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      Iktató szám: 76/2022. 
 

ELŐTERJESZTÉS 
a KÉPVISELŐTESTÜLET 2022. március 10-i ülésére 

 
 

Tárgy:      Javaslat az Ovi-Sport Közhasznú Alapítvány által 2020/2021 évben 
megvalósított Nemzeti Ovi-Sport Programhoz kapcsolódó szakmai 
és pénzügyi beszámoló elfogadására 

 
Előterjesztő:     Baranyi Krisztina polgármester 
 
Készítette:     Pályázati Csoport 

 
Előzetesen tárgyalja:   Egészségügyi, Szociális, Sport, Ifjúsági és Civil Bizottság 
     2022. március 9. 
  
 
Az előterjesztés a jogszabályi rendelkezéseknek megfelel: dr. Világos István 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! 

 

 

2019-ben az Ovi-Sport Közhasznú Alapítvány pályázatot hirdetett „Nemzeti Ovi-Sport 

Program” címen. A Program keretében az óvodások a labdarúgás és számos egyéb labdajáték 

(kosárlabda, kézilabda, tenisz, lábtenisz, röplabda, tollaslabda stb.) alapjait sajátíthatják el, 

amelyhez pedagógusképzés, oktatási program, eszközök és egy mini (6x12 m) multifunkcionális 

sportpálya biztosítását vállalta az Ovi-Sport Közhasznú Alapítvány. 

Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának (a továbbiakban: Önkormányzat) 

Képviselő-testülete 2019. április 25-én tartott rendes ülésén, a 139/2019. (IV.25.) számú 

határozatával jóváhagyta a pályázat benyújtását és a megvalósításhoz szükséges 4.500.000,- Ft 

összegű önrész biztosítását. A pályázati kiírás szerint az önrészt a pályázatot kiíró Alapítvány 

részére fejlesztési támogatás címén kellett biztosítani az ennek megfelelő támogatási szerződés 

megkötése mellett. 

Az Önkormányzat az Ovi-Foci Közhasznú Alapítvánnyal 2020.11.05-án kötött Támogatási 

Szerződést. A Támogatási Szerződés és a 2021.07.19-én kötött szerződésmódosítás szerint a 

Végső kedvezményezett a Ferencvárosi Kerekerdő Óvoda (1097 Budapest, Vágóhíd utca 35-

37.). 

Az Alapítvány a Globál Sport Kft. céget bízta meg a kivitelezési munkák elvégzésével. Az építési 

terület a kivitelező részére 2021. április 27-én került átadásra. A megépült Ovi-Foci pálya 

műszaki átadás-átvételére 2021.május 11-én, az ünnepélyes átadóra 2021. június 17-én került 

sor, miután a gyermekek birtokukba vették a mini sportpályát és a kapcsolódó eszközöket.  

Az Ovi-Sport Közhasznú Alapítvány, összhangban a támogatási szerződés VII. 2. pontjával, 

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 

az 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 

2020/2021. évben megvalósított óvodai sport-fejlesztési Programhoz kapcsolódó beszámoló 

elfogadását. 

 

Budapest, 2022. március 3. 

 

 Baranyi Krisztina s.k. 

polgármester 

 

 

 

 

 

 

 



 

Határozati javaslat 

 

 

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

hogy 

 

1.) az Ovi-Sport Közhasznú Alapítvány 2020/2021. évben megvalósított Sport-fejlesztési 

Programhoz kapcsolódó szakmai és pénzügyi beszámolóját elfogadja, 

2.) felkéri a Polgármestert, hogy a szükséges intézkedéseket tegye meg. 

 

Határidő: 2022. március 31. 

Felelős: Baranyi Krisztina polgármester 


