
 

 

 

Budapest Főváros IX. Kerület 
Ferencváros Önkormányzata 
 

 

      Iktató szám: 65/2018. 
 
 

ELŐTERJESZTÉS 
a KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2018. március 8-i ülésére 

 
Tárgy:  Javaslat az Ovi-Sport Közhasznú Alapítvány által kiírt "Nemzeti 

Ovi-Sport Program" pályázat megvalósításához szükséges 
fejlesztési támogatás odaítélésére 

 

Előterjesztő:    Zombory Miklós alpolgármester 
 

Készítette:    Róth Istvánné, Jogi és Pályázati Iroda 
 

Előzetesen tárgyalja:  Egészségügyi, Szociális és Sport Bizottság 2018. március 7-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! 

 

 

Az Ovi-Sport Közhasznú Alapítvány a 2018/19-es időszakra ismét pályázatot hirdetett 

„Nemzeti 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. 

 

Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata 2016-ban már sikeresen pályázott 

a Nemzeti Ovi-Foci, Ovi-Sport Programban történő részvételre. A megvalósítás helyszíne 

akkor a Ferencvárosi Epres Óvoda udvara volt. A kiépült pálya nagyon közkedvelt az 

óvodapedagógusok és a gyermekek körében egyaránt, mint a mindennapi sportfoglalkozások, 

szabadidős tevékenységek helyszíne, és ennél fogva nagy kihasználtságnak örvend.   

 

Az Alapítvány 2018/19-es időszakra vonatkozó pályázatok kiírása útján szeretné az óvodákat 

támogatásban részesíteni a sportpálya, valamint a képzések és képzési eszközök költségének 

jelentős részét a pályázók társfinanszírozásában, 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 (a továbbiakban: 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. 

 

A pályázat benyújtásának és megvalósításának feltétele önrész, mint fejlesztési támogatás 

vállalása maximum 4.500.000,- Ft összegben, melyet az Alapítvány a Program befejeztével 

határoz meg véglegesen. A kapcsolódó önrész az önkormányzat 2018. évi költségvetésében a 

3223 sz. Pályázat előkészítés, lebonyolítás költségvetési soron rendelkezésre áll. 

 

Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata a meghirdetett pályázatra szeretne 

pályázatot benyújtani. A pályázati kiírásban szereplő műszaki paraméterek 

figyelembevételével - együttműködve a Ferencvárosi Intézmény Üzemeltetési Központtal - 

felmérte annak lehetőségét, hogy hol lehet kialakítani a pályát. A rendelkezésre álló udvarok 

közül, figyelembe véve a kialakítandó pálya körüli szabad 1m-es területet, egyedül a 

Méhecske Óvoda udvara alkalmas, így a tervezett multifunkcionális pálya kialakítására a 

József Attila Lakótelepen található Ferencvárosi Méhecske Óvoda (1091 Budapest, 

Ifjúmunkás utca 30.) udvarában kerülne sor. A pályázat benyújtásához szükséges a 

Képviselő-testület jóváhagyó döntése. 

A pályázat benyújtásának határideje: 2018. március 30. 

 

 

 

 

 

 



Kérem a T. Képviselő-testületet, hogy a fent bemutatott pályázat benyújtását és a 

megvalósításhoz kapcsolódó maximum 4.500.000 Ft önrész biztosítását támogatni 

szíveskedjen. 

 

 

Melléklet: Ovi-Sport Pálya látványterve (fotódokumentáció) 

 

Budapest, 2018. február 27. 

 

 

 

 

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 "Nemzet Ovi-Sport 

Program" című pályázati felhívásra. A megvalósítás helyszíne: Ferencvárosi 

Méhecske Óvoda, 1091 Budapest IX. kerület Ifjúmunkás utca 10. 

 

2. a pályázat megvalósításához kapcsolódó maximum 4.500.000 Ft önrészt a 3223 sz. 

Pályázat előkészítés, lebonyolítás költségvetési sorról biztosítja, 

 

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: 2018. március 30. 

Felelős: dr. Bácskai János polgármester 


