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Előteľjesztő: Dľ. Kocsis Máté polgáľmesteľ

A képviselő-testiileti ülés időpontja:2015. április 16.

Táľgy: Javaslat az Ovi.Focĺ Programhoz valĺó csatlakozás módosításáľa
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Váľosgazdálkodásĺ és Pénzügyi Bizottság vé|eményezí x

Emberi Erőfoľrás Bizottság véleményezi x

Határ o zati j av asIat a bizottság' számźr a:

A Városgazdálkodási és Pénztigyi BizottsáýEmberi Erőforľás Bizottság javasolja a Képviselő-
testülętnęk az e|óteriesztés me stársy a|źsát.

Tisztelt Képviselő.testĺilet!

I. Tényállás és a dtiptés tartalmának ľészletes ismertetése

Budapest Józsefráľosi onkormányzat Képviselő-testÍilete a I2912OI4. (u.11.) számú határo-
zatáva| csatlakozott az ovĹFoci Program 2014l2015-cis TAo évi fordulój źlhoz az aLábbi ĺégy
óvoda tekintetében: Katica Bölcsőde és Napközi otthonos ovoda, Napsugár Napk<izi ottho-
nos óvoda, Pitypang Napközi otthonos óvoda, Napraforgó Napközi otthonos óvoda, vala-
mint a páIyák önľészének biĺosítása érdękében 1 1.400.000,- Ft összegben előzetes k<itelezett.
séget vállalt a 2015. évre. A Képviselő-testĹilet a l84l20l4. (vII.27.) számű hatátozatában
módosította fenti hattrozatot, annak érdekében, hogy a Katica Bölcsőde és Napközi otthonos
óvodában 20I4-ben átadźsra kerülhessen a spoľtpálya.2015. évben a módosítást követően a
további haľom óvodát érintően 8.550.000'- Ft került önľészként biztosításra.

Az ovi-FociKozhasznú Alapítványt 20II. évben Buzánszky Jenő alapította annak éľdekében,
hogy hozzásegítse a forľásokkal nem vagy csak korlátozottan rendelkęző iĺtézményeket a
korai spoľtnevelésbę töľténő bekapcsolódásba. 

:. 
' ' . -. . J'

;*jL ÁPn Ü8 2^o, ĺt



A hazai szakemberek által kidolgozott és a Magyat Labđarőgó Szövetség (MLSZ) által is
támogatott óvodás program a kĺizösségi oktatás legalsó szintjén, az ővoďák sztnnáĺa teszi le-
hetővé a mozgás- és sportkultura fejlesztést. Az ovi-Foci Program az MLSZ utránpótlás-
nevelés pľogramjanak a Bozsik Progĺam _ Ut Európa Élvonalába _ Tehetségkutató és Foglď-
koztatő Progĺam egyik tésze, amellyel onálló munkacsopoľt foglalkozik. A program akoz-
szféra tźlmogatásával' illetve a magántőke bevonásával kívánja elérni, hogy a lehető legtöbb
óvodában biztosított legyen az ovi-Foci Program elindítása. A progľamnak két fő célja van:
az egyík,hogy az óvodások spoľtág-specifikus oktatási programját az ővőnok egy önálló kép-
zés keľetén belül elsajátítsák és a gyermekekęt ez a\apjén, óvodai keľetek k<jzött oktassák.
Másfelől, hogy az eÍ:lhez sziikséges spoľt infrastľukturális beruhazások során speciális ovĹ
Foci sportpáIyák létesüljenek (spoľtpálya méľete: 6*IZm, kivitelezéshez sziikséges 7*13m). A
spoľtpálya építésének, valamint a képzések és a képzési eszközök költségének egy részét a
Pá|yázőĺak kell finanszítoznia, a ktiltségek másik ńszét az A|apítvćny ťĺnalszírozza az aláb-
biak szęrint:

A Képviselő-testület a72l20I5. (III.19.) szźtműhatérozatában úgy dönttitt, hogy a nemzetgaz-
dasági miniszteľ - a'belügyminiszterrel és az emberi erőforrások miniszteľével egyetértésben -

által meghirdetett ovodai kapacitásbővítést céIző benlhźnások tárnogatásáĺa kiírt pá|yázatoĺ
indul a Pitypang Napközi otthonos ovoda férőhelyeinek bővítésę céljából. A 2016. évben
tervęzętt. fejlesztés folyamán a jelenlegi épület bontásra keľül, ezért az óvođa területén a fej.
lesztés befejezéséig nem lehet ovĹFoci sportpályát kialakítani, emiatt szĺikségessé vá|t a
progľamban résztvevő másik óvoda kijel<ĺlése. Az óvodavezetőkkeltoľtént egyeztetések alap-
ján javasolom, hogy a Pitypang Napközi otthonos óvoda helyett a Százszorszép Napközi
otthonos ovoda vegyen tészt az ovi-Foci Pľogľamban, az ővoda udvara alkalmas ovi-Foci
spoľtpálya kialakítására mind méľet, mind technikai kivitelezés szempontjából. Az onrész
összegét avá|tozás nem befolyásolja. Az ovi-FociKozhasznű Alapítvźtny tájékoztatása alap-
jáĺ20I5 júniusában várhatő a döntés a hĺíľom ővodźtta vonatkozóan, igy 2015-ben megvaló-
sulhat a sportpályák kialakítása.

II. A beteľjesztés indoka

A program módosítását az ovi-Foci Kozhasznű Alapítványnak a Magyar Labdarugó Szövet-
ség részére 2015. ápľilis 30-ig kell megküldeníe, ezért szfüséges az előterjesztés táľgya|ása a
Képviselő-testület 2015. április 16-i ülésén. A progľamban résztvevő új óvoda kijelöléséről,
és a képviselő-testĹiletíhatźlrozatmóđosításaľa a Képviselő-testület jogosult.

III. A döntés célja' pénzügyi hatása

A döntés éľtelmében a Pitypang Napközi otthonos óvoda helyett a Szźzszorszép Napközi
otthonos óvoda veszrészta2014l2015-ös TAo év keretébenzajlő ovi-Foci Pľogramban.
Az ovi-Foci Progľam megvalósítása érdękében biztosított oĺľész 8.550.000,- Ft osszegben a
2015 . évi költségvetésben a 1 1 601 címen a felhalmozási célú támogatások e|óirányzatán ren-
delkezésre áll. Jelen döntés további kötelezettsésvállalással nem iar.

IV. Jogszabályi kiiľnyezet
A Képviselő-testület hatásköre a Magyarország heIyi önkormányzatairőI sző|ő 2011. évi
CLXXxx. tĺlrvény 23. $ (5) bekezdés 17. pontján alapul.

Kéť Ĺik az a|ábbi hatén o zati j avas l at e l fo g adás át.
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al apíw ányi ťlnarlszír ozźls önkormánvzati onrész
Pálva 70% 30%

Eszkcizkészlet 90% r0%
Utanpótlás nevelés 90% I0%
Szakemberképzés 60% 40%
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A Képviselő-testiilet úgy dönt, hogy

módosítja a I84l20I4. (vilI.z7 .) szétmil'hatźnozatának 1. pontját az alábbíak szerint:

,,|. az ovi-Foci Kozhasznil Alapítvány gond'ozźsában működő ovi-Foci, ovi-Spoľt Progľam
cé|jaival egyetért és támogatja a Program 2015. évi megvalósulásĺít a Napsugáľ Napközi
otthonos óvodában, Százszorszép Napkĺizi otthonos ovodában, Naprafoľgó Napkcizi ott-
honos Ővodában, amennyiben az ovi-Foci Közhasznú Alapítvźny a 20t4l2}|5-ĺjs TAo
évben tarsasági adó kedvezményben részestil.''

Felelős: polgáľmester
Hatándő 20| 5. április 1 6.

A diintés végrehajtásátvégző szeľvezeti egység: Humĺínszolgáltatási Ügyosztály Humánkapcso-
lati Iroda

Budapest, 2015. április 07.
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