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Táľgy: Javaslat az ovi-Foci pľogramhoz való csatlakozásra
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Váľosgazdálkodási

és Pénzĺigyi Bizottság véleményezi

Humánszolgáltatásĺ Bĺzottság véleményezi
Hatźtr ozatí jav as|at a

bizottság szźtmtra:

Tisztelt Képviselő.testület!
I. Előzmények

Budapest Józsefuarosi onkormányzat Képviselő-testülete I29l20|4. (VI.l1.) szárrÍlhattlrozatával csatlakozott az ovi-Foci Program 20l4l20|5-ös TAo,évi fordulójához az alábbi négy
óvoda tekintetében: Katica Bölcsőde és Napközi otthonos ovoda, Napsugar Napközi otthonos ovoda, Pitypang Napközi otthonos óvoda, Napraforgó Napközi otthonos Ôvoda, valabiĺosítása érdekében11.400.000,- Ft összegben előzetes kötelezettmint a pályak ĺinĺészének
séget válla|t a 2015. évrę.
II. A beteľjesztésindoka

Az ovi-Foci

Pľogľamot mfüödtető ovi-Foci Kozhasznű Alapítvany 20L4. augusztus 25-én
je|eńe,
hogy a Magyar Labdarugó Szövetség határozata a|apjan a négy óvoda kĺizül
levélben
az e gy ikb en már 20 I 4 -b ęn me gv aló síthatő a p tiy a me gép ítés e.
Éflłiťĺ;.7ľj"}-"f.
L t. J'- ! t

6- tJIąc1
'ď-)

?ü1/,

Ál.J6 2

1

5o,'

III. Tényállási adatok

Az ovi-FociKozhasznú AlapítvaÍIyt2}Il. évben Blzźnszky Jenő alapította annak érdekében,
hogy hozzásegítse a forrásokkal nem vagy csak koľlátozottan ľendęlkező íntézményeketa
korai sportnevelésbe történő bekapcsolódásba. A hazai szakemberek áltď kidolgozott és a
Magyar Labdaľúgó Szövetség (MLSZ) általis támogatott óvodás progľam a kĺizösségi oktatás
legďsó szintjén, az ővodák sztmfua teszi lehetővé amozgás- és spoľtkultura fejlesztést. Az
ovi-Sport Program azMLSZ utanpótlás-nevelés progľamjának a Bozsik Program - Ut Európa

Elvonalába - Tehetségkutató és Foglalkoztatő Program egyik része, amellyel ĺjnálló munkacsopott foglalkozik. A pľogľarrl a ktjzszféľatĺínrogatásávď, illetve a rrragárrtĺ5ke bevorrásával
kívanja elérni, hogy a lehető legtĺjbb óvodában biztosított legyen az ovi-Sport Pľogram elindítása. A programnak két fő céIjavaĺaz egyik, hogy az óvodások sportág-specifikus oktatási
pľogramját az ővőnők egy önálló képzéskeretén beliil elsajátítsfü és a gyermekeket ez alapján, óvodai keretek kĺjzött oktassák. Másfelől, hogy az el.lhęz szfüséges sport infrastrukturális
beruhazások során speciális ovĹ Foci spoľtpályfü létestiljenek (sportpálya méľete:6*|2m,
kivitelezéshez szfüséges 7*13m). A spoľtpéiyaépítésének,
valamint aképzések és aképzési
eszkcjzök költségének egy részétaPá|yźzőnak kell ťlnarlszítozĺia,a költségek másik részétaz
Alapítvanyťĺnanszírozzaaza|ábbiakszeľint:
al

PáIya
Eszközkészlet
Utĺánpótlás nevelés

Szakemberkéozés

apítványi ťlnanszir ozás
70%
90%
90%
60%

ĺi nkormiínv zati

onr ész

30%
t0%
r0%
40%

Előzetes egyeztetések alapjrán a |29l20I4. (u.11.) számú képviselő-testĺileti hatźlrozatźxa|
kivá|asńott négy óvoda köziil logisztikailag a legkcinnyebben megoldhatő pá,|ya kialakítása a
Katica Bĺjlcsőde és Napközi otthonos ovoda udvarán lehetséges f0I4. évben.

A

program idei költségvetése szerint a tewezett önkormányzati önĺész bruttó 2.850.000.Ftlptogtam/óvoda. Javaslom, hogy onkoľmányzatunk a Progľam (speciális ovi-Foci sportpálya megépítése,eszkozkész|et beszetzése, szakembęrképzés)megvalósításźůloz vissza nem
térítendő önkormányzatítźlmogatást ún. fejlesztési tĺĺmogatástbiztosítson _ 2.850,0 Ft ĺisszegbeĺaz Alapítványnak.
A Program 2014. december 3I. napjáígvalósul meg. A szerzőđésbenfoglaltak a|apjćn a Prograrn részétképezo PáIya és eszközkész|et a spoľtpálya megépítésétőlszĺĺmított15 évig az
Alapítvány tulajdonában marad, abervhźzással létrehozotĹ,beépítettvalamennyi vagyonelem,
valamint eszkozkészlet a l5 évęt követően térítésmentesenaz onkoľmźnyzattulajdonába keľĹil. Az Alapítvány aPá|yahaszná|atának és hasznosításának jogát az onkoľmĺányzat részérę
kĺjvetően aPźiyakarbariartźlsával,valamint az eszkozkészlet pótlásáátadja. ApáIya építését
val, cseľéjéveljaĺó kötęlezettségek és kĺiltségeka garancíáIis javítások kivételévelaz onkormźnyzatot terhelik (az AIapítvźnytźĄékoztatása szęnntvasszęrkezetre, illetve a műf,ĺre 10 év
a garancia, az ezen kívĹil eső eszközĺjkľe 2 év). Apá|ya áwételével,üzemeltetésével és hasznosításával kapcsolatos feladatokat alőzsefvarosi Intézménymfüödtető K<izpont fogja ellátni.
z\ sportpályćú. az ahhoz kapcsolódó használati útmutató alapján kell kaľbantaľtani, mely útmutatő atámogatási szerzodés melléklete. Aptl|yatakaľítása speciális eszkiln.igényel (a műfüvet
minđenhaszná|at előtt nagýeljesítményű poľszívóval vagy lombszívóval kell takarítani), így
tĺjbbletfedezetbiztosítása sziikséges előzetes piackutatás a|apjźn 50.000,- Ft összegben.

IY. Dtintés taľtalmának ľészletesismeľtetése
Javasolom, hogy 20|4-ben a Katica Bölcsőde és Napktizi otthonos óvoda udvariín kerĹiljön
sportpálya kialakítása az ovi-Foci Progľam keľetében.A spoľtpálya 20|4. évi kialakítása érdekében szfüséges 2.850.000,- Ft fedezet biztosítása, illetve a2015. évi e|őzetes kcitelezettség
vállalást ugyanennyivel csökkenteni. A pálya fenntaľtására, lombszívő beszerzése céljából
50.000,- Ft fedezet biztosítása sztikséges a Jőzsefvárosi Intézményműködtető Központ költségvetésében.
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V. A diintés célja' pénzügyi hatása

A sportpálya megvalósítása érdekébenszükséges 2.850'000,- Ft a I|107 címen rendelkezésľe
ál1. A 2015, évben az ovi-Foci Program megvalósításétra elozetes kötelezettségvállalásként
biztosított összeg 2.850.000,- Ft-tal csökkentésre keriil, valamint lombszívó berendezés beszetzése céljából 50.000,- Ft fędęzet a Jőzsefvźrosi Intézménymfüödtető Központ költségvetésébenbiztosításra keľül'
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$ (5) bękezdés 17. pontjan alapul.

Kérjükaza|ábbihatározati javaslatelfogadását'
H.trÁRoza.TI JAvAsLAT

A Képviselő-tęsttilet úgy dönt, hogy
1. módosítj a a 12912014. (VI.l 1.) számú hatźrozattnak 1. és 2' pontjźúaz a|ábbiak szerint:

,,I. az ovi-Foci Közhasznú Alapítvány gondozásában műkĺjdő ovi-Foci, ovi-Sport Pľogram
céljaival egyetért és támogatja a Progľam 2015. évi megvalósulását a Napsugár Napkĺizi
otthonos ovodában, Pitypang Napkdz otthonos ovodában, Napľafoľgó Napközi otthonos
óvodában, amennyiben az ovi-Foci KĺizhasznúAlapítvány a 20I4l2OI5-ös TAo évben
társasági adó kedvezményben ľészesül.''
,,2, ahatározat I. pontja szeľinti Progľam megvalósítástůloz önként vállalt feladat keľętében
előzetes kötelezettségvállalásként 8.550.000,- Ft összegú onľészt biĺosít2015 évtę.,,
Felelős: polgarmester
Határidő: 2014. augusztus 27.

2. az ovi-Foci Közhasznú Alapítvany (székhely: 1023 Budapest, Komjádi B. u. 3. 3/18.)
gondozásźlban múködő ovi-Foci, ovi-Spoľt program céljaival egyetért és a Katica Bölcsőde és Napközi otthonos ovodában (1089 Bp. Vajda Péter u. 37.) apľogľam megvalósításához egyszeľi 2.850,0 e Ft fejlesztési támogatást nffit az ovi-Focí Kozhasznű Alapítványnak,
Felelős: polgaľmester
Határidő: 2014. augusńus 27.

3, az ovi-Foci, ovi Spoľt Progľam keretébenhozzájáru| ahhoz,hogy az ovi-Foci Alapítvány
saját beruházźsában aKatica Bölcsőde és Napközi otthonos ovoda (l089 Bp. Vajda Péter
u. 37 .) udvariín sportpályát heLyezzen el 15 évre azzal, hogy a beruházással létľehozott,beépítettvalamennyi vagyonelem és sporteszk<iz a 15 évet k<jvetően térítésmentesenaz önkormźnyzat tulaj donába kerül,
Felelős: polgármester
Hataridő : 2014. aususńus 27

4.

.

aKaticaBöl..oa""és Napközi otthonos óvoda (1089 Bp. Vajda Péter u. 37.) udvarźnaz
ovi-Foci, ovi Spoľt progľam keretében kialakítandó sportpályát a Jőzsefulírosi Intéz-

ményműk<idtető K<izpont iizemelteti,

Felelős: polgármesteľ
Hatfuidő:2014, aususztus 27 .

5.

a) azonkormányzat kiadás 11107-01 cím működési cél és általános tartalékon belül az
általános taľtalékkötelező feladat _e|őirányzatárő| 2.850 e Ft-ot átcsoportosít a kiadás
11105 címen - önként vállalt feladat fe|ha|mozási célútĺímogatások źi|anháńartáson kívĹilľe elő irány zatát a.

b) az Önkotményzat kiadás 11107-01 cím működési cél és általános taľtalékon belul az á|talános tarta|ék - k<jtelező feladat - e|őirźnyzatźnő| 50,0 e Ft-ot átcsoportosít a kiadás
11108-02 cím felhalmozási f,lnansziľozási kiadáson belül az iľányítószervi támogatásként

folyósítotttĺímogatásťlzetésiszámlźtratörténőutalásae|őiráĺyzatára.
c) a Józsefuáľosi Intézménymúködtető Központ 72102 cím - <jnként vállalt feladat _ felhalmozási ťlnanszirozási bevételen belul az írtnyítőszervi tĺímogatáskéntfolyósított támogatás ťlzetésiszámlán töľténő jővźirźsaelőirtnyzatźlt és ezzeI egyidejtĺleg a kiadás beruházás e|oirányzatźń 50,0 e Ft-tal megemeli nagýeljesítményúporszívó, vagy lombszívó be-

szerzése címén.
d) felkéľia Polgármesteľt, hogy a ktiltségvetésľől szóló rendelet következő módosításźntll a
hatát ozatb an fo glaltakat Vegye fi gyelembe.

Felelős: polgáľmesteľ
Hatáľidő: a)-c) pont esetében 2014. augusztus 27., đ)pont esetében legkésőbb 20|4. decembeľ 31.
6.

felkéľia polgáľmesteľt, hogy ahatćtrozatban foglaltakat az <jnkormányzat költségvetésének
következő módosításánál vegye fi gyelembe.
Felelős: polgármester
Hataľidő : 2014. augusztus 27,

7.

ahatározat 3. pontjában foglaltak a|apjtn felkéri a polgáľmestert a támogatási szerződés
a|áirására.
Felelős: polgármester
Határidő: 2014. szeptembeľ 3.
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Budapest, 2014. augusztus 26.
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polgáľmesteľ
Törvényességi ellenőľzés :
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