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      Iktató szám: 14/2019. 
 
 

ELŐTERJESZTÉS 
a KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2019. január 24-i ülésére 

 
Tárgy: Javaslat az Ovi-Sport Közhasznú Alapítvány által 2017/2018 évben megvalósított 

Sportfejlesztés Programhoz kapcsolódó fejlesztési támogatás szakmai és pénzügyi 
beszámolójának elfogadása  

 

Előterjesztő:  Zombory Miklós alpolgármester   
 

Készítette:  Róth Istvánné, Jogi és Pályázati Iroda  
 

Előzetesen tárgyalja: Egészségügyi, Szociális és Sport Bizottság 2019. január 23-i ülésén 
 
Az előterjesztés a jogszabályi rendelkezéseknek megfelel: dr. Riskó György s.k. 
 
Az előterjesztéssel kapcsolatos törvényességi észrevétel:  
 

  Rendelet   

Határozat  normatív 

  hatósági 

 x egyéb 

 
 

A döntéshez  egyszerű x  

  minősített  többség szükséges. 

 
  
Az előterjesztés a kifüggesztési helyszínen közzétehető:  
  

igen x 

nem  

 
  

Az előterjesztést nyílt ülésen kell tárgyalni. x 

  

Az előterjesztést zárt ülésen kell tárgyalni.  

  

Az előterjesztés zárt ülésen tárgyalható.  

 
 



Tisztelt Képviselő-testület! 

 

2016-ban az Ovi-Sport Közhasznú Alapítvány (a továbbiakban Alapítvány) pályázatot hirdetett „Nemzeti Ovi-Foci, 
Ovi-Sport Program” címen, amelyre Önkormányzatunk pályázatot nyújtott be, amely pozitív elbírálásban 
részesült. 
 
A pályázat benyújtását és a pályázathoz szükséges önrész összegét, amelyet fejlesztési támogatási címen 
biztosított az Önkormányzat az Alapítvány részére, a Képviselő-testület a 101/2016.(III.24) és a 60/2017.(II.16) 
számú határozatának értelmében döntésével támogatta. A Támogatási szerződés megkötésre került, amely 
értelmében az Ovi-Foci, Ovi-Sport pálya a Ferencvárosi Epres Erdő Óvoda udvarán került felállításra.  
 
Az Alapítvány 2017. március 13-án megküldött tájékoztatása alapján több Önkormányzat és Óvoda részéről 
igény mutatkozik a programban szereplő pálya fejlesztésére, az erős UV-sugárzás elleni álcaháló felszerelésére, 
amely egyben árnyékot és alacsonyabb hőmérsékletet is biztosít a nagy melegben pályán tartózkodó gyermekek 
és pedagógusok számára. 
 
A pályázati kiírás alapján a megvalósításhoz 30%-os, 87.630 Ft összegű önrészt kellett az Önkormányzatnak 
vállalnia, melyet fejlesztési támogatás címen biztosított, amelyet a Képviselő-testület a 82/2017.(III.23.) számú 
határozatával hagyta jóvá. 
 
A „Támogatási szerződés a Sport-fejlesztés Program projektelemének megvalósítására” Budapest Főváros 
IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata és az Ovi-Sport Közhasznú Alapítvány között 2018. február 20-án került 
megkötésre, amely alapján az Önkormányzat fejlesztési támogatást nyújtott az Alapítvány számára az általa 
biztosított Projektelem (álcaháló) megvalósításához, telepítéséhez a Ferencvárosi Epres Óvoda területén 
létesített Ovi-Sport pálya részeként 2018. június 30.-ig.  
 
Az Alapítvány a Globál Sport Kft. céget bízta meg az Ovi-Sport pályákhoz kapcsolódó árnyékoló háló 
beszerzésével, kiszállításával és felszerelésével. Az árnyékoló háló felszerelésére és átadás-átvételére 2018. 
június 12-én került sor az intézményvezető jelenlétében.  
 
Az Alapítvány – összhangban a támogatási szerződés VII. 2. pontjával - 2018. december 20-án elszámolást 
nyújtott be a Program megvalósításáról, a fejlesztési támogatás felhasználásáról, valamint a pénzügyi 
teljesítésről az Önkormányzatnak. Az elszámolás szakmai és pénzügyi részből áll. Az Alapítvány az elszámolást 
az Önkormányzathoz olyan adattartalommal és mellékletekkel nyújtotta be, hogy abból a teljesítés 
megállapítható, valamint csatolta mindazon iratokat, dokumentumokat, számlákat, amellyel Alapítvány igazolja, 
hogy a támogatás rendeltetésszerűen, a döntés szerinti célnak megfelelően, a szerződésben rögzített keretek 
között került felhasználásra. 
 
Kérem a T. Képviselő-testületet, a fentiek alapján az Ovi-Sport Közhasznú Alapítvány által a 2018. évben 
megvalósított Sport-fejlesztési Programhoz kapcsolódó szakmai és pénzügyi beszámoló elfogadását. 
 

Budapest, 2019. január 17. 
 
 
 

Zombory Miklós s.k. 
alpolgármester  

 
 
 
 
 
 
 



Határozati javaslat 
 
Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy 
 
az Ovi-Sport Közhasznú Alapítvány által a 2018. évben megvalósított Sport-fejlesztési Programhoz kapcsolódó 
szakmai és pénzügyi beszámolóját elfogadja. 

 
 
 
Felelős: dr. Bácskai János polgármester 
 
 
Határidő: 2019. január 31. 
 

 


