
 

 

 

Budapest Főváros IX. Kerület 
Ferencváros Önkormányzata 
 

 

      Iktató szám: 74/2017. 
 

ELŐTERJESZTÉS 
a KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2017. március 23-i ülésére 

 
Tárgy:  Javaslat az Ovi-Foci Közhasznú Alapítvány által 2016-ban kiírt 

"Nemzeti Ovi-Foci, Ovi-Sport Program" alapján megnyert pályázat 
kiegészítésére 

 

Előterjesztő:    Zombory Miklós alpolgármester 
 

Készítette:    Jogi és Pályázati Iroda 
 

Előzetesen tárgyalja:  Egészségügyi, Szociális és Sport Bizottság 2017. március 22-i 
ülésén 

 
Az előterjesztés a jogszabályi rendelkezéseknek megfelel: dr. Enyedi Mária 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 (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 biztosít az Önkormányzat az Alapítvány részére, 2.850.000,- Ft összegben a 

Képviselő-testület a 101/2016.(III.24) és a 60/2017.(II.16) számú határozatával hagyta jóvá.  

A Támogatási szerződést megkötésre került. 

 

A Támogatási szerződés értelmében az Ovi-Foci pálya a Ferencvárosi Epres Erdő Óvoda 

udvarán kerül 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 védőháló felszerelésére, amely egyben árnyékot és alacsonyabb hőmérsékletet 

is biztosít a nagy melegben pályán tartózkodó gyermekek és pedagógusok számára.  

 

A pályázati kiírás alapján a megvalósításhoz ugyancsak 30%-os önrészt kell az 

Önkormányzatnak vállalnia, melyet fejlesztési támogatás címen kell biztosítani.  

 

A védőcaháló bruttó beszerzési ára 292.100 Ft, amelynek a 30%-os önrészét, 87.630 Ft-ot kell 

az Önkormányzatnak biztosítania, amennyiben arra igényt tart. Az ár tartalmazza a felszerelés 

költségeit is. 

 

A védőháló célját figyelembevéve javaslom a T. Képviselő-testület részére, hogy a 

lehetőséggel élve, a pályázat kiegészítéseként járuljon hozzá a védőháló beszerzéséhez és 

felszereléséhez a kialakítandó ovi-foci pályán. 

 

Fentiekre tekintettel kérem a T. Képviselő-testületet, hogy az alábbi határozati javaslatot 

megtárgyalni és elfogadni szíveskedjen. 

 

 

 

Budapest, 2017. március 16. 

 

Zombory Miklós s.k. 

alpolgármester  

  



 

 

 

HATÁROZATI JAVASLAT 

 

 

 

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

hogy  

1.) a „Nemzeti Ovi-Foci, Ovi-Sport Program” című pályázaton az Epres Óvodában 

kialakítandó focipályára benyújtott és megnyert pályázat keretében kiépülő sport pálya 

fejlesztése céljából, a védőháló felszereléséhez szükséges 87.630,- Ft önrészt az Ovi-

Foci Közhasznú Alapítvány részére fejlesztési támogatásként biztosítja. 

2.) felkéri a polgármestert az 1.) pontban meghatározott fejlesztési támogatásra vonatkozó 

szerződés megkötése érdekében a szükséges intézkedéseket tegye meg. 

Határidő: 2017. március 31. 

Felelős: dr. Bácskai János polgármester 


