majus 22. napjan kbtbtt 

tamogatasi szerzodes jelen szerzodesmodositasban rogzftett pontjai az alabbiak szerint 

modosulnak:

A tamogatasi szerzodes II1/1. pontja helyebe az aldbbi rendelkezes lep:

„II1. Vegso kedvezmenyezett(ek), valamint a program adatai

1 .) A Vegso kedvezmenyezett adatai:

Neve: Jozsefvarosi Ovodak

Szekhelye: 1084 Budapest, Tolnai Lajos utca 7-9.

Intezmeny OM azonositoja: 034388

Adoszam: 15832544-2-42

Megvalosuldsi helyszin: 1086 Budapest, Koszoru utca 14-16. "

A tamogatasi szerzodes V/2. pontja helyebe az aldbbi rendelkezes lep:

„ V. Program megvalositdsdval kapcsolatos rendelkezesek

2.) Alapitvany a Palya haszndlatdnak es hasznositdsdnak jogdt az Onkormdnyzat reszere 

atadja azzal, hogy az Onkormdnyzat kuldn, irasbeli engedelye nelkul az Alapitvany dltal 

meghatdrozott es osszedllitott szakmai- oktatasi program es a kozvetleniil hozzd kapcsolddd 

egyeb programokon kivid a Palya semmilyen mas celra nem haszndlhatd.

Alapitvany hozzdjdrul. hogy a Pdlyat es Eszkozkeszletet a Vegso kedvezmenyezett dvoddskoru 

gyermekei mellett a Jozsefvarosi Egyesitett Bolcsodek, Biztos Kezdet Gyermekhdz dvoddskoru 

gyermekei is haszndljdk, miutdn az intezmeny munkatdrsai az Ovi-Sport alapkepzest 

elvegeztek.

A Palya haszndlatdnak haszndlati utmutatojat a megdllapodas 2.sz. melleklete tartalmazza, az 

abban foglaltakat koteles az Onkormdnyzat betartani. ”

2. Felek kijelentik, hogy a 2013. majus 22-en kelt tamogatasi szerzodes jelen modosftassal nem 

erintett pontjai es alpontjai valtozatlan tartalommal hatalyban maradnak.
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3. Felek jelen tamogatasi szerzodes-modositast annak attanulmanyozasa utan, mint akaratukkal 

mindenben egyezot jdvahagyolag irtak ala.

4. A tamogatasi szerzodes- modositas ot darab eredeti peldanyban kesziilt, amelybol harom 

peldany Onkormanyzatot, ketto peldany pedig az Alapitvanyt illeti meg.

5. Jelen megallapodast az Onkormanyzat Kepviseld-testulete a . ../2022. (1.20.) szamu 

hatarozataval hagytajova.

Kelt: Budapest, 2022. januar ...

Melleklet: 2013. majus 22-en megkotott tamogatasi szerzodes

Budapest Fovaros VIII. kerulet 

Jozsefvarosi Onkormanyzat 

kepviseleteben

Piko Andras

Ovi-Sport Kdzhasznu Alapitvany 

kepviseleteben

Dr. Molnar Andrea

kuratoriumi elnok
polgarmester

Jogi szempontbol ellenjegyzem:

dr. Sajtos Csilla 
jegyzd

Penziigyileg ellenjegyzem: Fedezetet nem 
igenyel.

Horich Szilvia 
gazdasagi vezetd
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TAMOGATASISZERZODES

Sport-fejieszt6si program megvalbsitasdra

Jfeeb arvsi

amely letrejott egyreszrot

Neve: Budapest Fovaros VIII. Keriilet Jozsefvarosi Onkormanyzat
Adoszam: 15735715-2-42
Torzsszama: 735715,
Bankszamlaszam: 14100309-10213949-01000006
Szekhelye; 1082 Budapest, Baross u. 63-67,
Kepviseli: dr. Kocsis Mate
Beosztasa: polgarmester
(tovabbiakban: Onkonuanyzat)

masreszrol

Ovi-Foci Kozhasznu Alapitvany,
Szekhelye: 1023 Budapest, Komjadi Bela u. 3. 3/18.
Nyilvanurtasi szama: 14.Pk.60.063/2011/3.
Adoszama: 18211999-01-41
Kepviseli: Dr. Molnar Andrea
Beosztasa: elnok
(tovabbiakban: Alapitvany)

kdzott alulirott helyen es napon, az alabbi feltetelek mellett.

I. Fogaimak

Jelen szerzbdes tekinteteben,
Fejiesztesi tamogatus: a Program megvalositasahoz sziikseges targyi es szemelyi feltetelek 
megteremtesehez, fejlesztesehez, elofinanszirozassal juttatott, vissza nem terftendo Onkormanyzati 
tamogatas.
Elofmanszirozas: a megitelt tamogatas teljes osszegenek elore tbrteno folyositasa.
Program: specials OVI-FOCI Sportpalya megepitese, eszkozkeszlet beszerzese, szakemberkepzes, 
Program-megvalositas.
Tamogatasi idoszak: 2012/13 FAO ev

KNpnd (haw

II. A tamogatasi szerzodes targya

I) A tamogatasi szerzodes targya fepesztesi tamogatas nyujtasa az Alapitvany aital biztositott 
,,OVI-FOCI, OVI-SPORT Program” megvalositasahoz.

2) Onkormanyzat vallalja, hogy a szerzodes IV: fejezeteben reszletezett fejiesztesi tamogatast 
nyujtja Alapitvany reszere.

3) Alapitvany a fejiesztesi tamogatast elfogadja, es sajat feleldssegere vallalja a palyazatban 
foglalt Program vegrehajtasat.

III. Vegso kedvezmenyezett(ek), valamint a program adatai

I) A Vegso kcdvczmenyezett(ek) adatai (ab.ol a Program megvalosul):
Neve: Koszoru NapkSzi Otthonos Ovoda
Szekhelye: 1036 Budapest, Koszoru u. 14-16.
Az intezmeny OM azonositoja: 034391
Telephelye: 1086 Budapest, Koszorii u. 1 5.
Adoszama: 16923845-2-42
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2) A Program adatai:

A.) Ovi-Foci sponpalyaepites (I. szamii melleklet szerinti tartalommal)
B.) Szakemberkepzes (4+1 napos kepzes az ovoda minden dvodapedagogusnak)
C.) Ovi-Foci, Ovi-Sporl Eszkozkeszlet (1. sz. melleklet szerinti tartalommal)
D.) Program-megvaldsitas

IV. A fejlesztesi tamogatas osszege

1 .) Onkormanyzat vallalja, hogy a tamogatasi idoszakra a 173/2013. (V.8.) szamu kepviseld- 
testilleti dontesben meghatarozottak szerint bruito 2,810.000 millid Ft/dvoda, azaz brutto 
kettomillio-nyolcszaztizezer forim/ovoda fejlesztesi tamogatast nyujt „OVI-FOCI, OVI- 
SPORT Program” elnevezesu a szerzddes III. 2, pontja szerinti program 2013. evi 
megvalositasara, mely program az Onkormanyzat fenntartasaban Iev6 Koszoru Napkozi 
Otthonos Ovoda szekhelycn valdsul meg.

V. Program megvaldsitasaval kapcsolatos rendelkezesek

I.) Felek rogzitik, hogy a Program reszet kepezo Palya es eszkozkeszlet a sportpalya 
megepltesetdl szamftott 15 evig az Alapitvdny tulajdonaban marad, Aiapitvany a beruhazassal 
letrehozott, beepitett valamennyi vagyonelemek valamint eszkozkeszletet a 15 evet kovetden 
koteles teritesmentesen az. Onkormanyzat tulajdonaba adni. A Palya megepitesenek miiszaki 
tartalmat, valamint az eszkozkeszletet a tamogatdsi szerzddes 1. sz. melleklete tartalmazza.

2 .) Aiapitvany a Palya hasznalatanak es hasznositasanak jogat az Onkormanyzat reszere atadja 
azzal, hogy' az Onkormanyzat kiilon, irasbeli engedeiye nelkiil az Aiapitvany altal 
meghatarozott es osszeallitott szakmai- oktatasi program es a kdzvetleniii hozza kapcsolddo 
egyeb programokon kiviil a Palya semmilyen mas celra nem hasznalhatd. A Palya 
hasznalatanak hasznalati utmutatojat a megallapodas 2. sz. melleklete tartalmazza, az abban 
foglaltakat koteles az Onkormanyzat betartani.

3 .) Felek rogzitik. hogy a Palya el nem bontbato, at nem heiyezheto. at nem alakithatd, kiveve, ha 
a felek ahhoz elozetesen es egyuttesen, kiilon megallapodasban kozosen hozzajarulnak.

4 .) Felek megallapodnak abban, hogy a sportpalya dpiteset kovetden a Palya karbantartasaval, 
valamint az eszkozkeszlet potlasaval, cserejevel jard kotelezcttsegek es koksegek a garancialis 
javitasok kivetelevel az Onkormanyzatot terhelik.

5 .) Aiapitvany tudomasul veszi, hogy' a Palya atvetelevel kapcsolatos feiadatokat, valamint az. 
iizemeltetesi es hasznositasi feladatait az Onkormanyzat a Jdzsefvarosi Inlezmenymukodtetd 
Kozponton keresztiil latja el.

VI. A fejlesztesi tamogatas folyositasanak hatarideje, modja, feltetelei

1) Aiapitvany tudomasul veszi, hogy Onkormanyzat a tamogatasi szerzddes alapjan, a jelen 
szerzodesben meghatarozott bsszeget foly'dsitja.

2) Onkormanyzat a fejlesztesi tamogatast Aiapitvany alabbi magyarorszagi penzintezetnel 
vezetett bankszamlaszamara torteno atutalassal folyositja:

! OTP Bank Nyrt.
Rank neve

11712004-20342087
Bankszamlaszam

3) A fejlesztesi tamogatas egy osszegben, 2013. majus 30-ig keriil atutalasra.
4) Aiapitvany kijelenli, hogy a szerzddes alainisanak idopontjaban egyeb korabbi tamogatasbol 

szarmazo, lejart hatarideju elszamoiasi vagy visszafizetesi kdtelezettsege nines.
A fejlesztesi tamogatas folyositasanak felteteie, hogy a szerzddes alairasakor es azt kovetden a 
tamogatas folyosilasaig Alapitvanynak nines lejart koztartozasa, nem folyik ellene csddeljaras. 
felszamolasi eljaras, vegeiszamolas, vegrehajtas, illetve addssagrendezesi eljaras.
Amennyiben az elozo esetek barmeiyike fennail, akkor az. utalast Onkormanyzat felfUggeszti a 
kdztanozas megszimeseig, illetve az eljaras befejezeseig.
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Alapitvany tudomasul veszi, hogy a megitelt es folyositasra kerOlo tamogatasbol a tamogatas 
kedvezmenyezettjet terbelb koztartozasok bsszege visszatartasra keriilhct az ailamhaztartasrdl szoId 
2011. evi CXCV. torveny rendelkezesei alapjan.

VH. A fejlesztesi tamogatas felhasznalasa

1) A fejlesztesi tamogatas kizardlag a jelen szerzOdesben reszletezett vegso kedvezmenyezett(ek) 
fejlesztesere fordithato.

2) A fejlesztesi tamogatast a vonatkozo jogszabalyokban, vaiamint a jelen szerzodesben foglakak 
szerint lehet felhasznalni.

3) Alapitvany kijelenti, hogy a fejlesztesi tamogatas felhasznalasat elkulbnitetten es naprakeszen 
tartja nyilvan.

4) A Kedvezmenyezett tovabbtamogatasra nem jogosult.
5) A tamogatas AFA-ra abban az esetben fordithato, ha a Kedvezmenyezettnek a jelen szerzodes 

alapjan tamogatott beszerzese kapcsan AFA levon^si joga nines, vagy azzal a program 
megkezdesekor, ilietve a szerzbdes ervenyessegi idbtartama alatt nem el es errbl nyilatkozik 
az Onkormanyzat feie.

VUI. Az elszamolas rendje

1) Alapitvany 2013. december 31-ig koteles teljesiteni a Programot.
2) Alapitvany 2014. januar 31 -ig elszamoiast nyujt be a Program megvalositasarol, a fejlesztesi 

tamogatas felhasznalasarol, vaiamint a penzilgyi teljesitesrol Onkormanyzatnak. Az 
elszamolas szakmai es penzilgyi reszbol all.

3) Az elszdmolds maradvdnybsszeget a kedvezmdnyczctt kbtclcs az elszamolas benyujtasaval 
egyidejuleg az alabbi szamlaszamra visszautalni. Az ntaiasnal a tamogatasi szerzbdes szamat 
fel kell tilntetni.

Budapest Fbvaros VIII. keruiet I Volksbank Zrt.
Jozsefvarosi Onkormanyzat__________ I____________ _________________ _____________

! szamlaszam 14700309-10213949-01000006 

4) Alapitvany az elszamoiast Onkormanyzathoz azzal az adattartalommal es meilekletekkel 
nyujtja be, hogy abbol a teljesites megallapithato legyen.

5) Az elszamoiashoz csatolni kell mindazon iratokat, dokumentumokat, szamlakat, ameliyel 
Alapitvany igazolja, hogy a tamogatas rendeltetesszeruen, a dbntes szerinti celnak 
megfelelben, a szerzbdesben rbgzitett keretek kozbtt keriilt felhasznalasra.

6) A fejlesztesi tamogatas elszamoldsat Onkormanyzat megvizsgalja es annak eifogadasardl vagy 
elutasitasarol 15 napon beltil irasbeli ertesitest kiild Alapitvany reszere.

7) Onkormanyzat hianypdtlasra hivja fel Aiapitvanyt, amemiyiben a fejlesztesi tamogatas 
felhasznalasa nem allapithato meg egyes reszleteiben az elszamolasboi. A hianypotlasi 
felhivasban a Onkormanyzat tovabbi dokumentumok, okiratok becsatolasat is eloirhatja.

8) Onkormanyzat az elszamoiast elutasitja, kulonosen, ba:
az elszamolasboi a fejlesztesi tamogatas felhasznalasa nem allapithato meg, 
Alapitvany a tamogatassal valo elszamolasi kbtelezettsdgenek nem tett eleget, 
Alapitvany szerzodesszegest kovetett el,
Alapitvany a hianypotlasi felhivast kbvetoen sem tesz eleget elszdmolasi 
kdtelezettsegenek, nem nyujtja be a sziikseges dokumentumokat, szamlakat, 
Alapitvdny a hianypotlasi hataridbt ehnulasztja.
Amemiyiben a benyujtott elszamolas alapjan csak reszteljesites allapithato meg, ugy az 
ertesitesben meghatarozasra kerul, hogy a penziigyi elszamolas mely letelei, ilietve a 
szakmai beszamolo mely elemei keriiltek elfogadasra, ilietve ehitasitasra.
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IX. Bejelentessel kapcsolatos kotelezeHsegek

1) Alapirt'anynak altalanos tajekoztatasi kotelezettsege van Onkormanyzat fele a jelen szcrzodessel, a 
vegso kedvezmenyezettel es a programmai kapcsolatos szerzodest erinto valamennyi tennyel, 
kbrulmennyel kapcsolatban.

2) A szerzodeskotest kovetoen megindulo csod-, felszamolasi, vegelszamolasi, vegrehajtasi, illetve 
adossagrendezesi djarasro! a kedvezmenyezett legkesbbb 15 napon belli} kbteles tajekoztatni az 
Onkonnanyzatot.

3) Alapitvany kbteles az Onkormaoyzatnak 15 napon belul bejelenteni amennyiben a 
szerzbdeskbteskor kbzblt barmilyen adatban, illetve a szerzodest bcfolyasolb barmilyen 
kbruknenyben valtozas alls be. A bejelentesnek az Onkonnanyzathoz valo megerkezeseig az 
Onkormanyzat a jelen szerzodesben rogzitett adatokat tekinti hatalyosnak es Alapitvany reszere 
tovabbitando kiildemenyeket ajelen szerzodesben megjelblt cimre jogosult megkiildeni.

4) Alapitvany haladektalanul kbteles bejelenteni Onkormanyzatnak, amennyiben jelen szerzodes 
szerinti program/ok megvaiositasa megbiusul, tartos akadalyba iitkozik, vagy megvaiositasa 
kesedeimet szenved.

X. Ellenorzes

1) Alapitvany tudomasui veszi, hogy Onkormanyzat vagy' az Altala megbizott szemely vagy 
szerv a folyamatba epitett ellenorzes kereteben, illetve a szakmai teljesftesigazolas 
megalapozasa erdekeben utolagosan, illetve utbellenorzes formajaban vizsgalatot tart.

2) Alapitvany tudomasui veszi, hogy' Onkormanyzat, tovabba a mindenkor hatalyos 
jogszabalyokban erre feljogositott szervek az atutalt tamogatas jogszerii es szerzodesszerii 
felhasznalds^t ellenorizhetik.

3) Az ellenbrzesre jogosult szervek jogosultak a dokumentumok ellenbrzesere, valamint 
helyszini ellenorzes lefolytatasara.

4) A helyszini ellenbrzesrol jegyzbkbnyv kesziil, meiyet Onkormanyzat 8 napon bellil kuid meg 
Alapitvany reszere.

XI. Dokumentamok, megorzesi kotelezettseg

1) Alapitvany nyilatkozik, hogy a szerzodes jogszerii teijesiteset igazold es alatamaszto 
dokumentumokat a hatalyos jogszabalyoknak megfelelben vezeti es tarolja, ugy hogy abbbl a 
fejlesztesi tamogatas felhasznalasa megallapithato.

2) Alapitvany kbteles a szerzodes teijesitesere vonatkozb dokumentumokat valamint az 
elszamolast es annak alapjat kepezb bsszes dokumentumot, iratot, szamlat, a szerzodes 
megszunesetbl szamitott 5 evig megorizni es lehetove tenni, hogy Onkonnanyzat vagy a 
mindenkor hatalyos jogszabalyok alapjan feljogosftott szerv abba betekintsen.

XII. A fejlesztesi tamogatas foiyositasanak felfuggesztese

1 .) Onkormanyzat a folyositas felfuggeszteserdl es annak indokarol irasbeli ertesitest kuld 
Alapitvanynak.

2 .) A felluggesztes okanak megszhnese eseten, a felfuggesztes miatt nem folyositott fejlesztesi 
tamogatast Onkormanyzat a tamogatasi idbszak utolso napjdig folydsitja.

XIII. A szerzodes modositasa

1 .) A Tamogatasi Szerzodes modositasara Alapitvany, illetve az Onkormanyzat kezdemenyezese 
alapjan irasban keriilhet sor. Szerzodes mddositas kezdemenyezesere Mrmely, a szerzodest 
erinto okbdl sor keriilhet azzal, hogy a szerzodes modositasa a program eredeti celkituzeseit 
nem valtoztathatja meg.

2 .) Alapitvany a szerzodes modositasara iranyuld javaslatat indokolassal alatamasztva nyujtja be 
az Onkormanyzathoz.
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3 .) Onkormanyzat a modositasi kerelem bozza vald beerkezesetol szamitott 30 napon beliii 
frasban ertesiti Alapitvanyt a szerzodesmodositasi kereiem targyaban hozott ddntesrol.

4 .) Onkormanyzat jogszabMyvaltozas miatt, tovabba a mindenkor hatalyos kbltsegvetesi 
tdrvenyben foglaltakratekintettel is kezdemenyezheti a szerzodes irasbeli modositasat.

5 .) Alapftvany a szerzodes modositasara iranyuio irasbeli kerelmevel egyidejuleg megkiiidi a 
modositashoz szukseges iratokat, dokumentumokat. Amennyiben a modositasi kerelmet 
Alapftvany hianyosan nyujtja be, Onkormanyzat 8 napos hatarido tuzesevel elektronikus uton 
hianypdtlast frhat e!6. A modositasi kereiem ismetelt hianyos benyujtasa eseten 
Onkormanyzat a modositas iranti kereimet elutasitja.

6 .) Alapftvany koteles kezdemeuyezni a tamogatasi szerzodes modositasat, ha megvaltoznak 
a szerzodesben foglalt adatok, Alapftvany banneiy bankszamlaszama, vagy uj bankszamiat 
nyit, barmely a szerzodest erinto lenyeges adat, tdny vagy kbriilmeny.

7 .) Ha Alapftvanynak fel nem rohato okbdl a program megvalositasa, a szerzbdesszerii teljesrtes 
csak a szerzodes modositasaval valdsithato meg, Alapftvanynak haladektalanul irasban 
kezdemenyeznie kell a szerzodes modositasat Onkormanyzatnal.

8 .) Alapftvany koteles haladektalanul bejelenteni Onkormanyzatnak az adoievonasi 
jogosultsagaban bekdvetkezo valtozast.

9 .) Szerzodo Feiek tudomasul veszik, hogy a szerzodesnek a modositassal nem erintett reszei 
valtozatlan fonnaban, hatalyban maradnak.

XIV. Jogosulatlanul igenybe vett tamogatas

1) Jogosulatlanul igenybe vett tamogatasnak minosul a fejlesztesi tamogatas jogszabalysertd 
vagy nem rendeltetesszeru felhasznaiasa, iiletve a jelen szerzodesben meghatarozott 
kotelezettsegek megszegese.

2) Jogosulatlanul igenybevett tamogat&s ktilonosen:
a) Alapftvany a tamogatast a szerzbdestol eitdroen, rendeketeselienesen vagy nem jogszeruen 

hasznaita fel;
b) Alapftvany - neki felrohato okbdl - a kituzdtt hataridoket elmulasztotta;
c) a szerzodes teljesftese Alapftvanynak felrohato okboi a szerzodesben tuzott hataridon beiiil 

nem kezdoddtt meg;
d) a szerzodesben rdgzftett kotelezettsegek teljesftese Alapftvanynak felrohato okboi nem 

vagy nem a tamogatasi celnak megfelelo mertekben, iiletve minosegben valosult meg;
e) Alapftvany a tamogatds igenylesekor lenyeges kbriilmenyt elhallgatott, iiletve lenyeges 

konilmdnyrol, teayrol valdtlan vagy hamis adatot szolgaltatott, vagy a sziikseges 
nyiiatkozatok Mrmelyiket visszavonta;
Alapftvany a bejelentesi es elszamolasi kotelezeltsegenek a tamogatasi szerzodesben 
meghatarozott hataridoben nem tett eleget;

gf Alapftvany nem biztositotta a tamogatasi Ssszeg felhasznaiasa ellenbrzeseuek fclteteleit, 
vagy akadalyozta az eilenorzest;

h) Alapftvany a tamogatas igenylcsenek idopontjaban nem felelt meg a rendezett munkaiigyi 
kapcsolatok tdrvenyi felteteleinek, valamint az allamhaztartasrdi szolo tdrvenyben 
meghatarozottaknak;

i) Alapitvany a tamogatasi idoszak utolsb napjaig nem szerzi be a jogerds hatdsagi 
engedelyeket es ezek meglete a program lezarasanak feltetele.

XV. Szerzodes megszunese, elallas

1) Jelen Tamogatasi Szerzodes a szerzodes alairasakor lep hatalyba es a Program lezarasavai 
megszifnik.

2) A program akkor tekintheto lezartnak, ha a jelen szerzodds szerinti valamennyi kbtelezettseg 
teljesiilt, az elszamolast Onkormanyzat jovahagyta.

3) Ha a program megvalositasa olyan okboi vaiik lehetetlenne, amelydrt egyik fdi sem felelos, 
ugy a szerzbdds megszunik.

4) Onkormanyzat jogosult a tamogatasi szerzodestol elallni:
a. Amennyiben a szerzodes teljesitese az Alapftvanynak felrohato okboi nem kezdodik meg,

- 5 -
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b. Amennyiben a program meghiusulasat vagy tartos akadalyoztatasat eloidezo ok 
Alapitvanynak felrohato okbol kbvetkezett be.

5) Amennyiben a program megvaidsftasa Alapitvanynak fel nem rohatc okbol meghiusul, vagy 
tartos akadalyba Utkozik, Alapitvany kbteles azt haladektalanul bejeienteni Onkormanyzatnak; 
a fel nem hasznalt tamogatasrol le kell mondania, a mar folydsitott, de fel nem hasznalt 
tamogatast vissza kell vonni. A felhasznalt tamogatas egeszenek vagy egy reszenek 
visszafizetesdrol az Onkormanyzat rendeikezik.

XVI. Fejlesztesi tamogatas visszafizetese, kamat, reszletfizelesi kedvezmeny

1) A jogosuladanul igenybe vett tAmogatast az Alapitvanynak vissza kell fizetnie.
2) Jugusulatlmml igenybe vett tamogatas eseten a tamogatas folydsitasat azonnali hataJlyal fel 

kell fuggeszteni, intezkedni kell a mar kiutalt tamogatas - a visszafizetesi kotelezettseg 
elofrasanak napjan ervenyes - jegybanki alapkamatnak megfelelo kamattal nbvelt osszegenek 
visszafizetese Irani.

3) Alapitvany a tamogatas felhasznalasanak el nem fogadasaroi szdlo ertesites vagy a kiildn 
ertesites kezbesiteset koveto 30 napon helul koteles a jogosulatlanul igenybe vett tamogatast 
visszafizetni.

4) Amennyiben a kbtelezett hataridoben nem tesz eleget, vagy reszben tesz eleget a visszafizetesi 
kotelezettsegenek, Onkormanyzat beszedesi megbizas alkaltnazasa utjan elegiti ki koveteleset. 
Ennek eredmdnytelensdge vagy reszbeni ercdmdnytelensege eseten a tamogatasnak a 
visszafizetesi kotelezettseg eloirdsanak napjan drvenyes - jegybanki alapkamatnak megfelelo 
kamattal novelt osszeg iranti kovetelest birosagi uton ervenyesiti.

5) Onkormanyzat a visszafizetcsre kotelezettnek a visszafizetesi hatarido lejarta elolt irasban 
benyujton, reszietes indokolAst tartalmazo kerelmere reszletfizelesi kedvezmenyl adhai. A 
reszletekben tbrteno visszafizetes idotartama a 12 honapot nem haladhatja meg.

6) A mar folydsitott tamogatast vissza kell vonni, ha
a) a szerzodeskotest kovetoen megindulo csodeljarasban a esddegyez^eg jovAhagyasara nem

kertil sor,
b) a felszamolasi vagy vegelszamolasi eljaras, termeszetes szemelynel a vegrehajtAsi eljaras 

eredmenyekent megszunik a tamogatott tevekenyseg,
c) szerzodeskotest kovetoen megindulo csSd-, felszamolasi, vegelszamolasi, vegrehajtAsi, 

illetve adossAgrendezesi eljaras miatt a szerzodes teljesitese leheletlenne valt.

XVII. Adatkezeles

1) Alapitvany kifejezett hozzajarulasat adja ahhoz, hogy a tamogatasi szerzodes alapjat kepezd 
ajanlatat, annak dsszes mellekletet, abban talalhato szemelyes adatokat, esetleges uzleti titkait 
az Onkormanyzat nyilvAntartsa es kezelje, azzal, hogy a szemelyes adatokat es iizleti titkokat 
harmadik fel reszere nem tovabbitja az erintettek frAsbeh hozzajarulasa nelkQi, kiveve, ha a 
harmadik szemely jogszabaly alapjan jogosult ezen adatok kezelesere.

2) Alapitvany jelen szerzodes alairasaval tudomasul veszi, hogy nem minosiil uzleti titoknak az 
allami kiiltsegvetest erinto juttatassal, kedvezmennyel kapcsolatos adat, valamint az az adat, 
amelynek megismereset vagy nyilvanossagra hozatalat kiilbn torveny kozerdekbol elrendeli.

XVHL Azonnali beszedesi megbizas

1) Alapitvany jelen szerzodes iddbeli hatalya alatt bankszamlajara vonatkozdan felhatalmazza 
Onkormanyzatot arra, hogy amennyiben a tamogatasi szerzodes alapjan fennallo bannely 
kbtelezettseget megszegi. vagy nem teljesiti, es Onkormanyzat a tamogatast visszavonja, 
akkor bankszamlajat azonnali beszedesi megbizassal, a visszafizetendo osszeg es annak 
kamatai erejeig megterheije.

2) Onkormanyzat az elszamolas elfogadasaval, valamint az esetleges visszafizetesi kotelezettseg 
teljesitesenek tudomasszerzeset kovetoen 5 napon beliil hozzajarul az azonnali beszedesi 
megbizasra vonatkozo felhatalmazas/ok visszavonasahoz.

-6-



XIX. Zard rendeikezesek

1) Alapitvany koteles a program megvalbsitasahoz esetlegesen sziikseges jogerds hatosagi 
engedelyeket legkesobb a program befejezo idopontjaig beszerezni.

2) Alairo kepviseld/k kijelenti/k, hogy a testiileti szervei reszerol a jeleu szerzodes megkotesehez 
sziikseges felhatalmazasokkal rendelkeznek, tuiajdonosaik jelen jogtigyletel jovahagytak es 
hannadik szemelyeknek semminemu olyan jogosultsaga nines, mely a Kdtelezett reszerol 
akadAlyozna vagy barmiben korlatozna jelen szerzodes megkoteset es az abban foglalt 
kdtelezettsegek maradektalan teljesiteset

3) Alapitvany a szerzodes alairasaval nyilatkozik, hogy a fejlesztesi tamogatas jelen 
szerzodesben, illetve a vonatkozo jagszabalyokban meghatarozott felteteleit es kiteteleit 
megismerte es azokat jelen szerzodes alairasaval kifejezetten elfogadja.

4) Szerzodo Felek kijelentik, hogy jelen szerzodes ertelmezesevel kapcsolatban, vagy a 
szerzodes alkalmazasa soran keletkezb velemenykdldnbsegek fennallasa eseten a vitakat 
elsodlegesen targyalasok utjan rendezik. A targyalasokrdl jegyzokonyv keszul, amely annak 
alairasat kovetbea jelen szerzodes elvalaszthatatlan reszet kepezi. Felek az ilyen egyezteto 
targyalasok soran keletkezo jegyzokonyvet nem tekintik szerzodesmodositasnak.

5) A jelen szerzodessel kapcsolatban felmeruio esetleges jogvitak rendezesere a Szerzfido Felek a 
Fov&rosi Torvenyszek kizarolagos illetekesseget kdtik ki ide netn drive a vagyonjogj vitakat.

6) A Szerzodo Felek jelen Tamogatasi Szerzbdest annak attanulmanyozasa man, mint 
akaratukkal mindenben egyezot jovahagyolag, cegszeruen irtak ala.

Jelen szerzddes het oldalon es lit darab eredeti peldanyban kesziilt, melybol harom darab eredeti 
peldanyt Alapitvany jelen szerzodes alairasaval egyidejiileg atvesz.

1. sz^mu melleklet: Palya miiszaki tartalom
2. szamu melleklet: Haszoalati utmutatd az OVI-FOCI palyahoz

Kelt: Budapest, 2013. mams -

Budapest F^-aros VIII. Kerulet
Jozsefv^rosi Onkormanvzat -c .

/ / z / \

Ovi-Foci Kdzhasznu Alapitvany 
kepviseleteben

kepviseleteben y ’ ' : > ' /
Dr. Kocsis Mate '

polgarmester

Fedezete: a 11105 cim feihalrpbzasi' celu itadoti penzeszkoz 
Datum: Budapest, 2013. majus 14./ -y 1'-y ,
Penziigyileg ellenjegyzem; / / r: f

Paris Gyulane \ \ i / '
penziigyi iigyosztalyvezeto '

Jogi szempontbol ellenjegyzem:
Riman Edina

jegyzo f'
nevdbpn es megbizisabo! y '- ■i

f , y-/i ..■■ y-v' /j < ■ ■
Mfr. Meszar Erika

ayegyzo /

Molnar Andrea 
eindk

- bnkent vail. fa. - ei.



1. szamu melleklet

Miiszaki tartahm
(az dvoda adottsAgaihoz merlcn, kurlatozoU merlekben vAltozhat):

l’alya merete:
6 x 12 meter, ami igeny szerini es a hely adottsagaihoz merten, korlalozolt mertekben 
valtoztatbato, alepitnienye vizatereszto, a hely adottsagaihoz megfelelden. A kivitelezeshez 
szukseges minimum megtisztitott terulet: 7x13 meter.

Retegrend:
- burkolat: svajci toltetlen miifu (a minimalis karbantartas erdekeben)
- nigalmas aljzat: 1x1 m-es gumiiapok vagy zuzottkovel feltoltbtt Hauraton georacs tablas 
elasztikus reteggel. vagy kavicsos gumi
- homokos kavics
- fogado szint (tomoritett talaj / meglevo beton / aszfalt)

Tartoszerkezet:
3 m magassAga acel- es hajlitoit csoszerkezet.

Palank rendszer:
75cm magas esesvedo mfianyag palank, 2 db ajtoval ellAtva. A sarkoknal lekerekitett elemek. 
Az oszlopok teteje: kdnnyijfem-halotarto vazszerkezettel ellatott rendszer, horganyzott fem 
szereMnyekkcl rbgzitett. A jatekter folott a halotarto femszerkezeten 10x10 cm lyukbosegu. 
3mm vastag, UV stabil labdafogohalo keriil rogzitesre, amely a palya oldalan a 
palankszerkezethez kotodik. A vazszerkezet ponyvafedessel kivitelezve a gyerekeket megovja 
ez erds napsugarzastol es ved az eso, valamint a szel ellen is!

Tartozekok:
2 db 150cm x 100cm futball kapu
2 db gyermek kosarlabdapalank
I db allithato magassagu palyafelezo-hald teniszhez

Ovi-Foci, Ovi-Sport Eszkbzkeszlet: 303e Ft ertekben (pl.: bojakeszlet, rudkeszlet, klip alaku boja, 
koordinacibs karika, koordinacios Jetra, minigat, letuzhetd nid es aljzat. Kogelan labda).

-8-
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2. szamu melleklet

Haszndlati utmutato az OVI-FOCI palyahoz

1. Az OVI-FOCI Palya kizarolag az ovodak udvaran heiyezhetd el, a kbzterulettdl 
biztonsagosan elvalasztva!

2. Az OVI-FOCI pdlyat 7 eves kor alatti gyermekek hasznalhatjak. kizardlag felugyeld 
dvodapedagogus jelenlete, vagy sziiloi feltigyelet meHert!

3. A hasznalaton kivtili OVI-FOCI palyat mindig zarva kell tartani!
4. A palya ajtajat csak a ki-be kozlekedes soran lehet nyitva tartani, a ibglalkozasok alatt az 

ajtdnak mindig zarva kell lennie!
5. Az OVI-FOCI palyara labdakon kivtil kizardlag a palyahoz adott vagy az Ovi-Foci 

Kbzhasznu Alapitvanytdl vasarolt kiegeszitoket es eszkozbket lehet bevinni'
6. A palyara csak a megfelelo cipoben es oltdzekben lehet belepni! Stoplis cipo hasznalata 

szigoruan TILOS!
7. A palya vdzAra felmaszni, a vedo- es kapuhalot erdhatasnak kitenni, valamint a 

kosargyuriit terhelni szigoruan TILOS!
8. Az OVI-FOCI pMyara dtelt 6s italt bevinni TILOS!
9. Amennyiben valaki a palya sertileset, hibajat eszlelL azt azonnal jelenteni kell az Ovi- 

Foci Kbzhasznu Alapftvanynak, a mine! hamarabbi javitas erdekeben!
10. Nyilt lang hasznalata a palyan es kbzvetlen kozeleben TILOS!
11. A palyat befedni TILOS!
12. A palydt a karbantartasi utmutato alapjan kell es szabad karban tartani!
13. A palyan banni nemu muszaki atalakitas csak az Ovi-Foci Kbzhasznu alapitvany 

elozetes, irasbeli engedelye alapjan lehetseges.
14. Hasznalat elott a palya feltiletet le kell tisztitani a mufu-szdnyeg vedclme erdekeben! 

Ehhez lombszivd, ill. erds kefevel ellatott, nagy teljesitmenyu porszivo, vagy muiu- 
karbantartdgep hasznalata ajanlott!

15. A hasznalati utmutato ismerete a palya hasznalatara jogosult nagykoru szemelyek 
reszere kbtelezo, mely ismeret atadasra az intezmeny vezetoje koteles!

.9.
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INGATLAN HASZNALATI SZERZODES 1. szamu modositasa

amely letrejott egyreszrol a
Budapest Fovaros VIII. keriilet Jozsefvarosi Onkormanyzat
szekhelye: 1082 Budapest, Baross u. 63-67.
kepviseli: Piko Andras, polgarmester
adoszama: 15735715-2-42
tdrzsszama: 735715
statisztikai szamjele: 15735715-8411 -321 -01
(a tovabbiakban: Hasznalatba ado),

masreszrol a
Jozsefvarosi Egyesitett Bolcsodek
szekhelye: 1082 Budapest, Baross utca 112.
kepviseli: Koscsone Kolkopf Judit intezmenyvezetd
adoszam: 16922545-2-42
tdrzsszama: 679374
statisztikai szamjele: 16922545-8891-322-01
(a tovabbiakban: Hasznalatba vevo),
a tovabbiakban egyuttesen Felek kozott jott letre az alabbi feltetelekkel, a megjelolt helyen es 
napon:

Felek a kozottiik letrejott ingatlan hasznalati szerzodest kozos megegyezessel az alabbiak 
szerint modositjak.

1. Az ingatlan-hasznalati szerzodes I. fejezet 2. mondata helyebe a kovetkezo rendelkezes 
lep:

..A Felek kolcsonosen rogzitik, hogy a Hasznalatba ado a Hasznalatba vevo reszere kozfeladata 
ellatasa erdekeben adta ingyenesen, hatarozatlan idotartamra hasznalatba jelen szerzodes 1. 
szamu fiiggelekeben meghatarozott ingatlanokat, melyekben a Hasznalatba vevo az Alapito 
Okirataban meghatarozott kozfeladatat latja el.”

2. Az ingatlan-hasznalati szerzodes VI. fejezet 9. pontja helyebe a kovetkezo rendelkezes 
lep:
..A Felek a szerzodest hatarozatlan idotartamra kotik. Jelen szerzodes hatalya kiterjed a 
szerzodes alairasat megeldzoen hasznalt vagyonelemekre is. A szerzodest meg kell 
sziintetni, ha a hasznalatba adott ingatlanok mindegyike tekinteteben megszunik a 
kozfeladat ellatasa.”

3. Az ingatlan hasznalati szerzodes VI. fejezet 11. pontja helyebe a kovetkezo rendelkezes 
lep:
..A Hasznalatba vevonek a Budapest, belterulet 35270 helyrajzi szamu, kivett beepftetlen 
teriilet megnevezesu, termeszetben a 1086 Budapest, Koszoru u. 15. szam alatti Ingatlan 
hasznalata soran biztositania kell a Jozsefvarosi Ovodak reszere az Ovi-Foci Sportpalyahoz 
torteno bejutast es az Ovi-Foci Sportpalya zavartalan hasznalatat annak eszkozkeszletevel 
egyiitt.”

4. Az ingatlan-hasznalati szerzodes 1. fuggeleke helyebe jelen szerzodes 1. fuggeleke lep.
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5. Felek egyezden rogzitik, hogy a jelen ingatlan hasznalati szerzodes modositas szoveget a 
Hasznalatba ado Kepviselo-testiilete a ............ /2022. (........ ) szamu hatarozataval
jovahagyta.

6. Jelen szerzodest a felek elolvasas es ertelmezes utan, mint akaratukkal mindenben 
megegyezot, jdvahagydlag 5 egymassal egyezo peldanyban irjak ala.

Budapest, 2022...............................

Budapest Fovaros VIII. kerulet Jdzsefvarosi Egyesitett Bolcsodek
Jdzsefvaros Onkormanyzata

kepviseleteben: kepviseleteben:

Piko Andras polgarmester Koscsone Kolkopf Judit intezmenyvezetd

Penziigyileg ellenjegyzem:

Horich Szilvia 
gazdasagi vezetd

Jogi szempontbol ellenjegyzem:

dr. Sajtos Csilla 
jegyzo
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1. sz. fuggelek: a hasznalatba adott helyisegek listaja

A hasznalati szerzodes 1. fiiggeleke

Ingatlan helyrajzi 
szama

Ingatlan cime Ingatlan 
teriilete (m2)

Forgalmi 
ertek (e Ft)

35728/26/A/219 Baross u. 103/A. 655 47293
35728/31 Baross u. 103/A. 1087 101235
35491/0/A/36 Baross u. 112. 208 34249
35728/10 Baross u. 117-119. 1091 96828
36611 Horanszky u. 21. 1133 208286
38837/6 Kerepesi ut 29/a 2763 303603
38837/14/A/2 Kerepesi ut 33. (Szazados ut 1.) 306 25587
35270 Koszoru u. 15. 341 15179
35699 NagyTemplom u. 3. 1802 214771
35499/0/A/3 Szigetvari u. 1 147 22589
35499/0/A/2 Szigetvari u. 1. 184 7753
34932 Tolnai L. u. 19. 1214 428420
38579 VajdaP.u. 37-41. 6614 537251



Okirat szama: M........../2022.

Modosfto okirat

A Jozsefvarosi Egyesitett Bolcsodek Budapest Fdvaros VIII. kerulet Jozsefvarosi 
Onkormanyzat altal 2020. december 09. napjan kiadott, A375/2020. szamu alapito 
okiratat az allamhaztartasrol szolo 2011. evi CXCV. torveny 8/A. §-a alapjan - a Budapest 
Jozsefvarosi Onkormanyzat Kepviseld-testulete ........ /2022. (I.....) szamu hatarozatara 
figyelemmel - a kovetkezok szerint modositom:

1. Az alapito okirat 1.2.2. alpontja helyebe a kovetkezo rendelkezes lep:

„1.2.2. telephelyei:

telephely megnevezese telephely cime

1 Mini-Mand Bblcsode 1082 Budapest, Baross utca 103/A.

2 Baboca Bblcsode 1082 Budapest, Baross utca 117.

3 jatekvar Bblcsode 1085 Budapest, Horanszky utca 21.

4 Fecsego-tipegok Bblcsode 1087 Budapest, Szazados ut 1.

5 Gyermekkert Bblcsode 1082 Budapest, Nagy Templom utca 3.

6 Tiicsbk-lak Bblcsode 1084 Budapest, Tolnai Lajos utca 19.

7 Katica Bblcsode 1089 Budapest, Vajda Peter utca 37.

8 Konyha 1087 Budapest, Kerepesi ut 29/A.

9 Biztos Kezdet Gyerekhaz 1083 Budapest, Szigetvari utca 1.

10 Biztos Kezdet Gyerekhaz jatszoudvar 1086 Budapest, Koszoru u. 15."

jelen modosito okiratot a tbrzskbnyvi nyilvantartasba torteno bejegyzes napjatol kell 
alkalmazni.

Kelt: Budapest, Jdobelyegzo szerint”

P.H.

Piko Andras 
polgarmester



Okirat szama: A........../2022.

Alapito okirat
modosftasokkal egyseges szerkezetbe foglalva

Az allamhaztartasrol szolo 2011. evi CXCV. torveny 8/A. §-a alapjan a Jozsefvarosi 
Egyesitett Bolcsodek alapito okiratat a kovetkezdk szerint adorn ki:

1. A koltsegvetesi szerv 
megnevezese, szekhelye, telephelye

1.1. A koltsegvetesi szerv

1.1.1. megnevezese: Jozsefvarosi Egyesitett Bolcsodek

1.1.2. roviditett neve: JEB

1.2. A koltsegvetesi szerv

1.2.1. szekhelye: 1082 Budapest, Baross utca 112.

1.2.2. telephelyei:

telephely megnevezese telephely cime

1 Mini-Mano Bolcsode 1082 Budapest, Baross utca 103/A.

2 Baboca Bolcsode 1082 Budapest, Baross utca 117.

3 Jatekvar Bolcsode 1085 Budapest, Horanszky utca 21.

4 Fecsego-tipegok Bolcsode 1087 Budapest, Szazados ut 1.

5 Gyermekkert Bolcsode 1082 Budapest, NagyTemplom utca 3.

6 Tucsok-lak Bolcsode 1084 Budapest, Tolnai Lajos utca 19.

7 Katica Bolcsode 1089 Budapest, Vajda Peter utca 37.

8 Konyha 1087 Budapest, Kerepesi lit 29/A.

9 Biztos Kezdet Gyerekhaz 1083 Budapest, Szigetvari utca 1.

10 Biztos Kezdet Gyerekhaz jatszoudvar 1086 Budapest, Koszoru u. 15.

2. A koltsegvetesi szerv 
alapitasaval es megszunesevel osszefiiggo rendelkezesek

2.1. A koltsegvetesi szerv alapitasanak datuma: 1995.01.15.

2.2. A koltsegvetesi szerv alapitasara, atalakitasara, megsziintetesere jogosult szerv
2.2.1. megnevezese: Budapest Fovaros VI11, keriilet Jozsefvarosi Onkormanyzat
2.2.2. szekhelye: 1082 Budapest, Baross utca 63-67.

2.3. A koltsegvetesi szerv jogelod koltsegvetesi szervenek

megnevezese szekhelye
1 Katica Bolcsode es Napkozi Otthonos Ovoda 1089 Budapest, Vajda Peter utca 37.



3. A koltsegvetesi szerv iranyitasa, feliigyelete

3.1. A koltsegvetesi szerv iranyfto szervenek
3.1.1. megnevezese: Budapest Fovaros VIII. kerulet Jbzsefvarosi Onkormanyzat Kepviselb- 

testiilete
3.1.2. szekhelye: 1082 Budapest, Baross utca 63-67.

3.2. A koltsegvetesi szerv fenntartojanak

3.2.1. megnevezese: Budapest Fovaros VIII. keruletJbzsefvarosi Onkormanyzat

3.2.2. szekhelye: 1082 Budapest, Baross utca 63-67.

4. A koltsegvetesi szerv tevekenysege

4.1. A koltsegvetesi szerv kozfeladata:
Magyarorszag helyi bnkormanyzatairol szolo 2011. evi CLXXXIX. tbrveny 23. § (5) 
bekezdes 11. pontja, es a gyermekek vedelmerol es a gyamugyi igazgatasrbl szolo 1997. 
evi XXXI. tbrveny (tovabbiakban: Gyvt.) 94. § (3) bekezdes a) pontja es 94. § (5a) bekezdes
a) pontja alapjan szemelyes gondoskodast nyujtb gyermekjoleti alapellataskent kbtelezo 
bnkormanyzati feladatot lat el, bnkent vallalt feladatkent a Gyvt. 38/A. §-aban 
meghatarozott Biztos Kezdet Gyerekhazat mukbdtet, tovabba a Gyvt 42. § (2), (3) 
bekezdeseben meghatarozott szolgaltatasokat bnkent vallalt feladatkent biztositja.

4.2. A koltsegvetesi szerv fbtevekenysegenek allamhaztartasi szakagazati besorolasa:
szakaqazat szdma szakaqazat megnevezese

1 889110 Bblcsodei ellatas

4.3. A koltsegvetesi szerv alaptevekenysege:

A Gyvt-ben meghatarozott gyermekjoleti alapellatasok kereteben biztositott 
gyermekek napkbzbeni ellatasanak biztositasa.

A bblcsode a csaladban nevelkedb 3 even aluli gyermekek napkbzbeni ellatasat, 
szakszeru gondozasat es neveleset biztosito intezmeny. Ha a gyermek a 3. evet 
betbltbtte, de testi vagy szellemi fejlettsegi szintje alapjan meg nem erett az bvodai 
nevelesre, a 4. evenek betbiteset kbvetb augusztus 31-ig nevelhetb es gondozhato a 
bblcsbdeben.

A Biztos Kezdet Gyerekhaz elsbsorban hatranyos helyzetu, vagy halmozottan 
hatranyos helyzetu dvodaskort meg el nem ert gyermekek egeszseges fejlodesenek 
biztositasat tamogato, fejlodesi megtorpanasokat eszlelo, a sziilbi kompetenciakat 
erbsitb, tarsadalmi felzarkbzast segitb prevencios szolgaltatas.

A koltsegvetesi szerv telephelyeinek mukbdesi engedelyeben szereplb ferbhelyszamok:

tagin tezmeny/telephely 
megnevezese

tagintezmeny/telephely cime ferohelyszdm

1 Mini-Mano Bblcsode 1082 Budapest, Baross utca 103/A. 75 fo

2 Baboca Bblcsode 1082 Budapest, Baross utca 117. 75 fo

3 Jatekvar Bblcsode 1085 Budapest, Horanszky utca 21. 74 fb

4 Fecsegb-tipegok Bblcsode 1087 Budapest, Szazados ut 1. 50 fo

5 Gyermekkert Bblcsode 1082 Budapest, Nagy Templom 72 fb



utca 3.

6 Tiicsok-lak Bolcsode 1084 Budapest, Tolnai Lajos utca 
19.

74 fo

7 Katica Bolcsode 1089 Budapest, Vajda Peter utca 37. 72 fo
8 Biztos Kezdet Gyerekhaz 1083 Budapest, Szigetvari utca 1.

4.4. A koltsegvetesi szerv alaptevekenysegenek kormanvzati funkcio szerinti megjelblese:
kormdnyzati funkcidszdm kormdnyzati funkcio megnevezese

1 041232 Start-munka program - Teli kozfoglalkoztatas
2 041233 Hosszabb idotartamu kozfoglalkoztatas

3 104031 Gyermekek bblcsodeben es mini bblcsodeben tbrteno 
ellatasa

4 104035 Gyermeketkeztetes bblcsodeben, fogyatekosok nappali 
intezmenyeben

5 104036 Munkahelyi etkeztetes gyermekek napkbzbeni ellatasat 
biztoslto intezmenyben

6 104044 Biztos Kezdet Gyerekhaz

4.5. A koltsegvetesi szerv illetekessege, mukodesi terulete:

Budapest Fovaros VIII. keriilet Jozsefvarosi Onkormanyzat kozigazgatasi terulete.

5. A koltsegvetesi szerv szervezete es mukodese
5.1. A koltsegvetesi szerv vezetojenek megbfzasi rendje:

A koltsegvetesi szerv vezetojet a Budapest Fovaros VIII. keriilet Jozsefvarosi 
Onkormanyzat Kepviseld-testulete nyilvanos palyazat utjan nevezi ki hatarozott, 
legfeljebb 5 eves idotartamra, menti fel vagy megbizasat visszavonja a kozalkalmazottak 
jogallasarol szolo 1992. evi XXXIII. torveny, valamint a kozalkalmazottak jogallasarol szolo 
1992. evi XXXIII. torvenynek a szocialis, valamint a gyermekjoleti es gyermekvedelmi 
agazatban tbrteno vegrehajtasarol szolo 257/2000. (XII.26.) Korm. rendelet szerint, az 
egyeb munkaltatoi jogokat a Kepviselo-testulet, az egyeb munkaltatoi jogokat a 
Magyarorszag helyi bnkormanyzatairol szolo 2011. evi CLXXXIX. torveny 67. § g) pontja 
alapjan a Polgarmester gyakorolja.

5.2. A koltsegvetesi szervnel alkalmazasban allo szemelyek jogviszonya:____________________
foglalkoztatasi jogviszony jogviszonyt szabdlyozo jogszabaly

1

kbzalkalmazotti jogviszony 1992. evi XXXIII. torveny, valamint a kozalkalmazottak 
jogallasarol szolo 1992. evi XXXIII. torvenynek a szocialis, 
valamint a gyermekjoleti es gyermekvedelmi agazatban 
tbrteno vegrehajtasarol szolo 257/2000. (XII.26.) Korm. 
rendelet szerint

2 megbfzasi jogviszony Polgari tbrvenykbnyvrbl szolo 2013. evi V. torveny
3 munkaviszony a munka tbrvenykbnyverbl szolo 2012. evi I. torveny
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