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Bud apest Józsefváľosĺ Onkoľmá nyzat
Képviselő.testiilet e számár a

Tisztelt Képviselő-testĺilet!

E|őzményz
Az ovi-Foci Közhasznú Alapítvány (székhely: 1023 Budapest, Komjádi Béla utca 3. 3/78.;
ađőszźm: 1821|999) 20l2-ben az ovi-Foci, ovi-Sport Programban va|ő ľé,szvétel javaslatával
kereste meg a Józsefvarosi onkormányzatot. Az ajánlat éľtelmében az onkoľmźnyzat fenntar-
tásában működő óvodĺík tertiletére műfüves sportpályát telepítenek, eszközöket biztosítanak,
valamint a sportfoglalkozások megfelelő megtartása éľdekében képzést biztosítanak az ővo-
đapedagógusok számáľa.

Buđapest Józsefuárosi onkormányzat Képviselő-testülete 10812012. (III.22.) szćtmuhatároza-
tában, dĺintĺitt arľól, hogy az ovi-Foci Közhasznú Alapítvány által gondozott ovi-Foci Pľog-
ram céljaival egyetért, és támogatja a program megvalósu|ását a Koszoľú Napközi otthonos
óvodában, amennyibeĺ az A|apítvény a 2OI2l20I3-as TAo évben társasági adő kedvez-
ményben részesül. Ahatźrozat 3. pontjában a program megvalósításfua2'850,0 e Ft önrészt
biztosított.
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Előteľjesztő: dľ. Kocsis Máté polgármesteľ

A képviselő-testületi ülés időpontja:20|3' május 8. . sz. napirend

Táľgy: Javaslat az ovi.Foci pľogľamh oz va|ő csat|akozásľa

A napirendet gyuzárt ülésen kell tárgyalni, ahatározat/rendelet e|fogadásához egyszerufusi!ócĺtett
szav azattobb s é g s zĹiksé ge s
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Váľosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság vé|eményezi tr
Humánszolgáltatási Bizottság véleményezi tr

Hatźlrozati jav as|at a bizottság számár a:

AYárosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottsáýa Humánszolgáltatási BizoÍtságjavasolja a Képviselő-
testĹiletnek az e|oteriesńés mestárcv a|ását.
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Az onkormányzat fenntaľtásában lévő 13 óvoda közül jelenleg is a Koszoru Napközi ottho-
nos ovodában van lehetőség a progľam megvalósításźra, apáIya kialakításra' mivel óvodáink
többségében az eImiit években megtĺiľténtek a játszóudvarok felújítása.

Dr. Molnáľ Andrea, az A|apitvźny elnöke arról értesítette onkormtrtyzatlłnkat, hogy pá|yáza-

tunk abszolút nyeľtes páIyázatnak minősül és 10 millió Ft. táľsasági adő felajánlás céIzotttá-
mogatás foľmájában alapítványuk szám|ájárakertilt, ez alapján atźtmogatási szerződés a|éirá-

sa megtörténhet. Mivel az onkormtnyzat apźiyźĺzat elnyerésérőIf}I}-beĺnem éľtesüIt, ezért
az titľészt a2013. évi ktiltségvętésberr nerrr tervezte, afeďezetróI így szükséges donteni.

OvĹFoci Pľogram:
Az ovi-FociKozhasznú Alapítványt2011. évben Buzánszky Jenő alapította, annak érdeké-

ben, hogy hozzásegítse a forrásokkal nem vagy csak koľlátozottan rendelkező intézményeket
a koľai spoľtnevelésbe töľténő bekapcsolódásba. A hazai szakemberek által kidolgozott és a
Magyar Labdarugó Szcivetség (MLSZ) által is támogatott óvodás program a közcĺsségi oktatás

legalsó szintjén, az ővođák szźlmźra teszi lęhetővé amozgás- és spoľtkultuľafejIesztést. Az
ovi-Spoľt Progľam azMLSZ utánpótlás-nevelés programjának a Bozsik Pľogram _ Ut Európa
Elvonalába - Tehetségkutató és Foglalkoztatő Program egyik része, amellyel ĺjnálló munka-
csoport foglalkozik. A pľogľam aközszfératámogatásával, illetve amagtntőke bevonásával
kívĺánja elémi, hogy a lehető legtöbb óvodában biztosított legyen az ovi-Sport Program elin.
dítása. A programnak két fő célja van az egyik, hogy az óvodások sportág-specifikus oktatási
programját az ővőĺok egy önálló képzés keretén belül elsajátítsfü és a gyermekeket ez alap-
ján, óvodai keretek közott oktassfü. Másfelől, hogy az eŁ-lhez sztikséges sport infrastrukturális
beruházások során speciális ovi- Foci sportpályák létesüljenek (sportpálya mérete: 6*12m,
kivitelezéshez sziikséges 7x 1 3m).

Az A|apítvĺány spoľtfejlesztési programját a 20l1l2072-es TAo (Társasági adóľól és oszta-
lékadóróĺ szóĺó ]996. évi LXXXI. Toľvény (TAo toľvény) rendelkezik a lónány-csapatspoľtok
támogatásának adókedvezményérőĄ páIyázaton azMLSZ jőváhagýa' melynek köszcjnhetően

2012. év első felében 33 óvodában valósult meg a pľogram' ho,zzávető|egesen 260 millió fo-
rintból. Budapesten 4 kertiletben 1Újbuda, Kobánya, ZugIő, Újpest) összesen 25 óvođában
indult el program. Az A|apítvány célja, hogy a 20l2l20l3-as TAo pźůyázaton is sikeľesen
szeľepeljen és további 80 óvodában valósíthassa meg progtamjźĺt. A TAo nyrijtotta lehetősé-
geken ťí| az Alapitvány egyéb uniós és állami pćĺIyázatokon is indul.

A sportpálya, valamint a képzések (a Koszoru Napközi otthonos óvoda ńszéró| 10 fő 4+1

napos képzésben részesül az ővoda működési rendjéhez igazodva) és a képzési eszközĺjk
(303e Ft éľtékben pl.: bójakészlet, rúdkész|et,ktlp alakú bója, koordinációs karika, koordinációs létra,

minigát, |etílzhető rud és a|jzat, Kogelan labda) költségének egy részét az óvodá-
na]ďĺjnkormźnyzatnak kell finanszíroznia, a költségek másik részét pedig az A|apítvźny finan-
szirozná az a\źhbiak szerint (a múszaki tartalmat az előteľjesztés melléklete tartalmazza):

A program idei kcjltségvetése szeľint a tewezett önkormányzati oĺlrész bruttó 2.810.000.-
Ftlprogram/óvoda. Javaslom, hogy onkormźnyzatwk a Program (speciális ovi-Foci spoľtpá-

lya megépítése, eszkozkész|et beszeľzése, szakemberképzés) megvalósításához vissza nem
térítendő önkormányzatitttmogatást ún. fejlesztési támogatást biztosítson _ 2.810,0 Ft összeg-

ben az Alapítványnak. A tźľĺrlogatási szeruőďés tewezete az eIőterjesztés mellékletét képezi.

Alapítványi Finanszĺľozás
onkormán y zati F inanszĺro -

zás
Pálva 70% 30%

EszkozkészIet 90% t0%
Utánpótlás nevelés 90% I0%
Szakembeľképzés 60% 40%



A Progľam 2013. december 3I. napjáíg valósul meg. A szerződésben foglaltak a|apján a Pľog.
rarrl részét képezo PáIya és eszközkészlet a sportpálya megépítésétől számított 15 évig az
Alapítvány tulajdonában matad, aberuhźnással létľehozott,beépített valamennyi vagyonelem,
valamint eszkozkészlet a 15 évet követően térítésmentesen az onkormtnyzat tulajdonába ke-
rül. Az Alapítvany aPéiyahaszĺéiaténak és hasznosításának jogát az onkormanyzat ľészére
átadja. Apźiya építését követően aPáIyakarbantartásával, valamint az eszkozkész|et pótlásá-
val, cseréjével jaró kĺjtelezettségek és költségek a garanciá|is javítások kivételével az onkor-
mányzatot terhelik (az A|apítvány tájékoztatása szeľint vasszerkezetre, illetve a műfrĺľe 10 év
a garancia, aZ ezeÍI kívĹil eső eszközökĺe f év'). ApáIya átvételévęl, üzemeltetésével és hasz-
nosításával kapcsolatos felađatokat a Józsefuárosi Intézménymfüödtető Központ fogja ellátni.
A sportpályát az a|:lhoz kapcsolódó haszná|ati útmutató a|apjaĺ kell kaľbantartani, mely útmu-
tatő a támogatási szerződés melléklete. A pá|ya takarítźsa speciális eszkoń. nem igényel (a
műfuvet minden hasznáIat előtt nagyteljesítményű porszívóva| vagy kefével kell takarítani),
így többletfeđezet biztosítása jelenleg nem sztikséges.

A pź:,|ya mfüĺjdtetése, fenntartása taľtós kötelezettségváIIalást - önként vállalt - jelent, mely-
nek költsége jelenleg nem ismeľt. A támogatás fedezete a 2012. évi pénzmaradványból kép-
zett ovi-Foci pro gram céltaľtalék e|őirány zat.

A Képviselő-testĹilet hatásköľe az Mtjtv. 23. $ (5) bekezdés 17. pontján alapul.

Kéľjükaza|źlbbihatározati javaslatelfogadását.

H,łrÁnoz.łTI JAvASLAT

A Képviselő-testtilet úgy dönt, hogy

1. az ovi-FociKozhasznú Alapítvány (székhely: 1023 Budapest, Komjádi B. u. 3. 3/18.)
gondozásában műkcjdő ovi-Foci, ovi-Sport program céljaival egyetért és a Koszorú
Napközi otthonos óvodában (1086 Budapest, Koszorú u. 14-16.) a pľogram megvaló-
sításához egyszeri 2.810,0 Ft fejlesztési támogatást nyujt az ovi-Foci Közhasznú Ala-
pítványnak,

2. az ovi-Foci' ovi Sport program keretéb enhozzájáru| a\Ihoz,hogy azovi-Foci Alapít-
vány saját benÍ.ńzásában a Koszoru Napközi otthonos ovoda (1086 Budapest, Ko-
szorú u. 14-16.) udvarĺín sportpályát helyezzeĺ el 15 évľe azzaI, hogy a beruházással
létrehozott, beépített valamennyi vagyonelem és sporteszköz a 15 évet kĺjvetően térí-
tésmentesen az tjnkorm áĺyzat tulaj donába kerül,

3. a Koszorú Napközi otthonos óvoda (1086 Budapest, Koszorú u. 14-16.) lldvarán az
ovi-Foci, ovi Sport program keretébęn kialakítandó sportpálytú a Jőzsetvérosi Intéz-
ményműködtető Központ üzemelteti, melyre a kovetkező évek költségvetésének terhé-
re taľtó s kötelezetts é get v á||a|,

4. az onkormányzat kiadás 11107-01 cím műkĺjdési cél és általĺános taľtalékon beltil -

önként vállalt feladat - ovi-Sport progľam céltartalék e|őirźnyzatárő| 2.810 e Ft-ot át-
csopoľtosít a kiadás 11105 címen belül a fe|ha|mozási célú źńadott pénzeszköz elĺĺi-
rányzatára'

5. felkéri a polgármestert, hogy ahatźtrozatban foglaltakat az önkormanyzat kĺiltségve-
tésének következő módosításánál vegye figyelembe.

6. ahatározat 1. pontjában foglaltak alapján felkéľi a polgármestert az előterjesztés 1. sz.
me l l ékl etét kép ező támo gat ás i szer zó dés a|áír ásár a,

Felelős : polgĺĺrmester
Határidő: 1-4 pont esetén: 2013. május 8.

5. pont esetén: 2013. a koltségvetési rendelet kovetkező módosítása.
6. pont esetén: 2013. május 20.



A döntés végľehajtását végző szervezeti egység: HumánszoIgá|tatási Ügyosĺály, Pénzügyi Ügy-
osúá|y

Budapest, 2013' áptĹ|is 22.

Ttirvényességi ellenőrzés :

Rimán Edina
jegyző

li()"fit
dr46tis Máté

polgármester
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TÁMoGATÁsr szrcnzouns

Spoľt-fejlesztési pľogľam megvalósításáľa

amely létrejött egyrészrő|

Neve: Budapest Főváľos VIII. Keľiilet Józsefuárosi Önkormźnyzat
Adószám: 157357 I5-f-42
Törzsszáma:735,715,
Bankszámlaszám: 1 4 l 00 3 09 -I0f|3949-0 1 000006
Székhelye: 1082 Budapest, Baľoss u.63.67 '

Képviseli: dr. Kocsis Máté
Beosztása: polgáľmesteľ
(továbbiakban : onkoľm ány zat)

másrészről

Ovi-Foci Közhasznú Alapítvány'
Székhelye: 1023 Budapest, Komjádi Béla u. 3. 3/18.
Nyilvántart ási száma: 1 4'Pk.60'063 lfU| I l 3 .

Adószáma: I82I I999-0I -41
Képviseli: Dr. Molnár Andrea
Beosztása: elnök
(továbbiakban : Alapítvány)

között alulírott helyen és napon, aza|źtbbi feltételek mellett.

I. Fogalmak

Jelen szerződés tekintetében,
Fejlesztésĺ támogatás: a Progľam megvalósításához szükséges tárgyi és személyi feltételek
megteremtéséhez, fejlesztéséhez, e|őťlnanszírozással juttatott, vissza nem térítendő önkormányzati
támogatás.
ElőÍinanszíľozás: a megítélt támogatás teljes összegének elóre történő folyósítása.
Progľam: speciális ovI-FoCI Sportpálya megépítése, eszkĺjzkészlet beszerzése, szakembeľképzés,
Program-megvaló sítás.
Támogatási időszak: 2012lI3 TAo év

II. A támogatźsi szerzÍjdés táľgya

1) A támogatási szeruődés tárgya fejlesztési támogatás nyijtása az A|apiwány źitalbiztosított
,,OVI-FO cI' ovI-sPoRT Pľogľam'' me gvalósít ásźłloz.

2) onkormányzat vźi|a|ja, hogy a szerződés [V: fejezetében részletezett fej|esztési támogatást
nyúj tj a Alapítvány r észér e.

3) Alapíwány a fejlesztési támogatást elfogadja, és saját felelősségére vállalja a pźůyázatban
fo glalt Program végľehaj tását.

III. Végső kedvezményezett(ek), valamint a progľam adatai

1) A Végső kedvezményezett(ek) adatai (ahol a Program megvalósul):
Neve: Koszoru Napközi otthonos óvoda
Székhelye: 1086 Budapest' Koszorú u. |4-|6.
Az intézmény oM azonosítój a: 03439 |

Telephelye: 1086 Budapest, Koszorú u. 15.

Adő száma: | 69f3 8 4 5 -2. 42
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f) APľogľam adatat

A.) ovĹFoci sportpályaépítés (l. számú melléklet szerinti taľtalommal)
B.) Szakemberképzés (4+1 napos képzés az ővoda minden óvodapedagógusnak)
C.) ovĹFoci, ovi-Sport Eszkozkészlet (1. sz. melléklet szerinti tartalommal)
D.) Program-megvalósítás

Iv. A fej|esztésĺ támogatás összege

1.) onkormányzat vállalja, hogy a támogatási időszakľa a ...l20I3. (V'8') számű képviselő-
testületi döntésben meghatározottak szerint bruttó 2.810.000 millió Ft/óvoda, azaz bruttő
kettőmillió.nyo|cszáztizezer forintlóvoda fejlesztési támogatást nyújt ''oYI-ľ.ocI' ovl-
sPoRT Pľogľam'' elnevezésiĺ a szerződés III. f. pontja szerinti pľogÍam f0I3. évi
megvalósítására, mely program az onkormányzat fenntartásában lévő Koszorú Napközi
otthonos ovoda székhelyén valósul meg.

V. Pľogľam megvalósításával kapcsolatos ľendelkezések

1.) Felek rogzitlk, hogy a Progľam részét képező Pá|ya és eszkozkész\et a spoľtpálya
megépítésétől számított 15 évig az A|apitvány tulajdonában marad, Alapítvány a beruházással
létrehozott, beépített valamennyi vagyonelemet' valamint eszközkész|etet a l5 évet kĺjvetően
köteles térítésmentesen az onkormányzat tulajdonába adni' A Pálya megépítésének műszaki
tarta|mát, valamint azeszkozkészletet atźlmogatási szerződés 1' sz. mellék|etetarta|mazza.

f) A|apítvány aPźiyahaszná|atának és hasznosításának jogźń az Önkormányzat részére átadja
azza|, hogy aZ tnkormányzat külön, írásbeli engedélye nélkül az A|apítvtny á|ta|
meghatározott és osszeá||ított szakmai- oktatási progÍam és a közvet|enu|hozzá kapcsolódó
egyéb programokon kívül a Pá|ya semmilyen más célra nem hasznáihatő. A Pá|ya
hasznźiatának hasznźiati útmutatóját a megállapodás f , sz. melléklete tartalmazza, az abban
fo g l altakat köte 1 e S az on korm á ny zat b etartani'

3.) Felek rogzitik, hogy a Pálya el nem bontható, át nem helyezhető, át nem a|akithatő, kivéve, ha
a felek ahhoz előzetesen és együttesen' kĺilön megállapodásban közösenhozzájáru|nak.

4.) Felek megállapodnak abban, hogy a sportpálya építését követően a Pźńya karbantartásával,
valamint az eszközkészlet pótlásával, cseréjével járó kötelezettségek és költségek a gaľanciális
j avítások kivételével az onkormá nyzatotterhelik.

5.) Alapítvány tudomásul veszi, hogy a PáIya átvételével kapcsolatos feladatokat,
valamint az uzemeltetési és hasznosítási feladatait az Önkoľmányzat a Józsefrárosi
Intézményműködtętő Központon keľesztiil látja el.

VI. A fejlesztési támogatás folyósításának hatáľideje' módja' feltételei

1) Alapítvány tudomásul veszi' hogy Önkormtnyzat a támogatási szerződés a|apján, a jelen
szerződésben meghatározott ös szeget fo lyó sítj a.

f) onkormányzat a fej|esztési támogatást Alapítvány alábbi magyarországi pénzintézetné|
vezetęÍÍ. bankszámlaszámára történő átutalással folyósítja:

oTP Bank Nvľt. rt7 12004-f034f087
Bank neve Bankszámlaszám

3) A fejlesztésitámogatás egy összegben, 2013. május 30-ig kerül átutalásra.
4) Alapítvány kijelenti, hogy a szerződés a|áirásának időpontjában egyéb korábbi támogatásból

szár maző, |ej árt határ idej ű e l s zám o l ás i vagy v isszaťlzętés i köte l ezetts é ge n inc s.

A fejlesztési támogatás folyósításának feltétele, hogy a szerzódés aláírásakor és azt követően a
támogatás folyósításáig Alapítványnak nincs |eját könartozása, nem folyik ellene csődeljárás'
felszámolási eljárás, végelszámolás, végľehajtás, illetve adósságrendezési e|járás'
Amennyiben az e|őző esętek bármelyike fennáll, aVkor az utalást onkormányzat fe|függeszti a
ko ztarto zás me gs ziĺné s é i g, i l l etve az e|j źĺr ás b efej ezé s é i g.
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Alapítvány tudomásul veszi, hogy a megítélt és folyósításra kerüló támogatásból a támogatás

kedvezményezettjétterhelő koztartozások összege visszatartásra kerĺilhet az tů|aĺ.hánaftásról szóló
f}II. évi CxCv. törvény rendelkezései a|apján.

1) A fejlesztési támogatás
fej lesztéséľe fordítható.

vII. A fejlesztési támogatás felhasználása

kizfu ő|aga jelenszerződésbenrész|etezettvégsőkedvezményezett(ek)

f) A fejlesztési támogatást avonatkozőjogszabályokban, valamint a jelen szerződésben foglaltak
szeľint lehet felhasználni.

3) Alapítvány kijelenti, hogy a fejlesztési támogatás felhasználását elkülönítetten és napľakészen

tartja nyilván.
4) A Kedvezm ényezetÍ továbbtámo gatásra nem jogosult'
5) AÍźmogatás ÁFÁ-ra abban az esetben fordítható, ha a Kedvezményezettnek a jelen szerződés

a|apján támogatott beszerzése kapcsán AFA levonási joga nincs, vagy azza| a program

megkezdésekor, illetve a szęrződés érvényességi időtartama alatt nęm él és enől nyilatkozik
az onkormányzatfe|é.

VIII. Az e|számolás ľendje

1) Alapítvány 2013. december 3l-ig köteles teljesíteni a Programot.
2) Alapítvány 2OI4' januźr 31-ig elszámolást nýjt be a Program megvalósításáról, a fejlesztési

tźmogatás felhasználásáról, valamint a pénzugyi teljesítésról Önkormányzatnak' Az
elszámolás szakmai és pénzügyi részből áll.

3) Az e|szźlmolás maradványösszegét a kedvezményezett köteles az e|számo|ás benyűjtásával

egyidejűleg az a|ábbi szám|aszźlmra visszautalni. Az utalásnál a támogatási szerzodés számźi
fel kell tüntetni.

Budapest Főváros VIII. keľület
Józsefuárosi Önkormánvzat

Volksbank Zrt.

számlaszám l 4 1 003 09- 1 0 2139 49 -01 000006

4) Alapífuány az e|számolást Önkormányzathoz azza| az
nyújtja be' hogy abból a teljesítés megállapítható legyen.

5) Az elszámoláshoz csatolni kell mindazon iratokat, dokumentumokat, számlttkat,
Alapítvány igazo|ja, hogy a támogatźts rendeltetésszerűen, a döntés szerinti
megfelelően , a szerzódésben rögzített keretek között keľült felhasználásra.
A fejlesztési támogatás elszámolását onkormányzatmegvizsgálja és annak elfogadásáról vagy
elutasításáról 15 napon belül írásbeli étesítést küld Alapítvźtny részére.
onkormányzat hiánypőtlásra hívja fel Alapítváný, amennyiben a fejlesztési támogatás

felhasználása nem állapítható meg egyes részleteiben az e|számolásból. A hiánypótlási
felhívásban a onkormányzattovábbi dokumentumok, okiľatok becsatolását is előírhatja.

onkormányzat az e|sztmolást elutasítja, különosen, ha:

- azelszámolásból a fejlesztési támogatás felhasználása nem állapítható meg,

- Alapítvtny atámogatással va|ő e|számolási kötelezettségének nem tett eleget,

- Alapítvźlny szerződésszegést követett el,
- Alapífuány a hiánypótlási felhívást követően sem tesz eleget elszámolási

kötelezettségének, nem nyújtja be a szükséges dokumentumokat' szám|źtkat,

- Alapíwány ahiźtnypótlási határidőt elmulasĺja.
- Amennyiben a benffitott elszámolás a|apjźln csak részteljesítés állapítható meg, tryy az

értesítésben meghatározásra kerül, hogy a pénzügyi elszámolás mely tételei, illetve a

szakmai beszámoló mely elemei kerültek elfogadásra, illetve elutasításra.

adattartalommal és mellékletekkel

amellyel
célnak

6)

7)

8)
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f)

3)

DĹ Bejelentéssel kapcsolatos ktitelezettségek

1) Alapítványnak általános tźtjékoztatź,r,i kötelezettsége van onkormányzatfeÍé ajelen szerződéssel, a
végső kedvezményezettel és a pľogľammal kapcsolatos szerzódést érintő valamennyi ténnyel,
körülménnyel kapcsolatban'
A szerződéskötést követően meginduló csőd-,
ad ó s ságľend ezé si e|j ár ásľó l a kedve zmény ezett
onkormányzatot.
Alapítvány köteles az onkormányzatnak 15 napon belül bejelenteni amennyiben a
szerződéskötéskor közölt bármilyen adatban, illetve a szerződést befolyásoló bármilyen
korĺ'ilményben vá|tozás állt be. A bejelentésnek az onkormányzathoz való megérkezéséig az
onkormányzat a je|en szerződésbenrogzitett adatokat tekinti hatályosnak és Alapítvány részére
továbbítandó ktildeményeket a jelen szerződésben megjelolt címre jogosult megkĺildeni'
Alapíwány haladéktalanul köteles bejelenteni onkormányzatnak, amennyiben jelen szerződés
szerinti progľam/ok megvalósítása meghiúsul, taĺtós akadályba i'itközik, vagy megvalósítása
késedelmet szenved.

X. Ellenőľzés

1) Alapítvány tudomásul veszi, hogy Önkormányzat vagy az álta|a megbízott személy vagy
Szerv a folyamatba épitett ellenőrzés keretében, illetve a szakmai teljesítésigazolás
mega|apozása éľdekében utólagosan, illetve utóellenőrzés formájában vizsgá|atottart.

2) A|apiwźny tudomásul veszi, hogy onkormányzat, továbbá a mindenkor hatályos
jogszabályokban erre feljogosított szervek az átuta|ttámogatźs jogszerű és szerződésszerű
felhasználását ellenőrizhetik.

3) Az e||enorzésre jogosult szervek jogosultak a dokumentumok ellenőrzésére, valamint
helyszíni ellenőrzés lefolytatására'
A helyszíni ellenőrzésről jegyzőkönyv készül, melyet onkormányzat 8 napon belül küld meg
Alapítvány részére.

XI. Dokumentumok, megőľzési kötelezettség

Alapítvány nyilatkozik, hogy a szerződés jogszerű teljesítését igazo|ő és a|źtámasnó
dokumentumokat a hatályos jogszabályoknak megfelelően vezeti és táľolja, úgy hogy abból a

fejlesĺésitámogatásfelhasználásamegá||apithatő'
Alapífuány köteles a szerződés teljesítésére vonatkozó dokumentumokat valamint az
elszámolást és annak a|apját képezó összes dokumentumot, iratot, szám|át, a szerződés
megszűnésétó| számitott 5 évig megőrizni és lehetővé tenni, hory Önkormányzat vagy a

mindenkor hatályos jogszabá|yok a|apjátn feljogosított szerv abba betekintsen.

xII. A fejlesztési tálmogatás folyósításának felfüggesztése

l.)onkormányzat a folyósítás felfiiggesztéséľől és annak indokáról írásbeli értesítést küld
Alapítványnak.

2')A felfuggesztés okának megszűnése esetén, a felfiiggesztés miatt nem folyósított fejlesztési
támogatást onkoľmány zat a támogatási időszak utolsó napjtńg folyósítja.

XIII. A szeľződés módosítása

1.) A Támogatási Szerződés módosításźra A|apitvźny, illetve az onkoľmányzatkezdeményezése
a|ap1án írásban kerülhet sor. Szerződés módosítás kezdeményezésére bármely, a szerzódést
érintő okból sor kerülhet azza|, hogy a szerződés módosítása a program eredeti célkitrĺzéseit
nem változtathatj a meg.

f .) A|apitvány a szerzódés módosítására irányuló javaslatát indokolássa| a|ttámasfrla nýjtja be
az Önkormányzathoz.

felszámolási, végelszámolási, végľehajtási, illetve
legkésőbb 15 napon belĺil köteles ttłjékońatni az

4)

4)

1)

2)

Á



3.) onkormányzat a módosítási kéľelem hozzá való beérkezésétől számított 30 napon belül
írásban értesíti A|apitváný a szerződésmódosítási kéľelem tárgyában hozott dontésľől.

4.) Önkormányzat jogszabá|yvá|tozás miatt, tovźhbá a mindenkor hatályos költségvetési
törvényben foglaltakľa tekintettel is kezdeményezheti a szeruődés írásbeli módosítását.

5.) Alapítvány a szerződés módosításźlra irźlnylló írásbeli. kérelmével egyidejűleg megküldi a
módosításhoz sztikséges iratokat, dokumentumokat. Amennyiben a módosítási kérelmet
Alapítvány hiányosan nyujtja be, Önkormányzat 8 napos hatáľidő trĺzésével elektronikus úton
hiánypótlást khat elő. A módosítási kérelem ismételt hiányos benyrijtása esetén

onkoľmányzat a módosítás iľánti kérelmet elutasítja.
6.) A|apitvány köteles kezdeményezni a támogatźsi szerzóđés módosítását' ha megváltoznak

a szerzodésben foglalt adatok, Alapíwány bármely bankszámlaszáma, vagy új bankszźlm|źt
nyit, bármely a szerzodést érintő lényeges adat, tény vagy körülmény.

7.) Ha Alapítványnak fel nem róható okból a program megvalósítása, a szerződésszeriĺ teljesítés
csak a szeruódés módosításával valósítható meg, Alapítványnak haladéktalanul írásban
kezdeményezn ie kell a szerző dés módosítását onkoľmány zatnti.

8.) Alapítvány köteles haladéktalanul bejelenteni Önkormányzatnak aZ adólevonási
j ogosultságában bekĺjvetkező v titozásL.

9.) Szerződő Felek tudomásul veszik, hogy a szerződésnek a módosítással nem érintett részei
v źútozat|an formában. hatálvban maradnak.

XIV. Jogosulatlanul igénybe vett támogatás

l) Jogosulatlanul igénybe vett támogatásnak minősül a fejlesztési támogatás jogszabályséľtő
va1y nem rendeltetésszertĺ fe|haszná|tĺsa, illetve a jelen szerződésben meghatátozoít
kötelezettségek megszegése.

2) Jogosulatlanul igénybevett támogatás különösen:
a) A|apitvány atámogatástaszerződéstől eltérően, ľendeltetésellenesen vagy nemjogszerűen

használtafel;
b) A|apiwźtny - neki felróható okból - akituzott hatáľidőket elmulasztotta;
c) a szerzodés teljesítése Alapítványnak felróható okból a szerződésben tllzoÍt határidőn belül

nem kezdődött meg;
d) a szerződésben rogzített kötelezettségek teljesítése Alapíwánynak felróható okból nem

vagy nem atźlmogatźsi célnak megfelelő mértékben, illetve minőségben valósult meg;
e) A|apítvány a tźtmogatás igénylésekor lényeges körülméný elhallgatott, illetve lényeges

kciľĺilményről, tényrol valótlan vagy hamis adatot szolgáltatott, ýa€! a szükséges
nyilatkozatok báľmelyikét visszavonta;

fl A|apiwány a bejelentési és elszámolási kötelezettségének a támogatźtsi szerződésben
meýatározott hatáľidőben nem tett eleget;

g) A|apínźny nem biĺosította a támogatási összeg felhasználása ellenőľzésének feltételeit,
vagy akadźilyozta az ellenőrzést;

h) A|apitvźtny atámogatás igénylésének időpontjában nem felelt meg arendezett munkaĺigyi
kapcsolatok törvényi feltételeinek, valamint aZ źi|amhánaĺásrő| sző|ő törvényben
meg}latározottaknak;

i) A|apifuźny a támogatási időszak utolsó napjáig nem szerzi be a jogerős hatósági
engedélyeket és ezek megléte a program |ezźrásźlnak feltétele'

XV. Szeľződés megszűnése, elállás

1) Jelen Támogatási Szeľzódés a szerződés aláírásakor lép hatályba és a Progľam |ezfuásáva|
megszűnik.

2) A program akkor tekinthető |ezáľtnak, ha ajelen szerződés szerinti valamennyi kötelezettség
te lj esĺi lt, az e|számo|ást onko rm án y zat j őv áhagýa.

3) Ha a progľam megvalósítása olyan okból válik lehetetlenné, amelyéľt egyik fél sem felelős,
űgy a szerzodés megszűnik.

4) Önkormányzat j ogosult a támo gatási szerzódéstol elállni :

a. Amennyiben a szerződés teljesítése az A|apitványnak felróható okból nem kezdődik meg,
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s)

b' Amennyiben a program meghiúsulását vagy tartós akadá|yoztatásźú e|óidéző ok
Alapítványnak felróható okból következett be.

Amennyiben a program megvalósítása Alapítványnak fel nem róható okból meghiúsul, vagy
taľtós akadályba ütkozik, Alapítvány köteles aztha|adéktalanul bejelenteni Önkormányzatnak;
a fel nem használt tamogatásról le kell mondania. A felhasznált támogatás egészének vaw egy
rés zén ek v is szaťlzetésérő l Önkor mány zat ľende l kezik.

XVI. Fejlesztési támogatás visszafizetése, kamat, rész|etflzetési kedvezmény

A jogosulatlanul igénybe vett támogatást Alapítványnak részben vagy egészben vissza kell
fizetnie.
Jogosulatlanul igénybe vett támogatás esetén a támogatás folyósítását azonna|i hatźńlya| fe|
kell fiiggeszteni, intézkedni kell a már kiutalt támogatás - a visszafizetési kötelezettség
előírásának napján éľvényes - jegybanki alapkamatnak megfelelő kamattal növelt cisszegének
visszaťlzetése iránt.
Alapítvány a támogatás felhasználásának el nem fogadásĺáľól szóló értesítés vagy a külön
értesítés kézbesítését követő 30 napon belül köteles a jogosulatlanul igénybe vett támogatást
visszaťtzetni.
Amennyiben a kotelezett hatáľidőben nem tesz eleget, vagy részben tesz eleget a visszafizetési
kötelezettségének, onkormányzatbeszedési megbízás a|ka|mazása útján elégíti ki kovetelését.
Ennek eredménýelensége vagy részbeni eľedménýelensége esetén a támogatźlsnak a
visszafizetési kĺjtelezettség eloíľásának napján érvényes - jegybanki alapkamatnak megfelelő
kamattal növelt összeg iránti követelést bírósági úton érvényesíti.
onkoľmányzat a visszaľlzetésľe kötelezettnek a visszafizetési hattridő lejáľta előtt írásban
benyújtott, ľészletes indokolást tarta|maző kérelméľe rész|etťlzetési kedvezméný adhat. A
részletekben töľténő visszaťlzetés időtartama a IZhőnapot nem haladhatja meg.
A már folyósított támogatást vissza kell vonni, ha
a) a szerzodéskötést követően meginduló csődeljárásban a csődegyezség jővźhagyásźra nem

keľtil sor,
b) a felszámolási vagy végelszámolási eljáľás, természetes személynél avégrehajtási eljárás

eredményeként megsziĺn ik a támogatott tevékenység,
c) szerződéskötést követően meginduló csőd-, felszámolási, végelszámolási, végľehajtási,

illetve adósságľendezési eljárás miatt a szerződés teljesítése lehetetlenné vált.

xv[. Adatkezelés

Alapítvány kifejezett hozzájáru|ását adja ahhoz, hogy a támogatźsi szerződés a|apját képező
ajánlatát, annak összes mellékletét' abban ta|á|hatő személyes adatokat, esetleges tizleti titkait
az onkormányzat nyi|vántartsa és kezelje, azza|, hogy a személyes adatokat és üzleti titkokat
harmadik fél részére nem továbbitja az érintettek írásbeli hozzźĄáru|źtsa nélkül, kivéve, ha a
harmadik személy jogszabá|y alapján jogosult ezen adatok kezeléséľe.
Alapítvány j e|en szerződés aláíľásával tudomásul veszi, hogy nem minősül üzleti titoknak az
állami költségvetést érintő juttatással, kedvezménnyel kapcsolatos adat, valamint az az adat,
amelynek megismeľésétvagy nyilvánosságrahozata|átkülĺjn törvény közérdekből elrendeli.

xvIII. Azonna|i beszedési megbízás

A|apitvźlny je|en szerződés idobeli hatá|ya alatt bankszźm|ájźlra vonatkozóan fe|hata|mazza
onkormányzatot arra, hogy amennyiben a támogatási szerződés a|apján fennálló bármely
kötelezettségét megszegi, vagy nem teljesíti, és onkormányzat a támogatást visszavonja,
akkoľ bankszźm|áját azonna|i beszedési megbízással, a visszafizetenđő összeg és annak
kamatai erejéig megteľhelje.
onkormányzat az elszámolás elfogadásával, valamint az esetleges visszafizetési kötelezettség
teljesítésének tudomásszerzését követően 5 napon be|n| hozzájźlru| az azonna|i beszedési
megbízásravonatkozóf e|hata|mazáslokvisszavonásához.

1)

2)

3)

4)

s)

6)

r)

2)

l)

2)
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X|X. Zár ő ľendelkezések

Alapítvány köteles a program megvalósításához esetlegesen szükséges jogerős hatósági
engedélyeket legkésőbb a program befejező időpontjáig beszerezni'
A|áfuő képviselő/k kijelenti/k, hogy a testtileti szervei részérő| ajelen szerzódés megkötéséhez
szükséges fę|hata|mazásokkal rendelkeznek, tulajdonosaik jelen jogügyletet jóváhagýák és

harmadik személyeknek semminemű olyan jogosultsága nincs, mely a Kötelezett részérő|
akadá|yozná vagy bármiben korlátozná je|en szerzódés megkötését és az abban foglalt
kötelezettségek maradéktalan telj esítését.
A|apitvány a szerződés aláírásával nyilatkozik, hogy a fejlesztési tźlmogatás jelen
szerződésben, illetve a vonatkoző jogszabá,lyokban meghatározott feltételeit és kitételeit
megismeľte és azokat je|en szerződés a|áírásźnal kifejezetten elfogadja.
Szerzódó Felek kijelentik, hogy je|en szerződés értelmezésével kapcsolatban, vagy a
szerződés a|ka|mazása során keletkező vé|eménykülcinbségek fennállása esetén a vitákat
elsődlegesen tárgyalások útján rendezik. A tárgyalásokľól jegyzőkönyv készül, amely annak
a|áírźsát követően je|en szerződés elválasĺhatat|an részét képezi' Felek az i|yen egyeztető
tárgyalások során keletkezó jegyzőkĺinyvet nem tekintik szerződésmódosításnak.
A jelen szerződéssel kapcsolatban felmertilő esetleges jogvitźlkrendezésére aSzerződő Felek a

Fővárosi Bíróság kizárólagos illetékességét kötik ki.
A Szerzodo Felek jelen Támogatási Szerződést annak áttanulmányozása utttn. mint
akaratukkal mindenben egyezot jővźlhagyő|ag, cégszerűen irttk a|á.

Jelen szerződés hét oldalon és öt darab eredeti példányban készült, melyből három darab eredeti
p é l dáný Alapíwány j e l en szeľződ é s a|áir ásáv al e gyi dej ű le g átv esz'

1. számú melléklet: Pálya műszaki tartalom
2' sztlmű melléklet: Haszná|ati útmutató az oVl-FoClpályáthoz

Kelt: Budapest, 2013. május
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I. szźtmumelléklet

Műszaki tartalom
(az őv o đa adotts ágaih oz mérten, korl áto zott m értékb en v źito zhat) z

Pálya méľete:
6 x 12 méter, ami igény szęrint és a hely adottságaihoz mérten' korIátozott mértékben
váItonathatő, a|építméĺye vizáteresztó, a hely adottságaihoz megfelelően. A kivitelezéshez
sziikséges minimum megtisztított terület: 7 x 13 méter.

Rétegľend:
- burkolat: svájci tĺjltetlen műfiĺ (a minimális karbarúarttls éľdekében)
- rugalmas a|jzat: lxl m.es gumilapok vagy ztlzottkővel feltĺjltĺjtt Hauľaton geoľács táblás
elasztikus réteggel, vagy kavicsos gumi
- homokos kavics
- fogadó szint (tömörítetttaIaji meglévő beton l aszfa|t)

Taľtószeľkezet:
3m magasságt acéI- és hajlított csőszeľkezet.

Palánk ľendszeľ:
75cm magas ęsésvédő muanyagpalánk, 2 đb ajtőval ellátva. A sarkoknál lekeľekített elęmęk.
Az oszlopok teteje: könnytifém-háIőtartő vázszerkęzettel ellátott rendszer, horganyzott fem
szeľelvényekkel rogzített. A jatéI<tér ft'lött ahźtlőtartő fémszerkęzeten 10x10 cm lyukbőségű,
3mm vastag, UV stabil labdafogóháló kerül rcgzítéste, amely a páIya oldalan a
palánkszerkezethez kötődik. Avázszetkezet ponyvafedéssel kivitelezve a gyeľekeket megóvja
ez erős ĺapsugźttzástól és véd az eső, valamint a szé| ellen is!

Taľtozékok:
2 db 150cm x 100cm futball kapu
2 đb gyermek kosárlabdapalĺĺnk
1 db állítható magas s ágú pályafel e ző -háIő teniszhez

ovi-Foci, ovĹSpoľt Eszkozkészlet: 303e Ft értékben (pl.: bójakész|et,rűdkészlet, kúp alakli bója,
koordinációs karika, koordinációs létra, minigź.Í,|eťĺzhető rúd és a|jzat, Kogelan labda).
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2. szźlmumelléklet

Használati útmutató az OVI.FOCI pályához

1. Az OVI-FOCI Pálya kizárőIag az ovoďtk udvaľán helyezhető e|, a końerülettől
biĺonságosan elválasztva!

2. Az OVI-FOCI pályát 7 éves kor alatti gyermekek haszná|hatjźk, kizźtrő|ag felügyelő

óvodapedagógus j elenléte, vagy szülői felügyelet mellett!

3. AhaszĺáIaton kívüli OVI-FOCI pá|yát mindig zźtrvakell taľtani!

4. A pá|ya ajtaját csak a ki-be kcjzlekedés soľán lehet nyiwa tartani, a fogIa|kozźsok a|att az

ajtónak mindig zátva kell lennie!

5. Az OVI-F}CI pźiyára labdákon kívtil kizaľőIag a páIyához adott vagy az ovi-Foci
KozhasznűAlapítványtól vásárolt kiegészítőket és eszközoket lehet bevinni!

6. A pźiyára csak a megfelelő cipőben és öltözékben lęhet belépni! Stoplis cipő hasznźůata

szigoruan TILOS!
7. A pźůya vázźra felmászni, a véđő- és kapuháIőt eróhatásnak kitenni, valamint a

kosárgyĺínĺt teľhelni szigoruan TILOS !

8. Az oVI-FoCIpáIyara ételt és italt bevinni TILOS!
9. Amennyiben valaki apźiya sértilését, hibáját észleli, azt azotnaljelenteni kell az ovi-

Foci K<jzhasznú Alapítványnak, a minél hamaľabbi javítás éľdekében!

1 0. Nyílt |tng hasznáIata a páIy án és közvetlen közelében TILO S !

11. A pá|yát befedni TILOS!
12. Apá|yát akarbantartási útmutatő alapjźn kell és szabad kaľban tartani!

13. A pá|yan bármi nemű műszaki tfia|akítás csak az ovi-Foci Kozhaszn,ű a|apítvány

előzetes, írásbęli engeđélye a|apján lehetsé ges.

14. Használat előtt a pá|ya felületét le kell tisztítani a műfiĺ-szőnyeg védelme érdekében!

Ehhez lombszívó, ill. eľős kefével ellátott, nagy teljesítményű porszívó, vagy műfri-

karbantaľtó gép hasznźl|ata aj źnlott|

15. A hasznźiati útmutató ismerete a pá|ya haszĺáIatára jogosult nagykoru személyek

részéte kötelező. melv ismeret átadásra aziĺtézmény vezetőie kĺjteles!
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