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Képviselő.testü let e számár a

Tisztelt Képviselő.testĺilet!

Az ovĹFoci Közhasznú Alapítvríny (székhely: |023 Budapest' Komjádi Béla utca 3.3lI8.;
adőszźlm: |82I|999) az ovi-Spoľt Programban való ľészvétel javaslatával keľeste meg a
Józsefu arosi onkorm ány zatot.
Az A|apítvarrytzDll elején Blzźnszky Jenő alapította, annak érdekében, hogyhozzźlsegítse a
forrásokkal nem' vagy csak koľlátozottan rendelkező íntézményeket a koľai spoľtnevelésbe
töľténő bekapcsolódásba.
A hazai szakemberek által kidolgozott és a Magyat Labdartlgó Szövetség (MLSZ) által is
támogatott óvodás progľam a kĺizösségi oktatás legalsó szintjén, az ővodźl< szźlmźra teszi
lehetővé a mozgás- és spoľtkultura fejlesztést.

Az ovi-Spoľt Program az MLSZ utánpótlás-nevelés pľogramjrínak a Bozsik Program _ Út
Euľópa Elvonalába _ Tehetségkutató és Foglalkońatő Progran egyik része, amellyel <!nálló
munkacsopoľt foglalkozik. A program a kozszféra tźtmogatásáva| illetve a magźntoke
bevonásáva| |<lvźnja elérni, hogy a lehető legtĺibb óvodában biztosított legyen az ovi-Sport
Program elindítása. 
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Határ ozati iav as|at a bízotĺság számáfi a:



A progľamnak két fő célja van.. az egyik, hogy az óvodások spoľtág-speciťrkus oktatási
programját az ővőnők egy önálló képzés keretén belül elsaj źftitsźl<, és a gyermekeket ez
alapjźn, óvodai keretek között oktassfü. Másfelől, hogy az ę|thez szfüséges spoľt
infrastrukturális beruházások során speciális ovi- Foci sportpályfü létesüljenek.
Az A|apítvány spoľtfejlesztési progľamját a 20IIl20I2-ęs TAo (Társasági adóról és

osztalékadóról szóló ]996. évi LXXXI. Törvény (ľAo ĺörvény) rendelkezik a lánány-
csapatsportok tómogatásánąk adókedvezményérőĄ pźiyźĺzatoĺ azMLSZ jővźhagýa, melynek
köszönhetően701f első felében 33 óvodríban valósult meg a program' hozzźxetőIegesen 260
millió forintból.
Az AIapíwźny céIja,hogy a 2012lf0I3-as TAo pá|yázatoĺis sikeľesen szerepeljen és további
80 óvodában valósíthassa meg pľogramját. A TAo nyújtotta lehetőségeken túl az A|apítrány
egyéb uniós és állami pźĺIyázatokon is indul.
A spoľtpálya, valamint a képzések és a képzési eszkĺizĺik kĺlltségének egy részét az
óvodrínak/önkoľmĺínyzatnak kell finanszítoznia, a költségek másik részét pedig az Alapiwány
flĺanszir ozná az alábbiak szerint :

A pedagógusok képzési programját az MLSZ jővahagýa, a páIya miĺszaki tarta|ma
jóvráhagyott.

A tavalyi páIyázat szeľint az ęszkozok és a képzések költségei a k<jvetkęzők voltak:

A pľogľam idei kcjltségvetése szeľint a tewezett cinkoľmanyzati oĺlĺész bruttó 2.300.000-
2.850.000.-Ftlprograrnlővoda. A pontos ĺisszeget az Alapítvany a pźiyénat elbirá|ását
ktlvetően, a pá|yázaton elnyert összeg ismeretében az első kuratóriumi ülésen határozza meg.
A fedezetet a pontos összeg ismeretében terjesztjfü a testülęt e|é. Ezértjavaslom, hogy a
dĺintésig az á|ta|źnos tartalékból keriiljön céltaľtaléka 2.850. ę Ft az önrész biztosítása
érdekében.

A20|212013-as TAo pźiyázat leadási hatĺĺĺideje: 201,2. ápľilis 30.

A pľogram megvalósulásanak feltétele az ovi-Foci Alapítvány elnyerje a2012l20l3-as TAo
pá|yźnatot.

Javaslom, hogy Józsefuĺíros onkormányzata tźtmogassa az ovi-Foci Progľam megvalósulását
a Koszoľú Napkĺizi otthonos ovodában. Az <jnkoľmźnyzat fenntartásában lévő 13 óvoda
köztil itt van lehetőség a kíalakításra és a spoľtpľogram céljai ,az intézmény nevelési
progľamjával összeegyeztethetőek. A Koszoru Napkĺizi otthonos ovoda egyetért az oví-
Sport Progľam céljaival, annak megvalósításávaI, továbbá adottak a pľogľam
megvalósít źlsźlhoz sziikséges személyi és táľgyi feltételek is. óvodáink többségében az e|miit

Alapítvanyi Finanszíľozás
onkormĺínyzati
Finanszítozás

Pálva 70% 30%
Eszközkészlet 90% r0%

Utánpótlás nevelés 90% r0%
Szakemberképzés 60% 40%

A 20I I l20l2-ęs TAo pálvázat költségei
Pá1va Bruttó 6.425.000.- Ft / óvoda

Eszkozkészlet Bruttó 375.000.- Ft/óvoda
Utanpótlás nevęlés Bruttó 1 50.000.- Ft/óvoda
Szakembeľképzés Bruttó 1 80.0000.- Ft/óvoda



években megtörtént az jétszőuďvarok felújítása, az udvaľ źilapota, mérete, kialakítása itt teszi
lehetővé és szfüségessé az ovi-Foci páIyamegvalósítását.

Az Önkormźnyzat költségvetésének módosítása a Képviselő-testület és Szervei Szervezeti és
Múködési Szabźiyzatáĺćń' sző|ő I9l2009.N.06.) ĺinkormźnyzati rendelet 1. mellékletének 16.
pontja alapjźn a minősített szavazattöbbséget igénylő kérdés, a költségvetés módosítása a
képviselő-testiilet át nem ruházhatő hatáskörébe tartozik, f,rgyelemmel az Ow. 10.$ (1)
bekezdése d) pontj ában foglaltakĺa.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testülettől az a|ábbihatźrozatí javaslat elfogadását.

HłľÁnoz,ł.TI JAvAsLAT

A Képviselő-testiilet úgy dönt, hogy:

1. az ovi-Foci Közhaszĺu A|apítvány gonđozésában mfüĺjdő ovĹSpoľt Program céljaival
epYetért és űĺmogatja a progľam megvalósulását a Koszorú Napközi otthonos
ovodában, amennyiben az ,Alapifuarry a 2012l2013-as TAo évben táľsasági adó
kedvezményben részesül.

2. az I. pont alapján felkéri a Polgármestert az e|oterjesztés l. sz. mellék|etét képező
együttmfüödési szándéknyilatkoz at aLáírásźra.

3. az 7. pontban foglalt Pľogram vźlrhatő tinkormányzati onrész biztosítása érdekébęn az
onkormrínyzat kiadás 11107-01 cím mfütjdési általrános és céltaľtalékon belül az
általános tartalék e|ĺ5irányzatát 2.850,0 e Ft-tal cscikkęnti és ezze| egyidejűleg ugyan
ezen címęn beliil az ovi-Spoľt Progľam céltaľtalék eloirźnyzatát képviselő-testületi
hatáskĺjĺľel megemeli 2' 850,0 F-tal.

4. felkéri a polgáľmesteľt, hogy a határozatban foglaltakat az onkormányzat
költségvetésének módosításánál vegye figyelembe.

Felelős: polgĺĺľmester
Hataridő: 1. pont esetében 2012. mźrchus 22.

2. pont ęsetében 2012. máľcius 30., 3-4. pont esetében a költségvetési rendelet
következő módosítása.

szewezeti egység: Humánszol gáItatásí |Jgyosztá|yA diintés végľehajtását végző
Intézményfeltigyeleti Iro da

Budapest, 2012. március f2.

Törvényességi ellenőľzés :
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E gyíittmiíkłidési Szándéknyilatkozat

Alulírott dr. Kocsis Máté polgármester a Budapest Főváros VIII. keľiilet Józsefuaľosi
onkormanyzat képviseletében eljáľva nyilatkozom, hogy az ovĹFociKözhasznu Alapítvany
(székhely: 1023 Budapest, Komjádi Béla utca 3. 3lI8.; adőszźlIn: I82II999) gondozásában
múködő ovi-Sport Programot megismertfü, céljaival egyetértünk és támogatjuk.

A kerületi szintű megvalósításban az Alapítvánnyal az alábbi módon kívánunk
együttmfüödni:
Amennyiben az ovi-Foci Közhasznú Alapítvány a 2012/20l3-as TAo évben' társasági adó

kedvezményben részesu| az ovi-Sport Program infrastrukturális-, eszkoz- és utánpótlás
nevelési támogatás biztosítása érdekében a Jőzsefvźrosi onkormźnyzat Képviselő-testülete
elé terjesztem aZ egy óvodában, a Koszoru Napközi otthonos ovodában komplex módon
megvalósítandó fejlesztési költségvetési foľľás biztosításaľa iranyuló javaslatot.

Budapest, f0I2. március 22'

Budapest Fővaľos VIII. kerület
Józsefu aľo si onkormanyzat

képviseletében
Dr. Kocsis Máté

polgáľmester


