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Tárgy:    Javaslat az óvodai sport tevékenységre előirányzott keretösszeg (3414. számú  

költségvetési sor) felosztására  
 
Előterjesztő:     Kállay Gáborné alpolgármester 
 
 
Készítette:        Szilágyi Imre irodavezető, Humánszolgáltatási Iroda 
   Dauner Kristóf sportreferens, Humánszolgáltatási Iroda 
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Az előterjesztés a jogszabályi rendelkezéseknek megfelel: dr. Enyedi Mária s.k. 
 
Az előterjesztéssel kapcsolatos törvényességi észrevétel:  
 

 

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 Egészségügyi, Szociális és Sport Bizottság! 

 

Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete az 4/2015.(II.24.) 

önkormányzati rendeletével elfogadta a 2015. évi költségvetést. Az elfogadott költségvetésben a 3414. 

számú „Óvodai sport tevékenység támogatása” című során 3.000.000.-Ft előirányzat szerepel.  
 

A gyermekkori sportolás bizonyítottan pozitív hatással van a felnőttkori sportolási hajlandóságra. Az 

óvodai testmozgás jelentősége elsősorban a korosztály fogékonyságában rejlik. Ferencvárosban az 

óvodába járó gyermek számára a szervezett mozgási, sportolási lehetőség az óvodai nevelés keretein 

belül kiemelten biztosított, ennek legfontosabb formája a játék és a mozgás. 

Az egészségfejlesztő testmozgásra az óvodai nevelés minden napján, az egyéni szükségleteket és 

képességeket figyelembe véve, minden gyermek számára, lehetőséget kell biztosítani. Törekedni kell a 

gyermekeket legjobban fejlesztő mozgásos játékok széleskörű alkalmazására, a szabad levegő 

kihasználására. 

A fizikailag aktív életvitel szokásrendszerének kialakításában így fokozott felelősség hárul az óvodákra. 

Az óvodai csoportok napirendjében fontos helyet foglal el a szabadban, aktív mozgással töltött időszak. 
 

A kerületi óvodai sport támogatási rendszer lényegi eleme a 3414. számú költségvetési soron meglévő 

óvodai sport tevékenységet támogató keretösszeg. 

Ennek jelentős hányadából a kerületi óvodák számára pályázat kerül kiírásra. Az elmúlt években főleg 

sportrendezvényekre, sportversenyekre, kirándulásokra, táborokra lehetett pályázni. Az itt elnyerhető 

összeg fontos kiegészítő eleme volt az óvodai, szülői önrésznek. 

 

Az óvodai sport, mozgásos tevékenység fontosságát jelzi, hogy az Önkormányzati költségvetésben az 

„Óvodai sport tevékenység támogatása” külön soron szerepel. 

 

1./ A kerületi fenntartású óvodák számára kiírásra kerülő pályázat lebonyolítása, kontrolálása 

és finanszírozása. 

 

A 3414-es költségvetési sor keretösszegnek egy jelentős pillére a Budapest Főváros IX. Kerület 

Ferencváros Önkormányzata által fenntartott óvodák számára kiírásra kerülő „óvodai -

sportrendezvény”pályázat. Célja, hogy a pályázati támogatás segítségével az óvodák minél több 

sportnapot, sportprogramot, sporttábort tudjanak szervezni. 

 

Tervezett keretösszeg: 2.000.000.-Ft. 

 

2./ Kerületi fenntartású óvodák sporteszköz beszerzésének támogatása 

 
Az óvoda szerepe a gyermekek szokásrendjének kialakításában felbecsülhetetlen. A mozgás az 

egészséges életmód iránti igény kialakulásának első állomása, ehhez az életkori sajátosságoknak 

megfelelő feltételeket, lehetőségeket kell biztosítanunk. El kell érni, hogy az egész életen át történő 

sportolás igénye alakuljon ki a felnövekvő nemzedékben. Biztosítani kell az ehhez szükséges 

feltételeket, a megfelelő szintű eszköz ellátottságot. A támogatás célja, hogy folyamatosan korszerű 

sporteszközök beszerzésével az intézmények minél több sportolási/mozgási lehetőséget tudjanak 

biztosítani a gyermekeknek. Az óvodai csoportoknak 15.000.- forintos támogatás nyújtása javasolt. (64 

óvodai csoport X 15.000.- Ft = 960.000.- Ft) 
 



 

Tervezett keretösszeg: 960.000.-Ft. 

 

 

3./ Tartalék, egyedi kérelmek támogatása 

 

Az év folyamán esetlegesen felmerülő előre nem kalkulált költségek, programok finanszírozására. 

 

Az alábbi táblázatban összegezve láthatók az „Óvodai Sport tevékenység támogatása” című 

költségvetési soron 2015. évre tervezett költség elemek: 

 

A fentiekben leírtak figyelembe vételével kérem a Tisztelt Bizottságot, hogy az óvodai sport 

tevékenység támogatására szánt költségvetési előirányzat 2015. évi felosztását, valamint az „Óvodai 

sport pályázat” felhívását, és adatlapját a határozati javaslat szerint támogassa. 

 

Melléklet: 

 

ÓVODAI SPORT PÁLYÁZAT kiírás 2015. 

  

 

Budapest, 2015. március 18. 

 

Kállay Gáborné s.k. 

alpolgármester 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1./ A kerületi fenntartású óvodák számára kiírásra kerülő óvodai sport pályázat 

lebonyolítása, kontrolálása és finanszírozása. 

2.000.000.- 

2./ Kerületi fenntartású óvodák sporteszköz beszerzésének támogatása 

(óvodai csoportonként 15.000.- Ft összeggel) 

960.000.- 

3./ Tartalék, egyedi kérelmek támogatása 40.000.- 

Összesen: 3.000.000.- 



 

 

 

 

 

Határozati javaslat: 

 

Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Egészségügyi, Szociális és Sport 

Bizottsága úgy dönt, hogy: 

 

1./ Jóváhagyja a 3414. számú költségvetési sor alábbi módon történő felosztását: 

 

 

Határidő: 2015. március 18. 

Felelős: Illyés Miklós, Egészségügyi, Szociális és Sport Bizottság elnöke 

 

2./ Jóváhagyja a 2015 évi kiírandó, az SZ-…../2015. számú előterjesztés 1. sz. mellékletét képező pályázati 

felhívást és adatlapot. Felkéri a Polgármester Urat, hogy gondoskodjon helyben szokásos módon történő 

közzétételéről. 

 

Határidő: 2015. március 18. 

Felelős: dr. Bácskai János polgármester 

 

3./ Úgy dönt, hogy támogatja a kerületi fenntartású óvodákat, csoportonként 15.000,- Ft-tal sporteszköz beszerzés 

céljából, egyben felkéri Polgármester Urat, hogy gondoskodjon a támogatás folyósításához szükséges 

megállapodások megkötéséről.  

 
Határidő: 2015. április 30. 

Felelős: dr. Bácskai János polgármester

1./ A kerületi fenntartású óvodák számára kiírásra kerülő óvodai sport pályázat 

lebonyolítása, kontrolálása és finanszírozása. 

2.000.000.- 

2./ Kerületi fenntartású óvodák sporteszköz beszerzésének támogatása 

(óvodai csoportonként 15.000.- Ft összeggel) 

960.000.- 

3./ Tartalék, egyedi kérelmek támogatása 40.000.- 

Összesen: 3.000.000.- 



 

 

PÁLYÁZATI KIÍRÁS 
 

B u d a p e s t  Fő v á r o s  I X .  K e r ü l e t  Fe r e n c v á r o s  Ön k o r m á n y z a t a  

 Eg é s z s é g ü g y i ,  S z o c i á l i s  é s  S p o r t  B i z o t t s á g  a  p á l y á z a t o t  h i r d e t  ó v o d a i  s p o r t  

t e v é k e n y s é g  t á m o g a t á s á r a .  
 

A pályázaton Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzata fenntartásában működő 

óvodák vehetnek részt. 
 

Pályázni lehet: 

 sporttevékenységre; sportrendezvényekre (a rendezvény megvalósításához kapcsolódó 

jutalmakra, kis értékű sportszerekre), 

 turisztikai-, vízi- és egyéb sportprogramokra (utazás, eszközbérlés, belépők), 

 sportrendezvényeken való részvétel költségeinek csökkentésére (étkezés, utazás; nevezési díj; 

díjazási költségek; bérleti díj; belépők). 

 Sport tábor, kirándulás (szállás, étkezés, utazás, belépők). 
 

Pályázni a 2015. április 01. – 2016. március 31. közötti időszakban megvalósuló eseményekre lehet. A 

pályázati elszámolás során a támogatott a támogatási szerződésben meghatározottak alapján köteles 

tartalmi és pénzügyi beszámolót készíteni. Csak a 2015. április 01. – 2016. március 31. közötti 

számlákat lehet benyújtani. Az elszámolás és a tartalmi beszámoló megküldésének határideje a 

felhasználási idő alatti állandó, folyamatos tevékenységek esetében 2016. év április 30. napja, 

meghatározott tevékenység/program esetében a megvalósulást követő 30 napon belül. Az 

elszámolást és a program megvalósításának rövid tartalmi beszámolóját 2 példányban kell benyújtani a 

Támogatási Szerződésben meghatározott módon. 
 

Az elnyert támogatás mobiltelefon és gépkocsi használatra, üzemanyagra és bérjellegű kiadásra nem 

fordítható. Csak Magyarországon kiállított számla nyújtható be az elszámoláskor! 

Egy intézmény maximum 2 pályázatot adhat be. 
 

A pályázatok elbírálásának főbb szempontjai: 

 a pályázott összeg és az összes költség aránya; 

 a sporttevékenységbe bevont gyermekek száma; 
 

A pályázatokat az Egészségügyi, Szociális és Sport Bizottság bírálja el. 
 

Érvénytelen a pályázat, ha: 

 

 Érvénytelen a hiányosan benyújtott pályázat. 

 Érvénytelen az elektronikus úton benyújtott pályázat. 

 Érvénytelennek minősülnek azok a pályázatok, amelyek céljukat tekintve az 

Önkormányzat/Bizottság által meghirdetett másik pályázati kiírásra is benyújtásra kerültek. 

 A Ferencvároshoz nem kötődő tevékenységekre benyújtott pályázatok érvénytelenek. 

 Érvénytelen a határidőn túl érkezett pályázat. 
 

Pályázat beérkezési határideje: 2015. április 7. 14.00. óra 
 

 

Pályázat benyújtási címe: A pályázatot egy példányban személyesen vagy postai úton kell eljuttatni a 

Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzata – Humánszolgáltatási Iroda, 1096 Budapest, 

Lenhossék u. 24-28. sz. alatti címre. Postán benyújtott pályázat esetén, annak meg kell érkeznie a 

leadási határidőig. 
 

A pályázattal kapcsolatos információ adására jogosult személy: 

 

Dauner Kristóf +36/1-215-1077/470-as mellék 
 

A pályázathoz mellékelni kell a kitöltött pályázati adatlapot és a nyilatkozatot. 
 

A Pályázókat a pályázati eredményről postai úton értesítjük.  
 

A pályázati eljárást lezáró döntéssel szemben jogorvoslatra sem közigazgatási hatósági eljárás, sem 

más úton nincs lehetőség. A pályázóval (amennyiben 2014-ben támogatásban részesült) nyertessége 

esetén csak akkor kerülhet sor a támogatási szerződés megkötésére, amennyiben a 2014. évi 



 

támogatási összeggel maradéktalanul elszámolt, és az elszámolása elfogadásra került. 
 

A 2015. évi pályázati támogatás elszámolásának rendjét a nyertes pályázókkal megkötésre kerülő 

TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉS tartalmazza, melyben rögzítésre kerül, hogy a nyertes pályázó a 6/2015. 

(II.24.) önkormányzati rendelet alapján köteles a támogatásból megvalósuló rendezvényein Ferencváros 

emblémáját megjeleníteni, kiadványain az emblémát feltüntetni. Amennyiben a pályázó a pályázatában 

feltüntetett céloknak és kötelezettségeknek önhibáján kívül nem tud eleget tenni, és ezt írásban jelzi, 

úgy az átütemezési kérelemhez az Egészségügyi, Szociális és Sport Bizottság jóváhagyása szükséges. 

 

Budapest, 2015. március 18. 

 

Egészségügyi, Szociális és Sport Bizottság 



 

 

 

P Á L Y Á Z A T I  A D A T L A P  Ó V O D A I  S P O R T  T Á M O G A T Á S H O Z   

2 0 1 5 .  é v r e  
 

A PÁLYÁZÓ INTÉZMÉNY NEVE:  

 

..............................……................................................................................................................................. 

 

 

SZÁMLASZÁMA:  

 

.................................................................................................….................................................................. 

 

 

 SPORTRENDEZVÉNY/SPORTPROGRAM/SPORT TÁBOR:  

 

HELYE: ..........................………………………………………….……..................................................... 

 

IDEJE: ..............…....................................................................................................................................... 

 

JELLEGE :………. .........…..........................................................................................................………... 

 

RÉSZTVEVŐK SZÁMA: .…...................................................................................................................... 

 

ÖSSZES KÖLTSÉGE: ..........…................................................................................................................... 

 

 

PÁLYÁZOTT ÖSSZEG: ...........….......................................................................................................... 

 

A pályázott összeg költségvetése: 

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………..….. 

 

 

A megítélt összeg elszámolásáért felelős személy neve, elérhetősége: 

........................................................................................................................................................... 

Telefon :…………………………………..                    E-mail címe: ……………………………………. 

 

 

 

Budapest, 2015.  ………………… 

 

 

 

 

Ph. 

 

 

 

 

 

 

..................................…………............. 

Intézményvezető aláírása 



 
 

NYILATKOZAT 

 

Alulírott………………………………(név),mint a (szervezet neve 

………………………………………………………………….……………………..………………címe:  

…..…………… ….………………………..……………….…., törzskönyvi nyilvántartási száma:  

……………………………………………………………, nyilvántartásba vevő szerv megnevezése:  

…………………………………………………………………..……..)képviselője, büntetőjogi  

felelősségem tudatában kijelentem, hogy: 

 

• az adatlapon szereplő adatok a valóságnak megfelelnek, a benyújtott okiratok hitelesek,  

vagy az azokról benyújtott másolat közjegyző által hitelesített, 

• az általam képviselt szervezet köztartozásmentes adózónak minősül, 

• az általam képviselt szervezet csőd, felszámolási, illetve végelszámolási eljárás alatt nem  

áll, és vállalom, hogy haladéktalanul bejelentem, amennyiben a jelentkezés elbírálásáig,  

illetve a program lezárásáig a szervezet ellen ilyen eljárás indul, 

• tudomásul veszem, hogy az érvényesen jelentkező, és a nyertes szervezet adataiból a  

szervezet megnevezése, székhelyének adatai közül a település megnevezése, továbbá a  

támogatás tárgya, az igényelt és megítélt tárgyak darabszáma és értéke, a támogatott  

program megvalósítási helye nyilvánosságra hozható. 

Tudomásul veszem, hogy a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. 

évi CLXXXI. törvény 6.§-a alapján ne m részesülhet támogatásban 

a) a támogatási döntés előkészítésének és meghozatalának folyamatában döntés-

előkészítőként közreműködő vagy döntéshozó, 

b) a kizárt közjogi tisztségviselő, 

c) az a)–b) pont alá tartozó személy közeli hozzátartozója, 

d) az a)–c) pontban megjelölt személy tulajdonában álló gazdasági társaság, 

e) olyan gazdasági társaság, alapítvány, társadalmi szervezet, egyház vagy szakszervezet, 

illetve ezek önálló jogi személyiséggel rendelkező olyan szervezeti egysége, amelyben az a)–c) 

pont alá tartozó személy vezető tisztségviselő, az alapítvány kezelő szervének, szervezetének 

tagja, tisztségviselője, a társadalmi szervezet, az egyház vagy a szakszervezet ügyintéző vagy  

képviseleti szervének tagja, 

f) az a társadalmi szervezet, egyház vagy szakszervezet, illetve ezek önálló jogi személyiséggel  

rendelkező azon szervezeti egysége, mely 

fa) a támogatási döntés meghozatalát megelőző öt évben belül együttműködési megállapodást  

kötött vagy tartott fenn Magyarországon bejegyzett párttal, 

fb) a támogatási döntés meghozatalát megelőző öt évben belül párttal közös jelöltet állított  

országgyűlési, európai parlamenti vagy helyi önkormányzati választáson, 

g) akinek a részvételből való kizártságának tényét a törvény 13. §-a alapján a honlapon  

közzétették. 

 

Kijelentem, hogy a fenti törvény szerinti érintettség, összeférhetetlenség ténye a (szervezet 

neve)……………………….…………………………………..………………………….… tekintetében 

□ nem áll fenn 

□ fennáll 

 

Budapest, ……. …………….…..  …………………………….. 

                                                                                                        P.h. 

                                                                                                           a pályázó szervezet        

képviselőjének aláírása 


