
 

 

 

Budapest Főváros IX. Kerület 
Ferencváros Önkormányzata 
 

 

      Iktató szám: 52/2016. 
 
 

ELŐTERJESZTÉS 
a KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2016. március 24-i ülésére 

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

Foci, Ovi-Sport Program" pályázat benyújtására 
 

Előterjesztő:    Zombory Miklós alpolgármester 
 

Készítette:    Róth Istvánné, Jogi és Pályázati Iroda 
 

Előzetesen tárgyalja:  Egészségügyi, Szociális és Sport Bizottság 2016. március 23-i 
ülésén 

 
Az előterjesztés a jogszabályi rendelkezéseknek megfelel: dr. Bánfi Réka 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-Foci Közhasznú Alapítvány, amelynek alapítója Buzánszky Jenő, a Nemzet 

Sportolója, az Aranycsapat tagja, pályázatot hirdetett "Nemzeti Ovi-Foci, Ovi-Sport Program" 

címen. A pályázat célja, hogy már a legkisebb korosztályt is az egészséges életre, a mozgás 

szeretetére nevelje, egyúttal biztosítsa a sportoláshoz szükséges optimális feltételeket.  

 

A megvalósuló projekttel lehetőség nyílik arra, hogy az óvodás korosztály számára korszerű 

sportlétesítményben, szakszerű oktatás keretében biztosítsuk a gyermekek számára 

elengedhetetlen napi mozgást, ezáltal a mozgáskultúrájuk fejlesztését. A létrehozandó 

sportpálya mérete kifejezetten a legkisebbek méretigényeihez igazodik. 

A pályázat keretében mini multifunkcionális pálya (6x12 m) (OviFoci Pálya) kiépítésére kerül 

sor, mely a szakszerű oktatáshoz alkalmas környezetet biztosít. Pedagógiai képzés nyújt a 

programban bevont óvoda pedagógusainak, amely a szakszerű, ellenőrzött keretek között 

végzett oktatás, sportolás és utánpótlás nevelés megvalósulásában segít. Ösztönzi a 

résztvevőket rendezvények, versenyek megtartását, az anyagi támogatását is magában foglaló 

Ovi-Foci Programmal. 

 

A megvalósítás javasolt helyszíne: 

Epres Óvoda 

Budapest, IX. kerület Epreserdő utca 10. 

 

Indokolás: 

Tekintettel arra, hogy az Epres Óvoda nem rendelkezik tornateremmel, így különösen 

indokolt a sportpálya helyszínen történő kialakítása, valamint a szükséges műszaki 

követelményeknek is megfelel. Mindezek mellett az óvoda József Attila Lakótelepen történő 

elhelyezkedése lehetővé teszi azt, hogy a környező óvodák bevonásával a kialakított 

sportpályán közös rendezvények és versenyek kerüljenek megrendezésre. 

A pályázat beadásához a Képviselő-testület döntésének mellékletben történő benyújtása 

szükséges. 

 

A pályázat maximális tervezett összköltsége: Bruttó 9.500.000,- Ft 

A támogatás tervezett maximális mértéke: Bruttó 6.650.000,- Ft (vissza nem térítendő 

támogatás, a teljes költségvetés maximum 70%-a) 

Tervezett önrész a támogatás összege alapján: Bruttó 2.850.000,- Ft 

Pályázati cél megvalósítási időszaka: 2016. április 1. - 2016. június 30. 

 

A pályázat benyújtásának határideje 2016. április 1. 

.   

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

megvalósításhoz kapcsolódó maximum 2.850.000 Ft önrész biztosítását – amely a maximális 

tervezett összköltség 30 százaléka – támogatni szíveskedjen. 

 

Melléklet: Ovi-Foci pálya (fotódokumentáció) 

 

Budapest, 2016. március 17. 

 

Zombory Miklós s.k. 

alpolgármester  

  



 

 

 

HATÁROZATI JAVASLAT 

 

 

 

Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, 

hogy: 

1.  pályázatot nyújt be az Ovi-Foci Közhasznú Alapítvány által kiírt "Nemzeti Ovi-Foci, 

Ovi-Sport Program" című pályázati felhívásra. A megvalósítás helyszíne: Epres 

Óvoda, Budapest IX. kerület Epreserdő utca 10. 

 

2. a pályázat megvalósításához kapcsolódó 2.850.000 Ft önrészt a pályázati előkészítés 

3223 sz. költségvetési sorról biztosítja, 

 

3. felkéri a Polgármestert, hogy a pályázat benyújtása érdekében a szükséges 

intézkedéseket tegye meg. 

 

Határidő: 2016. április 1. 

Felelős: dr. Bácskai János polgármester 


