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- 
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javasolja a Képviselő-

 

A  Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság/Emberi Erőforrás Bizottság 
testületnek az előterjesztés megtárgyalását. 

Tisztelt Képviselő-testület! 

1. Tényállás és a döntés tartalmának részletes ismertetése 

Az Ovi-Sport  Közhasznú Alapítványt (székhely:  1025 Budapest,  Szépvölgyi út  52., 
adószáma:  18211999-1-41)  (továbbiakban: Alapítvány)  2011.  évben Buzánszky Jenő 
alapította annak érdekében, hogy hozzásegítse a forrásokkal nem vagy csak korlátozottan 
rendelkező intézményeket a korai sportnevelésbe történő bekapcsolódásba.  A  hazai 
szakemberek által kidolgozott óvodás program a közösségi oktatás legalsó szintjén, az óvodák 
számára teszi lehetővé a mozgás- és sportkultúra fejlesztést. 

A  2015/2016-os Ovi-Sport  Programban három józsefvárosi óvoda [Napraforgó Egyesített 
Óvoda Napraforgó Székhelyóvoda  (1084 Budapest,  Tolnai Lajos utca  7-9.),  Napraforgó 
Egyesített Óvoda Százszorszép Tagóvoda  (1086 Budapest,  Szűz  u. 2.),  Napraforgó Egyesített 
Óvoda Napsugár Tagóvoda  (1086 Budapest,  Dankó  u. 31.)]  (továbbiakban: Óvodák) vett 
részt. 
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A  Képviselő-testület  63/2016.  (III.03.) számú határozata alapján az Alapítvány az 
Önkormányzat tulajdonában álló Óvodák udvarán sportpályát létesített azzal, hogy a 
beruházással létrehozott pálya és eszközkészlet az Alapítvány tulajdonába került  15  évre.  A 
Képviselő-testületi határozat szerint a beruházással létrehozott, beépített valamennyi 
vagyonelem és sporteszköz a  15  évet követően térítésmentesen az Önkormányzat tulajdonába 
kerül. 

A  Képviselő-testület határozata alapján a pályák karbantartását biztosító három darab 
lombfúvó eszköz is beszerzésre került. 

Az Ovi-Sport  Program keretében megvalósított sportpályák fejlesztése céljából az Alapítvány 
Ovi-Röpi Programot hirdetett, melynek egyik elemeként rendkívüli pályázati lehetőséget 
(továbbiakban: Pályázat) írt ki a 2015/2016-os Ovi-Sport  Programban korábban országosan 
résztvevő  61  óvoda fenntartója részére, mely pályázati feltételeknek az Óvodák 
maradéktalanul megfelelnek. Az Ovi-Röpi Program keretében megnyitott rendkívüli Pályázat 
tartalma egy megújult, fejlesztett minőségű és röplabdára is alkalmas vonalazású svájci műfű 
borítás a már meglévő sportpályára, továbbá röplabda specifikus  mobil,  hosszanti, 
röplabdázásra/zsinórlabdázásra alkalmas háló.  A  felújítást az Alapítvány végzi.  A  felújítás 
összértéke  2,9  millió  Ft  óvodánként, melyhez a szükséges önrészt teljes mértékben az 
Alapítvány vállalja. 

A  pályázat során előírás, hogy az Önkormányzatnak nyilatkozni kell arról, hogy az 
Alapítvány a felújítást elvégezheti és a felújított Ovi-Sport  pályákat — a  TAO  támogatásoknál 
elvárt — az üzembe helyezéstől számított  15  évig (az üzemeltetési kötelezettség lejártáig) az 
Alapítvány is használhatja. 

A  felújított sportpályák karbantartása többlet költséget nem igényel, a már meglévő  3  darab 
lombfúvó eszköz továbbra is használatra alkalmas. 

A  Napraforgó Egyesített Óvoda Óvodaigazgató Asszony kérésére javasolom, hogy 
Önkormányzatunk a Pályázatra pályázati kérelmet nyújtson be a 2015/2016-os Ovi-Sport 
Program keretében már létrehozott három Ovi-Sport  pálya további fejlesztése érdekében. 

A  Pályázat mellékleteként csatolni szükséges a kedvezményezett óvodák  30  napnál nem 
régebbi, nem hiteles, tulajdoni lap kivonatait, valamint az Építésügyi hatóság nyilatkozatát 
arra vonatkozóan, hogy az Ovi-Sport  pályán végzett műfű-csere nem építési engedély köteles. 

II. A  beterjesztés indoka 

A  pályázati kérelem benyújtási határideje  2019.  április  30.  napja, ezért szükséges, hogy a 
Képviselő-testület a  2019.  április  30-i  ülésén tárgyalja az előterjesztést. 

III. A  döntés célja, pénzügyi hatása 

A  döntés célja az Ovi  Sport  Közhasznú Alapítvány által kiírt Pályázaton történő részvétel.  A 
Pályázat önkormányzati forrást nem igényel, a Pályázat önrészét az Ovi-Sport  Közhasznú 
Alapítvány vállalja, ezért fedezet biztosítása nem szükséges. 

IV. Jogszabályi környezet 

A  Magyarország helyi önkonnányzatairól szóló  2W 1.  évi CLXXXIX. törvény  42.  §  4.  pontja 
alapján az alapítványi forrás átvétele és átadása a Képviselő-testület nem átruházható 
hatásköre. 



Kérem az alábbi határozati javaslat elfogadását. 

HATÁROZATI JAVASLAT 

A  Képviselő-testület úgy dönt, hogy 

1. pályázatot nyújt be az Ovi-Sport  Közhasznú Alapítvány által az Ovi-Röpi Program 
keretében kiírt rendkívüli pályázatra, a Napraforgó Egyesített Óvoda Napraforgó 
Székhelyóvodájában  (1084 Budapest,  Tolnai Lajos utca  7-9.),  valamint a köznevelési 
intézmény további két tagóvodájában (Napraforgó Egyesített Óvoda Százszorszép 
Tagóvodája  1086 Budapest,  Szűz  u. 2.,  Napraforgó Egyesített Óvoda Napsugár 
Tagóvodája  1086 Budapest,  Dankó  u. 31.)  található Ovi-Sport  pályákra fejlesztett 
minőségű és röplabdára is alkalmas vonalazású műfű borítás, valamint  mobil,  hosszanti, 
röplabdázásra/zsinórlabdázásra alkalmas háló elhelyezése érdekében azzal, hogy a pályázat 
önrészét az Ovi-Sport  Közhasznú Alapítvány vállalja. 

Felelős: polgármester 
Határidő:  2019.  április  30. 

2. a határozat  1.  pontja szerinti nyertes pályázat esetén az Ovi-Sport  Közhasznú Alapítvány a 
felújítást elvégezheti és az Ovi-Sport  pályákat a felújítástól számított  15  évig (az 
üzemeltetési kötelezettség lejártáig) használhatja. 

Felelős: polgármester 
Határidő:  2019.  április  30. 

3. felkéri a polgármestert a pályázattal kapcsolatos dokumentumok aláírására, és a pályázati 
kérelem benyújtására. 

Felelős: polgármester 
Határidő:  2019.  április  30. 

A  döntés végrehajtását végző szervezeti egység: Humánszolgáltatási Ügyosztály, Pénzügyi 
Ügyosztály. 

Budapest, 2019.  április  16. 

Sántha Pétemé 
alpolgármester 

Törvényességi ellenőrzés: 
Danada-Rimán Edina 

jegyző 
nevében és megbízásából: 

dr. Mészár  Erika  
aljegyző 
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