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Tisztelt Képviselő-testület!
2016-ban az Ovi-Foci Közhasznú Alapítvány (a továbbiakban Alapítvány) pályázatot
hirdetett „Nemzeti Ovi-Foci, Ovi-Sport Program” címen. A pályázat célja az óvodás
korosztály mindennapi sportolásához szükséges optimális feltételek megteremtése egy mini
multifunkciós pálya (6x12 m) kiépítésével, sporteszközök beszerzésével és a kapcsolódó
képzések, programok szervezésével.
A pályázat benyújtásának és megvalósításának feltétele önrész vállalása volt 2.850.000,- Ft
összegben.
Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Képviselő testülete 2016. március 24-én tartott
rendes ülésén, a 101/2016. (III.24.) számú határozatával jóváhagyta az összesen 9.500.000.- Ft.
összköltségű pályázat benyújtását és a megvalósításhoz szükséges 2.850.000,- Ft összegű
önrész biztosítását.
Önkormányzatunk benyújtotta a pályázatot, amelyben a tervezett pálya kialakítására a
Ferencvárosi Epres Óvoda udvarában kerülne sor.
Az Ovi-Foci Közhasznú Alapítvány 2016. december 21-én kelt levelében értesítette
Önkormányzatunkat, hogy az általunk benyújtott pályázat pozitív elbírálásban részesült.
A pályázati kiírás szerint az önrészt a pályázatot kiíró Alapítvány részére fejlesztési támogatás
címén kell biztosítani az ennek megfelelő támogatási szerződés megkötése mellett.
A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 42. § 4. pontja
értelmében a képviselő-testület át nem ruházható hatáskörébe alapítványi forrás átvétele és
átadása.
Tekintettel arra, hogy a Képviselő-testület döntése kizárólag az önrész biztosításáról szól,
ezen pályázat esetében – a támogatási szerződés megkötéséhez – szükséges annak módjáról is
dönteni.
Fentiekre tekintettel kérem a T. Képviselő-testületet, hogy az alábbi határozati javaslatot
megtárgyalni és elfogadni szíveskedjen.
Budapest, 2017. február 9.
Zombory Miklós s.k.
alpolgármester

HATÁROZATI JAVASLAT

Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt,
hogy
1.) a „Nemzeti Ovi-Foci, Ovi-Sport Program” című pályázaton az Epres Óvodában
kialakítandó focipályára benyújtott és megnyert pályázathoz szükséges 2.850.000.- Ft.
önrészt az Ovi-Foci Közhasznú Alapítvány részére fejlesztési támogatásként
biztosítja.
2.) felhatalmazza a polgármestert az 1.) pontban meghatározottaknak megfelelő
támogatási szerződés megkötésére.
Határidő: 2017. március 31.
Felelős: dr. Bácskai János polgármester

