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ELŐTERJESZTÉS 

 

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testületének  

2018. augusztus 28. napján tartandó ülésére 

 

Tárgy: Döntéshozatal a „Nemzeti Ovi – Sport Program” elnevezésű pályázat ügyében 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 

Az Ovi – Sport Közhasznú Alapítvány idén 7. alkalommal hirdeti meg pályázatát 

„Nemzeti Ovi – Sport Program” címen. Az Ovi – Sport Közhasznú Alapítvány, amelyet 

Buzánszky Jenő alapított Ovi – Foci Közhasznú Alapítvány néven, 2011. óta Magyarország 

333 óvodájában valósította meg az Ovi – Sport Programját, amellyel 48 000 óvodás korú 

gyermek számára teremtette meg a mindennapos mozgás lehetőségét, különböző sportágak 

(kézilabda, röplabda, labdarúgás, tenisz, tollaslabda, ügyességi játékok) alapjainak 

megismerését intézményi keretek között 

Az Ovi – Sport Program főbb elemei: 

Pálya: kifejezetten az óvodás korosztály számára kifejlesztett, korszerű, árnyékolóval 

(palánkkal körülkerítve, 2 db ajtóval ellátva, sarkoknál lekerekített, hálóval lefedve – 10x10 

cm lyukbőségű – amely a palánkszerkezethez kötődik, mérete: 6 X 12 méter), 

Eszközkészlet: 2 db 200 cmX170 cm futball kapu, 2 db gyermek kosárpalánk, 1 db 

árnyékoló háló, 1 db állítható magasságú pályafelező-háló teniszhez, 1 db hosszanti háló 

zsinórlabdázáshoz, 

Képzés, rendezvény, program megvalósítás.  

A Programban szereplő elemek támogatási intenzitása különböző, igazodik a TAO 

törvényhez, a 107/2011. (VI.30.) kormányrendelethez (a látvány – csapatsport támogatását 

biztosító támogatási igazolás kiállításáról, felhasználásáról, a támogatás elszámolásának és 

ellenőrzésének, visszafizetésének szabályairól) és az Alapítvány saját célkitűzéseihez. Az 

Alapítvány TAO projekt kérelmet nyújt be a Magyar Röplabda Szövetséghez, a Magyar 

Kézilabda Szövetséghez, a Magyar Labdarúgó Szövetséghez. Az egyes programelemekre 

fordítható támogatási összegek mértékét az elbíráló szakszövetség határozza meg, emiatt az 

önrész összegét a Program befejeztével az Alapítvány határozza meg, megközelítőleg 

4 000 000 – 4 500 000,-Ft-ban óvodánként. 

Az idei évtől lehetőség van arra, hogy a pálya és az eszközkészlet a pályázó szerv 

tulajdonába kerüljön hivatalos átadás – átvételt követően. 

A pályázat feltétele: az óvoda rendelkezzen egy legalább 7 X 14 méter nagyságú, 

megtisztított, sík földterülettel (a pálya tervezett helyén, illetve annak 1 méteres 

vonzáskörzetében semmilyen föld alatti közmű vezeték nem akadályozza a pálya 

kivitelezését). 

A pályázó szerv: óvodát fenntartó önkormányzat, egyház, egyéb jogi személy vagy civil 

szervezet. 

A pályázat benyújtási határideje: 2018. október 1. Az idén csak a pályázati szakasz 

zárul le, a megvalósulásra és az önrész kifizetésére 2019. első félévében kerül sor. 

 

Fentiek alapján kérem a Tisztelt Képviselő-testületet a határozati javaslat megtárgyalására és 

a döntéshozatalra! 



 

„A” HATÁROZATI JAVASLAT 

 

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta és úgy határozott, 

hogy csatlakozni kíván az „Nemzeti Ovi – Sport Program” - hoz. 

A képviselő-testület felhatalmazza dr. Nagy Béla György polgármestert a pályázat 

benyújtásához szükséges további intézkedések megtételére. 

A képviselő-testület a szükséges önerőt – megközelítőleg bruttó 4.000.000 – 4.500.000- Ft-ot 

– a 2018. évi költségvetési tartalékkeret / 2019. évi rendes költségvetés terhére biztosítja. 

 

Felelős: dr. Nagy Béla polgármester 

Határidő: értelem szerint 

 

„B” HATÁROZATI JAVASLAT 

 

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta és úgy határozott, 

hogy nem kíván csatlakozni az „Nemzeti Ovi – Sport Program” - hoz. 

 

Felelős: dr. Nagy Béla polgármester 

Határidő: értelem szerint 

 

 

Medgyesegyháza, 2018. augusztus 24. 

 

 

          dr. Nagy Béla György sk.  

                            polgármester  

 

 

Ellenjegyezte: dr. Kormányos László jegyző sk.  


