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Tisztelt Egészségügyi, Szociális és Sport Bizottság!
Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete a 6/2017. (II.20.)
számú önkormányzati rendeletével elfogadta a 2017. évi költségvetést. Az elfogadott költségvetésben a
3414. számú „Óvodai sport tevékenység támogatása” elnevezésű során 3.000.000.-Ft előirányzat
szerepel.
A fizikailag aktív életvitel szokásrendszerének kialakításában kiemelten fokozott felelősség hárul az
óvodákra. Az óvodai csoportok mindenkori napirendjében fontos helyet foglal el az aktív mozgással
töltött időszak.
Az egészségfejlesztő testmozgásra az óvodai nevelés minden napján - az egyéni szükségleteket és
képességeket figyelembe véve - minden gyermek számára lehetőséget kell biztosítani. Folyamatosan
törekedni kell a gyermekeket legjobban fejlesztő mozgásos játékok széleskörű alkalmazására, a szabad
levegő kihasználására.
A gyermekkori sportolás bizonyítottan pozitív hatással van a felnőttkori sportolási hajlandóságra. Az
óvodai testmozgás jelentősége elsősorban a korosztály fogékonyságában rejlik. Ferencvárosban az
óvodába járó gyermekek számára a szervezett mozgási, sportolási lehetőségek az óvodai nevelés
keretein belül kiemelten biztosítottak, melyek legfontosabb formája a játék és a mozgás.
Az óvodai sport tevékenységének fontosságát jelzi, hogy az önkormányzati költségvetésben az „Óvodai
sport tevékenység támogatása” külön soron szerepel, mely összeg jelentős hányadából a kerületi óvodák
számára pályázat kerül kiírásra. Az elmúlt években sportrendezvényekre, sportversenyekre,
kirándulásokra, táborokra lehetett pályázni. Az itt elnyert támogatási összeg fontos kiegészítő eleme az
óvodai, szülői önrésznek.
1./
A kerületi fenntartású óvodák számára kiírásra kerülő pályázat lebonyolítása, kontrolálása
és finanszírozása.
A 3414-es költségvetési sor keretösszegnek egy jelentős pillére a Budapest Főváros IX. Kerület
Ferencváros Önkormányzata által fenntartott óvodák számára kiírásra kerülő „óvodai sportrendezvény”
pályázat. Célja, hogy a pályázati támogatás segítségével az óvodák minél több sportnapot,
sportprogramot, sporttábort, kirándulást tudjanak megszervezni, minél többször ki tudjanak mozdulni a
megszokott életterükből.
Tervezett keretösszeg: 1.800.000.-Ft.
2./

Kerületi fenntartású óvodák sporteszköz beszerzésének támogatása

A mozgás az egészséges életmód iránti igény kialakulásának első állomása, ehhez az életkori
sajátosságoknak megfelelő feltételeket, lehetőségeket kell biztosítanunk. El kell érni, hogy a
kisgyermekekben az egész életen át történő sportolás igénye kialakuljon. Ehhez biztosítani kell a
szükséges feltételeket, a megfelelő szintű sporteszköz-, és játékellátottságot. A támogatás célja, hogy a
korszerű sporteszközök folyamatos beszerzésével az intézmények minél több sportolási/mozgási
lehetőséget tudjanak biztosítani a kisgyermekeknek. Óvodánként az óvodai csoportoknak 14.000.forintos támogatás nyújtása javasolt. (63 óvodai csoport X 14.000.- Ft = 882.000.- Ft)
Tervezett keretösszeg: 882.000.-Ft

3./ Óvodásjátékok a Nyúldombon
Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata által fenntartott és működtetett óvodák 23
éve vesznek részt a Ferencvárosi Napfény Óvoda által a József Attila-lakótelepen szervezett
Óvodásjátékok a Nyúldombon elnevezésű programon.
Az őszi rendezvény során egy időben több helyszínen, forgószínpadszerűen teljesítik az óvodás
gyermekek a különböző játékos sportfeladatokat. A sport délelőtt nem a versenyről szól, hanem a közös
játékról, élményről, az egészséges életmódra nevelésről. Minden óvoda egyformán részesül a
jutalmakból (gyümölcs, müzli, sportszerek, sportos játékok stb.).
A rendezvényen a kerület valamennyi óvodája részt vesz (várhatóan közel 300 gyermek). A különböző
helyszíneken a „játékvezetők” kerületi óvónők lesznek.
Tervezett keretösszeg: 318.000.-Ft
Az alábbi táblázatban összegezve láthatók az „Óvodai Sport tevékenység támogatása” költségvetési
soron 2017. évre tervezett költség elemek:
1./ A kerületi fenntartású óvodák számára kiírásra kerülő óvodai sport pályázat
lebonyolítása, kontrolálása és finanszírozása.
2./ Kerületi fenntartású óvodák sporteszköz beszerzésének támogatása
(óvodai csoportonként 14.000.- Ft összeggel)
3./ Óvodásjátékok a Nyúldombon
Összesen:

1.800.000.882.000.318.000.3.000.000.-

A 2017. évi óvodai sporteszköz támogatási összeg folyósításának feltétele a 2016. évi támogatási összeg
maradéktalan elszámolása. Az Egészségügyi, Szociális és Sport Bizottság a 2016. március 23-i ülésén
az ESZSB 47/2016. (III.23.) számú határozatában döntött az óvodák 2016. évi sporteszköz
támogatásáról. Az érintett óvodák 2016. évre vonatkozó sporteszköz-beszerzés beszámolóját a
Humánszolgáltatási Iroda sportszakmailag, a Pénzügyi Iroda pénzügyileg megfelelőnek találta, és azt a
Bizottságnak elfogadásra javasolja. A részletes, eredeti szakmai-pénzügyi pályázati elszámolások nagy
terjedelmükre tekintettel a Pénzügyi Irodán megtekinthetőek.
A fentiekben leírtak figyelembe vételével kérem a Tisztelt Bizottságot, hogy az óvodai sport
tevékenység támogatására szánt költségvetési előirányzat 2017. évi felosztását, valamint az „Óvodai
sport pályázat” felhívását és adatlapját a határozati javaslat szerint támogassa.
Melléklet:



ÓVODAI SPORT PÁLYÁZAT kiírás 2017.
Támogatási elszámolás ellenőrzése

Budapest, 2017. március 2.
Kállay Gáborné s.k.
alpolgármester

Határozati javaslat:
Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Egészségügyi, Szociális és Sport
Bizottsága úgy dönt, hogy:
1./ Jóváhagyja a 3414. számú költségvetési sor alábbi módon történő felosztását:
1./ A kerületi fenntartású óvodák számára kiírásra kerülő óvodai sport pályázat
lebonyolítása, kontrolálása és finanszírozása.
2./ Kerületi fenntartású óvodák sporteszköz beszerzésének támogatása
(óvodai csoportonként 14.000.- Ft összeggel)
3./ Óvodásjátékok a Nyúldombon
Összesen:
Határidő:
Felelős:

1.800.000.882.000.318.000.3.000.000.-

2017. március 08.
Kállay Gáborné alpolgármester

2./ Jóváhagyja a 2017. évi kiírandó, az Sz-…../2017. számú előterjesztés 1. sz. mellékletét képező pályázati
felhívást és adatlapot. Felkéri a Polgármester Urat, hogy gondoskodjon helyben szokásos módon történő
közzétételéről.
Határidő:
Felelős:

2017. március 08.
dr. Bácskai János polgármester

3./ Támogatja a kerületi fenntartású óvodákat csoportonként 14.000,- Ft-tal sporteszköz beszerzés céljából,
egyben felkéri Polgármester Urat, hogy gondoskodjon a támogatás folyósításához szükséges
megállapodások megkötéséről.
Határidő:
Felelős:

2017. március 30.
dr. Bácskai János polgármester

4./ A Ferencvárosi Napfény Óvoda által szervezett hagyományos kerületi óvodai Óvodásjátékok a
Nyúldombon sporttalálkozó megrendezése kapcsán felkéri a polgármestert, hogy gondoskodjon a
támogatás kifizetéséhez szükséges megállapodás megkötéséről.
Határidő:
Felelős:

2017. június 30.
dr. Bácskai János polgármester

5./ Az alábbi táblázatban foglaltak szerint elfogadja az Egészségügyi, Szociális és Sport Bizottság
ESZSB 47/2016. (III.23.) számú határozata alapján nyújtott 2016. évi óvodai sporteszköz beszerzés
támogatások elszámolását.
Intézmény neve
Ferencvárosi Csicsergő Óvoda
Ferencvárosi Csudafa Óvoda
Ferencvárosi Epres Óvoda
Ferencvárosi Kicsi Bocs Óvoda
Ferencvárosi Kerekerdő Óvoda
Ferencvárosi Liliom Óvoda
Ferencvárosi Méhecske Óvoda
Ferencvárosi Napfény Óvoda
Ferencvárosi Ugrifüles Óvoda
Mindösszesen:
Határidő:
Felelős:

2017. március 08.
Kállay Gáborné alpolgármester

Egészségügyi, Szociális és Sport Bizottság
döntése
112.000.140.000.56.000.112.000.224.000.84.000.56.000.56.000.56.000.896.000.-

PÁLYÁZATI KIÍRÁS
Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata
Egészségügyi, Szociális és Sport Bizottság a pályázatot hirdet óvodai sport
tevékenység támogatására.
A pályázaton Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata fenntartásában működő
óvodák vehetnek részt.
Pályázni lehet:
 sporttevékenységre; sportrendezvényekre (a rendezvény megvalósításához kapcsolódó
jutalmakra, kis értékű sportszerekre),
 turisztikai-, vízi- és egyéb sportprogramokra (utazás, eszközbérlés, belépők),
 sportrendezvényeken való részvétel költségeinek csökkentésére (étkezés, utazás; nevezési díj;
díjazási költségek; bérleti díj; belépők).
 Sporttábor, kirándulás (szállás, étkezés, utazás, belépők).
Pályázni a 2017. április 01 – 2018. március 31. közötti időszakban megvalósuló eseményekre lehet. A
pályázati elszámolás során a támogatott a támogatási szerződésben meghatározottak alapján köteles
tartalmi és pénzügyi beszámolót készíteni. Csak a 2017. április 01 – 2018. március 31. közötti
számlákat lehet benyújtani. Az elszámolás és a tartalmi beszámoló megküldésének határideje a
felhasználási idő alatti állandó, folyamatos tevékenységek esetében 2018. év április 30. napja,
meghatározott tevékenység/program esetében a megvalósulást követő 30 napon belül. Az
elszámolást és a program megvalósításának rövid tartalmi beszámolóját 2 példányban kell benyújtani a
Támogatási Szerződésben meghatározott módon.
Támogatott köteles:
a) A támogatást kizárólag a nyertes pályázatban meghatározott cél megvalósításával közvetlenül
kapcsolatos kiadásokra felhasználni 2017. április 1 – 2018. március 31. napja között;
b) A támogatás felhasználása során Támogatóval együttműködni, és Támogatót a támogatás,
annak felhasználására kikötött határidőben történő felhasználását akadályozó bármely okról
azonnal értesíteni;
c) Biztosítani, hogy Támogató a szerződésben rögzített cél megvalósítását és a Támogatott egyéb
szerződéses kötelezettségeinek teljesítését, akár a megvalósítás befejezése előtt, akár a
befejezést követően, akár személyesen, akár megbízottai révén, ellenőrizhesse. A támogatási
összeg mértékéig a Támogatott köteles betekintést biztosítani nyilvántartásaiba, könyveibe,
továbbá a szerződés teljesítésével összefüggésben teljes körű adatszolgáltatásra köteles.
Támogatott köteles gondoskodni a támogatásból beszerzett eszközök hozzáférhetőségéről,
helyszíni megtekintésének lehetőségéről. Támogatott ezen túl is köteles minden, az
ellenőrzéshez szükséges felvilágosítást és egyéb segítséget az ellenőrzésre jogosult részére
megadni;
d) A támogatási összeget elkülönítetten kezelni, és a felhasználást dokumentáló számlákat,
bizonylatokat, egyéb okiratokat a Támogató vagy egyéb ellenőrzésre jogosult szervek által
ellenőrizhető módon kezelni és nyilvántartani;
e) A támogatások terhére felmerült 100.000.- Ft feletti kiadások és teljesülésük alátámasztásáról
szerződés vagy visszaigazolt megrendelő csatolása szükséges a beszámolóhoz.
f) A 6/2015. (II.24.) önkormányzati rendelet alapján a támogatásból megvalósuló rendezvényein
Ferencváros emblémáját megjeleníteni, kiadványain az emblémát feltüntetni;
.
A beszámolónak a következőket kell tartalmaznia:
 szakmai beszámolót: szakmai értékelést a támogatás céljának megvalósulásáról,
 pénzügyi beszámolót a szerződésben meghatározott elszámolási szabályoknak
megfelelően elkészítve: összesítő lapon a felmerült költségek tételes felsorolását
(szerződések, számlák és egyéb bizonylatok alapján összesítve), a pénzügyi
bizonylatokat,
 teljességi nyilatkozatot a Támogatott képviselőjének aláírásával ellátva, amelyben a
Támogatott büntetőjogi felelőssége tudatában kijelenti, hogy minden adatot a Támogató

rendelkezésére bocsátott, az alapbizonylatok a Támogatott elszámolási
nyilvántartásában megtalálhatóak, és azok a hatályos jogszabályoknak megfelelően
kerültek kiállításra, elfogadásra és ellenőrzésre.
A támogatás elszámolása




Támogatott a támogatás felhasználásáról 2017. április 1. és 2018. március 31. közötti
teljesítésű, a nevére kiállított számlákkal (bérjellegű kiadások esetén megbízási szerződéssel,
számfejtési bizonylattal) számol el, melyből csak a ténylegesen felmerült, igazolható, a
támogatás céljának megfelelő költségek vehetők figyelembe.
Átutalással teljesített kiadások esetén a kapcsolódó bankszámla-kivonat, készpénzben teljesített
kiadások esetén pedig a kapcsolódó pénztárbizonylat csatolása is szükséges a pénzügyi
teljesítés igazolása céljából.



A támogatás elszámolása minden esetben forintban történik.



Támogatottnak az eredeti bizonylatokra minden esetben rá kell vezetnie a következő szöveget:
„Az ESZSB …./2017.(…..) számú …….-Ft összegű, Bp. Főv. IX. Ker. Ferencváros
Önkormányzati támogatás elszámolására felhasználva”. Az e szöveggel ellátott eredeti
bizonylatokról a támogatott másolatot készít, ezt követően a másolaton feltünteti, hogy az az
eredetivel mindenben megegyezik. A hitelesített másolatot a szervezet képviselője dátumozza,
aláírásával és pecsétjével látja el és azok az összesítő lap kíséretében a pénzügyi beszámoló
részét kell képezzék.

Az elnyert támogatás mobiltelefon és gépkocsi használatra, üzemanyagra és bérjellegű kiadásra nem
fordítható. Csak Magyarországon kiállított számla nyújtható be az elszámoláskor!
Egy intézmény maximum 2 pályázatot adhat be.
A pályázatok elbírálásának főbb szempontjai:
 a pályázott összeg és az összes költség aránya;
 a sporttevékenységbe bevont gyermekek száma;
 előnyben részesülnek a külsős helyszínen megvalósuló rendezvények.
A pályázatokat az Egészségügyi, Szociális és Sport Bizottság bírálja el.
Érvénytelen pályázat esetei:
 Érvénytelen a hiányosan benyújtott pályázat.
 Érvénytelen az elektronikus úton benyújtott pályázat.
 Érvénytelennek minősülnek azok a pályázatok, amelyek céljukat tekintve az
Önkormányzat/Bizottság által meghirdetett másik pályázati kiírásra is benyújtásra kerültek.
 A Ferencvároshoz nem kötődő tevékenységekre benyújtott pályázatok érvénytelenek.
 Érvénytelen a határidőn túl érkezett pályázat.
Pályázat beérkezési határideje: 2017. március 30. 15.00 óra
Pályázat benyújtási címe: A pályázatot egy példányban személyesen vagy postai úton kell eljuttatni a
Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata – Humánszolgáltatási Iroda, 1096 Budapest,
Lenhossék u. 24-28. sz. alatti címre. Postán benyújtott pályázat esetén, annak meg kell érkeznie a
leadási határidőig.
A pályázattal kapcsolatos információ adására jogosult személy:
Völgyesi Attila +36/1-215-1077/386-as mellék
A pályázathoz mellékelni kell a kitöltött pályázati adatlapot.
A pályázatok elbírálása és a Pályázók döntésről való értesítése várhatóan április hónapban történik.
A Pályázókat a pályázati eredményről elektronikus úton értesítjük.

A támogatási szerződéskötés tervezett időpontja: 2017. május hónap.
A pályázati eljárást lezáró döntéssel szemben jogorvoslatra sem közigazgatási hatósági eljárás, sem
más úton nincs lehetőség. A pályázóval (amennyiben 2016-ben támogatásban részesült) nyertessége
esetén csak akkor kerülhet sor a támogatási szerződés megkötésére, amennyiben a 2016. évi
támogatási összeggel maradéktalanul elszámolt, és az elszámolása elfogadásra került.
A 2017. évi pályázati támogatás elszámolásának rendjét a nyertes pályázókkal megkötésre kerülő
támogatási szerződés tartalmazza, melyben rögzítésre kerül, hogy a nyertes pályázó a 6/2015. (II.24.)
önkormányzati rendelet alapján köteles a támogatásból megvalósuló rendezvényein Ferencváros
emblémáját megjeleníteni, kiadványain az emblémát feltüntetni. Amennyiben a pályázó a pályázatában
feltüntetett céloknak és kötelezettségeknek önhibáján kívül nem tud eleget tenni, és ezt írásban jelzi,
úgy az átütemezési kérelemhez az Egészségügyi, Szociális és Sport Bizottság jóváhagyása szükséges.
Budapest, 2017. március 08.
Egészségügyi, Szociális és Sport Bizottság

Budapest Főváros IX. Kerület
Ferencváros Önkormányzata
PÁLYÁZATI ADATLAP ÓVODAI SPORTTEVÉKENYSÉG
TÁMOGATÁSHOZ 2017. évre
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SPORTRENDEZVÉNY/SPORTPROGRAM/SPORT TÁBOR:
HELYE: ..........................……………………………………….…….....................................................
IDEJE: ..............…......................................................................................................................................
JELLEGE :…………………………….……………………..…. ..........................................………...
RÉSZTVEVŐK SZÁMA: .…..............................................................................................................
ÖSSZES KÖLTSÉGE: ..........…...............................................................................................................

PÁLYÁZOTT ÖSSZEG: ...........….........................................................................................................
A pályázott összeg költségvetése:
…………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………..….
……………………………………………………………………………………………………………

A megítélt összeg elszámolásáért felelős személy neve, elérhetősége:

...........................................................................................................................................................
Telefon :…………………………………..

Budapest, 2017. …………………

E-mail címe: …………………………………….

Ph.
..................................………….............
Intézményvezető aláírása

Melléklet: Támogatási elszámolás ellenőrzése

