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Tisztelt Képviselő-testület!
Az Ovi-Sport Közhasznú Alapítvány a 2019/20-as időszakra ismét pályázatot hirdetett
„Ovi-Sport Program” címen. A pályázat célja az óvodás korosztály mindennapi
sportolásához szükséges optimális feltételek megteremtése egy mini multifunkcionális pálya
(6x12 m) és UV-szűrésre alkalmas álcaháló együttes kiépítésével, sporteszközök
beszerzésével és a kapcsolódó képzések, programok szervezésével, amely keretében
számos labdajáték (röplabda, kézilabda, labdarúgás, tenisz, tollaslabda, kosárlabda,
ügyességi játékok stb.) alapjait sajátíthatják el, így a Program a teljes magyar sportélet
felemelkedését segíti.
Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata 2016-ban és 2018-ban is már
sikeresen pályázott az Ovi-Sport Programban történő részvételre. A megvalósítás helyszínei a
Ferencvárosi Epres Óvoda és a Ferencvárosi Méhecske Óvoda udvara volt. Az Epres Óvoda
udvarán kiépült pálya nagyon közkedvelt az óvodapedagógusok és a gyermekek körében
egyaránt, mint a mindennapi sportfoglalkozások, szabadidős tevékenységek helyszíne, és
ennél fogva nagy kihasználtságnak örvend. A Ferencvárosi Méhecske Óvoda udvarán a pálya
telepítésére 2019 májusában kerül sor.
Az Alapítvány 2019/20-as időszakra vonatkozóan ismét megjelentette a pályázati kiírást,
amellyel szeretné az óvodákat támogatásban részesíteni a sportpálya, valamint a képzések és
képzési eszközök beszerzésével, biztosításával. A program költségének jelentős részét a
pályázók társfinanszírozásban biztosítják, mivel a teljes bekerülési költség másik részét az
Alapítvány biztosítja a támogatókon keresztül, amely konstrukciót nagyban támogat a
társasági adóról és osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény (TAO törvény).
A Programban szereplő elemek támogatási intenzitása különböző, mely igazodik a TAO
törvényhez, a látvány-csapatsport támogatását biztosító támogatási igazolás kiállításáról,
felhasználásáról, a támogatás elszámolásának és ellenőrzésének, valamint visszafizetésének
szabályairól szóló 107/2011 (VI.30.) Kormányrendelethez, valamint az Alapítvány saját
célkitűzéseihez.
Az Alapítvány 2019. április 30-ig TAO projekt kérelmet nyújt be a Magyar Kézilabda
Szövetséghez és a Magyar Röplabda Szövetséghez, mint elbíráló szervezetekhez. Az elbíráló
szakszövetség által kiadott határozat kézhezvételét követően az Alapítvány kuratóriuma dönt
a nyertes pályázatok kiválasztásról. Az egyes programelemekre fordítható támogatási
összegek mértékét az elbíráló szakszövetség határozza meg, emiatt az önrész pontos összegét
a Program befejeztével határozza meg az Alapítvány, ami megközelítőleg 4.500.000 forint
lesz óvodánként. Amennyiben meghaladja ezt a keretet, úgy a többletköltséget az Alapítvány
vállalja át. A Pálya és az Eszközkészlet a Pályázó szerv tulajdonába kerülhet a hivatalos
átadás-átvétel után.
A pályázat benyújtásának és megvalósításának feltétele önrész, mint fejlesztési támogatás
vállalása maximum bruttó 4.500.000,- Ft összegben óvodánként, melyet az Alapítvány a
Program befejeztével határoz meg véglegesen.
Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata a meghirdetett pályázatra szeretne
pályázatot benyújtani. A pályázati kiírásban szereplő műszaki paraméterek
figyelembevételével - együttműködve a Ferencvárosi Intézményüzemeltetési Központtal felmérte annak lehetőségét, hogy hol lehet kialakítani a pályát. A rendelkezésre álló udvarok
közül, figyelembe véve a kialakítandó pálya körüli szabad egy méteres területet, a

Ferencvárosi Kerekerdő Óvoda (1097 Budapest, Vágóhíd u. 35-37.) udvara alkalmas, így
a tervezett multifunkcionális pálya kialakítására itt kerülne sor. A pályázat benyújtásához
szükséges a Képviselő-testület jóváhagyó döntése.
A pályázat benyújtásának határideje: 2019. április 28.
Kérem a T. Képviselő-testületet, hogy a fent bemutatott pályázat benyújtását és a
megvalósításhoz kapcsolódó maximum bruttó 4.500.000 Ft önrész biztosítását támogatni
szíveskedjen.
Melléklet: Ovi-Sport Pálya látványterve (fotódokumentáció)
Budapest, 2019. április 15.
Zombory Miklós s.k.
alpolgármester

HATÁROZATI JAVASLAT

Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt,
hogy:
1. pályázatot nyújt be az Ovi-Sport Közhasznú Alapítvány által kiírt "Ovi-Sport
Program" című pályázati felhívásra. A megvalósítás helyszíne: Ferencvárosi
Kerekerdő Óvoda, 1097 Budapest, Vágóhíd u. 35-37.
2. nyertes pályázat esetén a költségvetésében biztosítja a megvalósításhoz kapcsolódó
maximum bruttó 4.500.000 Ft, azaz négymillió-ötszázezer forint önrészt,
3. felkéri a Polgármestert, hogy a pályázat benyújtása érdekében a szükséges
intézkedéseket tegye meg,
4. amennyiben a pályázat pozitív elbírálásban részesül, felhatalmazza a Polgármestert a
„Támogatási Szerződés Sport-fejlesztési Program megvalósítására” aláírására és a
végrehajtással kapcsolatos intézkedések megtételére.
Határidő: 2020. április 15.
Felelős: dr. Bácskai János polgármester

