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A határozati javaslat elfogadásához minősített szavazattöbbség szükséges. 
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E L Ő T E R J E S Z T É S 

 

 

Tárgy:  Javaslat ovi-foci, ovi-sport programban való részvételre, az 

Ovi-fovi Közhasznú Alapítvánnyal együttműködve a Telepi Óvodában ovi-

foci sportpálya építésére 

 

 
Tisztelt Képviselő-testület! 
 
 

Az előterjesztés melléklete tartalmazza az OVI-FOCI KÖZHASZNÚ 
ALAPÍTVÁNY által megvalósítandó, az óvodáskorú gyermekek egészséges 
életmódra nevelését, a mindennapos testnevelés lehetőségét, a labdarúgás sport 
megszerettetését, népszerűsítését és utánpótlás nevelését segítő, 
Magyarországon megvalósítandó ovi-foci program és ovi-foci sportpálya építés 
megvalósítását.  
A programban való részvétel az Ovi-Foci Közhasznú Alapítvánnyal történő 
együttműködés során valósul meg. 
 
Az önkormányzatnak lehetősége van a programban való részvételre, a 
megvalósítás tekintetében a lehetőségeket számba véve a Telepi Óvodában 
történő  6 x12 m-es műfüves foci pálya építésére.  
 
A programban - amely tartalmazza a műfüves pálya építését, sporteszközöket és 
az oktatáshoz szükséges ismeretek elsajátítását segítő tanfolyam szervezését -  
való részvételhez a Képviselő-testület együttműködési szándéka, önrész 
vállalása szükséges.  
 
Az ovi-foci program a Közhasznú Alapítvány által levédett program (szellemi 
termék), amelynek megvalósítása az alapítvány kizárólagos joga és feladata. A 
program megvalósításához az Alapítvány a TAO támogatások útján kapja a 
költségfedezetet, míg az önkormányzat a Közhasznú Alapítványnál pályázik az 
ovi-foci program Budakalászon történő megvalósítására, amelyhez az önrésze 
mértéke 2.132.500 Ft. 
 
A teljes program (pálya, eszközök, tanfolyam) költsége: bruttó 6.930.000 Ft. 
A programhoz a műfüves pálya építése mellett a programfüzetben szereplő 
eszközök biztosítása és az óvónők számára biztosított alapképzés mellett 
folyamatos továbbképzések biztosítják a program céljainak sikeres 
megvalósítását. A TAO támogatásból a pályaépítés 70%ban, az oktatás 60%-ban 
finanszírozható, ezek figyelembe vételével számítódott az önrész összege. Így 
hozzávetőlegesen (Euro árfolyamtól függően) a tanfolyam költségei kb. 560.000 
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Ft, az eszközök  kb. 375.000 Ft, s a pálya anyag és építés költségei kb. 
6.000.000 Ft-ot tesznek ki. 
 
 Az építendő sportpálya műszaki leírását a mellékelt programfüzet tartalmazza.  
 
Sikeres pályázat esetén 2012. március 1. és 2012. június 30 között kerülne sor 
a műfüves pálya építésére. Magyarországon 40 db ovi-foci pálya épül majd, a 
pályázat nyertesével történt megállapodás alapján.  
Az építés időtartama 1 hét, ezt követi az 1 hetes alapképzés, amelyen az 
óvónőknek kell részt venni. (Nem kötelező a teljes létszámmal való részvétel, 
bár célszerű!)  
 
Minden megvalósítással kapcsolatos folyamatot (építés, eszközbeszerzés, 
oktatás, szervezés) és költséget a Közhasznú Alapítvány biztosítja a TAO 
támogatásokból. Az önkormányzatnak az önrész összegén felül semmilyen 
költsége nincs. 
 
Az önrész bizonyos mértékben egyfajta támogatás a közhasznú alapítvány 
részére, amelynek folyósítására a támogatási szerződés aláírásával vállal 
kötelezettséget az önkormányzat. 
 
A megépített sportpályát a közhasznú alapítvány az önkormányzat (a Telepi 
Óvoda) rendelkezésére bocsátja, az épített pálya tulajdonjoga a szerződés 
szerint a megvalósítást követően az önkormányzatra száll.  
 
A létesítmény fenntartása és üzemeltetése is az önkormányzat feladata lesz, a 
kapott információ szerint ez nincs időtartamhoz kötve. 
A pálya használata kizárólagosan az óvodáé, az óvodába járó gyermekeké, az 
óvónők vezetése mellett.  
Nem kell „nyitott pályaként” üzemeltetni, nem kell külső programokra 
rendelkezésre bocsátani, kivéve, ha a fenntartó és az intézmény vezetője  erről 
másképp nem rendelkezik. 
 
A program lehetőségeiről a Telepi Óvoda vezetőjét – Fehérváriné Básits Margit 
– tájékoztattuk, a mellékelt programfüzetet rendelkezésére bocsátottuk.  
A vezetőnő a nevelőtestülettel 2011. november 24-én délelőtt ismerteti a 
programlehetőségét, s az Oktatási, Kulturális és Sport Bizottsági ülésen 
személyesen mondanak véleményt a megvalósítandó programról. 
 
A műfüves pálya udvaron történő elhelyezéséről több lehetőség is felmerült az 
egyeztetések során.  A műszaki-beruházási munkatársak álláspontja szerint az 
óvoda játszó udvarán, a KRESZ pálya mellett lévő területen történő kialakítása 
célszerű. 
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Az előterjesztés mellékletét képezik az Alapítványhoz benyújtandó pályázat 
kötelező elemei: TakarNet-es tulajdonlap az ingatlanról, a főépítész nyilatkozata 
arról, hogy az ovi-foci pálya a hatályos jogszabályok alapján nem építés 
engedély köteles,  továbbá a Képviselő-testület határozata az ovi-foci pálya 
építése és ovi-foci programban való részvételi szándékáról, az Ovi-Foci 
Közhasznú Alapítvánnyal e célból történő együttműködés létrehozásáról. 
 
Fentiek ismeretében az alábbi határozati javaslatot terjesztem elő: 
 

Határozati javaslat 
 
1. Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testülete részt vesz az OVI-

FOCI Közhasznú Alapítvány által meghirdetett és kizárólagos rendelkezési 
körébe tartozó ovi-foci programban.  
 

2. Az ovi-foci program megvalósításának helye a Telepi Óvoda (2011. 
Budakalász, Mályva u. 1.) 
 

3. Az ovi-foci programban való részvételhez szükséges önrész összegét, brutto 
2.132.500. Ft-ot az önkormányzat a 2011. évi költségvetési rendeletében a 
„Pályázati önrész keretösszege” terhére biztosítja. 
 

4. A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert, hogy ezen határozat 
elfogadását követő 60 napon belül a támogatási szerződést az Ovi-Fovi 
Közhasznú Alapítvánnyal kösse meg, az ehhez szükséges kötelező 
mellékleteket (Kt. határozat, tulajdonlap, főépítészi nyilatkozat) biztosítsa 
részére. 

 
Határidő: azonnal  
Felelős: Rogán László polgármester 
 
 
 
Budakalász, 2011. november 23.  

Rogán László 
polgármester 


