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Tisztelt Képviselő-testůi let!
I. Előzmények
Az ovi-Foci Közhasznú Alapítvány (20l4-ben az ovi-Foci, ovi-Sport Programban való ľészvétel javasIatáva| kereste meg Budapest Józsefvárosi onkormźnyzatot' melynek értelmében
az onkormányzat fenntartásában működő óvodák teriiletéľe mrĺfüves sportpályát telepítenének, eszközoket biztosítanának, valamint a sportfoglalkozások megfelelő megtartása érdekében képzéstbizto sítan tnak az óvo dapedagó gusok számár a.
Budapest Józsefuárosi onkormźnyzat Képviselő-testülęte 10812012' (III.LL.) és I73l20I3.
(V'08') számi hatfuozatában döntött anőI, hogy az ovi-Foci Közhasznú Alapítvány á,|ta|
gondozott ovi-Foci Pľogram céljaival egyetért, és támogatja a progľam megvalósulását a Koszoľú Napkozi otthonos ovodában a 2012/20I3-as TAo évben. A program megvalósítására
2.810,0 e Ft önĺészt biztosított. A támogatás összegéve| az Alapítvány 2014. februáľ 4-én
megfelelően elszámolt. A sportpá|yát 2013. év őszétő| a gyermekek nagy örömmel hasznćiják.
II. A beterjesztés indoka
Af0I4/2015-os TAo évi Pľogramhozva|ő csatlakozás érdekébenszffięgľhsgy;a Képviselő-testiilet döntését a 201 4' június 1 1 -i ĺilésénmeghozza.
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III. Tényállási adatok
Az onkormányzat fenntartásában lévő 13 óvoda közül az ővodák vezetőivel és a Józsefvárosi
Intézménymuk<jdteto Központtal va|ő egyeztetés alapján a2014/20l5-ös TAo évben aKatica
Bĺjlcsőde és Napközi otthônos óvoda, Napsugárlapközi otthonos ovoda, Pitypang Napközi
otthonos ovoda, Napľaforgó Napközi otthonos ovoda esetében javasolom a pľogram megvalósítását, a pá|y a kialakítását.

Az ovi-FociKozhasznú Alapítvtnyt2}Ll. évben Buzánszky Jenő alapította aľnak érdekében,
hogy hozzásegítse a forrásokkal nem vagy csak korlátozottan ľendelkezo intézményeket a
korai sportnevelésbe történő bekapcsolódásba. A hazai szakemberek által kidolgozott és a
Magyar Labdarúgó Szovetség (MLSZ) által is támogatott óvodás pľogram a kĺizösségi oktatás
legalsó szintjén, az ővođák számáĺa teszi lehetővé amozgás- és sportkultúra fejlesztést. Az
ovi-Spoľt Pľogram azMLSZ utánpótlás-nevelés progľamjának a Bozsik Program _ Ut Euľópa
Elvonalába _ Tehetségkutató és Foglalkoztatő Ptogtam egyik része, amellyel önálló munkacsopoľt foglalkozik. A program akozszféra támogatásával, illetve amagźntőke bevonásával

kívánja elérni, hogy a lehető legtobb óvodában biztosított legyen az ovi-Sport Pľogram elindítása. A progľamnak két fő célja van: az egyik, hogy az óvodások sportág-specifikus oktatási
progľamját az ővőnok egy önálló képzéskeľeténbelül elsajátítsák és a gyermekeket ez a|apján, óvodai keľetek között oktassák. Másfelől, hogy az eIlhez szükséges sport infrastrukturá]is
beruházások során speciális ovi- Foci sportpályák létesüljenek (sportpálya mérete: 6*7fm,
kivitelezéshez szükséges 7*13m). A sportpálya építésének,valamint a képzések és a képzési
részétaPá|yazőnak kell ťlnanszíroznia, a költségek másik részétaz
eszközök költségének
"gy
szeri
Ala tvánv Í7nanszirozza az alábbiak szennt
önkormányzati onrész
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A progľam költségvetése szerint a tęrvezett önkormányzati önĺész bruttó 2.500.000
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000. -Ftl pr o gram/óvoda.

IY. Döntés taľtalmának részletes ismeľtetése

Javasolom, hogy az önkormányzat az alábbi 4 óvodában támogassa az ovi-Foci sportpálya és
spoľtpľogram megvalósulását 2015-ben: Katica Bölcsőde és Napközi otthonos ovoda, Napsugár Napközi otthonos óvoda, Pitypang Napközi otthonos ovoda, Napľaforgó Napkozi
otthonos ovoda tekintettel arra, hogy ezen ovodák az óvodavezetők nyilatkozata a|apján
ľendelkeznek me gfel elő méľetű udvaľral a p á|y a kial akításához.
Továbbá javasolom, hogy a páIyazathoz szükséges önĺészt 2015. évben előzetes kotelezettségvállalásként biztosítsa az onkormányzat, arni 2.500 e - 2.850 e Ft/pľogram/óvoda, vagyis
4 ővoda esetében 10.000 e - 11.400 e Ft. A pályázatfeItéte|e az ęIózetes kĺjtelezettségvállalás,
de nyertes pá|yázat esetén is van lehetőség a megvalósítás visszavonásáľa.

Amennyiben az ovi-Foci Kozhasznú Alapítvźlny a 2014l2015-ös TAo évben taľsasági adó
kedvezményben részesül, a Pľogram megvalósításźĺva|,a 15 évig fennálló fenntartási kötelezettségge|, a sportpálya üzemeltetésével és a támogatási szeruódés megkötésével kapcsolatosan előterjesztés készül a Képviselő-testület tészéte.
V. A diintés célja, pénzügyi hatása

A

- ĺjnkéntvállalt - jelent, melynek pontos költsége jelenleg nem ismeľt. Äpá|yázat önrészének fedezete a2015. évľevonatkoző e|ozetes kötelezettségvállalás.
pá|ya műkođtetése,fenntartása taľtós kötelezettségvállalást

VI.

Jo

gszabályi kiirny ezet részletes ismeľtetése

A Képviselő-testület hatásköre az Mötv. 23.

$ (5) bekezdés 17. pontján alapul.

Kéľemaz a|ábbi határ o zati j avasl at elfo gadás át.
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H,łrÁnozłTIJAvAsLAT
A Képviselő-testület úgy dĺint, hogy
1. az ovi-Foci Kĺjzhasznű Alapítvány gondozásában műkc'dő ovi-Foci, ovi-Sport Program
céljaival egyetért és.támogatja a Program f0|5. évi megvalósulását a Katica Bölcsőde és
Napkozi otthonos ovodában, Napsugár Napközi otthonos ovodában, Pitypang Napközi
otthonos ovodában, Naprafoľgó Napközi otthonos ovodában, amcnnyibcn az ovi-Foci
Kozhasznű Alapítvány a20|4l2015-ös TAo évben tarsasági adó kedvezményben ľészesül.
Felelős: polgáľmester
Határidő: zll4.június l

1.

2. ahatározat |. pontja szeľinti Prograrn megvalósítźsához ĺjnkéntvállalt feladat keľetében
előzetes kötelezettségvállalásként

1

1.400.000 Ft,- összegű önrészt biztosít 2015 évre.

Felelős: polgármester
Határidő: 2014.június 1 1.

3. felkéri a polgármesteľt, hogy ahatátozatban foglaltakat az oĺlkormányzat2015. évi költségvetésénekteľvezésénélvegye ťrgyelembe.

Felelős: polgármester
Határidő: 2015. évi költségvetés tervezése

4. felkéľia polgármesteľt, hogy sikeres pá|yźnat esetén, amennyiben az ovi-Foci Közhasznú
Alapítvány a20l4l2015-ös TAo évben taľsasági adó kedvezményben részesül, a Progľam
megvalósításához sziikséges javaslatot teľjessze a Képviselő-testület elé.

Felelős: polgármester
Hatáľidő: 2015, máľcius

3 1.

A

diintés végľehajtását végző szewezeti egység: Humánszolgáltatási Ügyosztály., Pénzügyi
Ügyosztály
Budapest, 201,4.június 3.
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