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Tárgy: Együttműködési Megállapodás az Ovi-Foci Közhasznú Alapítvánnyal 
 
 

Tisztelt Képviselő-testület! 
 
Az Ovi-Foci Közhasznú Alapítvány és az Újpesti Torna Egylet felkereste Budapest Főváros 
IV. kerület, Újpest Önkormányzatát az Ovi-Foci Programban való önkormányzati részvétellel 
kapcsolatban. Ezzel párhuzamosan a JMK Óvodaés a Liget Óvoda – Királykerti Tagóvoda 
levélben jelezte az Önkormányzat felé, hogy szívesen részt vennének a programban, 
amennyiben ennek lehetőségét az Önkormányzat biztosítja. 

Az MLSZ óvodai országos programjának az a célja, hogy már a legkisebb korosztályt is az 
egészséges életre, a mozgás szeretetére nevelje, egyúttal biztosítsa a sportoláshoz szükséges 
optimális feltételeket. Ehhez szorosan kapcsolódik az Ovi-Foci Program, melynek keretében 
Debrecenben 2010-ben átadták az első mini, óvodások részére kifejlesztett műfüves 
sportpályát. Buzánszky Jenő, a legendás Aranycsapat egykori tagja 2011. év elején 
megalapította az Ovi-Foci Közhasznú Alapítványt. Az Alapítvány célja, hogy országszerte, 
illetve a határon túli magyar lakta területeken a közszféra támogatásával, illetve a magántőke 
bevonásával, a lehető legtöbb óvodában biztosított legyen az Ovi-Foci Program elindítása. 

A Programnak két fő célja van. Egyfelől, hogy az óvodások sportág-specifikus oktatási 
programját az óvónők egy önálló képzés keretén belül elsajátítsák és a gyermekeket ez 
alapján, óvodai keretek között oktassák. Másfelől, hogy az ehhez szükséges sport-
infrastrukturális beruházások során speciális Ovi-Foci Sportpályák létesüljenek az ország 
minden óvodájában annak érdekében, hogy a képzés sport-funkcionális feltételei intézményi 
kereteken belül adottak legyenek, ne kelljen a szülőknek a gyermekeiket külön, 
többletköltséget vállalva sportoltatni.  

A Programmal az önkormányzatoknak lehetőségük nyílik arra, hogy kifejezetten az óvodás 
korosztály számára kifejlesztett korszerű sportlétesítményben (6x12m-es, multifunkcionális 
sportpálya), szakszerű oktatás keretében biztosítsák a gyermekek számára elengedhetetlen 
napi mozgást, ezáltal a mozgáskultúrájuk fejlesztését. Az Ovi-FociSportpálya mérete 
kifejezetten a legkisebbek méretigényeihez igazodik, beruházási költsége az iskolai méretű 
pályák töredéke, mégis ugyanakkora tömeget képes mozgósítani a sportfoglalkozásokon, mint 
az iskolások nagyobb pályái. 

Az Alapítvány a program első lépcsőjében az együttműködést kötő Önkormányzatok kijelölt 
óvodáiban 40 darab focipályát épít fel, az eszközkészletet is ő adja hozzá. Az óvónők szakmai 
oktatásában és az óvodás gyermekek képzésében az Újpesti Torna Egylet szakmai stábja vesz 
részt. 
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Egy pálya felépítése és a program megvalósítása br. 6.930.000,- Ft intézményenként. Az 
Alapítvány a 2011. évi LXXXII. számú, a sport támogatásával összefüggő egyes törvények 
módosításáról szóló törvényben kapott lehetőség alapján társasági adóforintokhoz jutott 
hozzá, így az Önkormányzatnak a program megvalósításához 30% önrészt kell biztosítania, 
melynek összege bruttó 2.132.500,- Ft. A programban felépülő műfüves focipálya az 
Önkormányzat tulajdonába kerül, a sportprogramot pedig az UTE valamint az óvodák 
közösen valósítják meg. 
 
Az Alapítvánnyal történt egyeztetés alapján kerületünkben két pálya kialakítására nyílna 
lehetőségünk első lépcsőben. A Képviselő-testület támogató döntése esetén a két pálya 2012. 
március-április hónapban elkészülhet, és a sportszakmai munka az átadás után azonnal 
elkezdődhet mindkét óvodában. Amennyiben az első két pálya és a program sikeres lesz, 
Újpest Önkormányzata a többi érdeklődő óvodához is eljuttatja a sportszakmai programot, 
amennyiben az ehhez szükséges társasági adót vállalkozások biztosítják, melyre az előzetes 
egyeztetés alapján van lehetőség. 
 
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy támogassa az Együttműködési Megállapodás 
megkötését és az Ovi-Foci Program megvalósítását. 
 
 
Határozati javaslat: 
Budapest Főváros IV. kerület, Újpest Önkormányzat Képviselő-testülete támogatja az Ovi-
Foci Közhasznú Alapítvány lebonyolításában megvalósuló sportszakmai programot. A 
program kerületi megvalósítása érdekében az Önkormányzat bruttó 2.132.500,- Ft önrészt 
biztosít óvodánként –multifunkcionális sportpálya építés, eszközkészlet átadás, tanfolyam 
lebonyolítás– a 2012. évi költségvetés terhére. A program megvalósításának első két 
helyszíne a JMK Óvoda (1043 Bp., Nyár utca 6.), valamint a Liget Óvoda – Királykerti 
Tagóvoda esetében a Királykerti Tagóvoda (1042 Bp., Király utca 26-28.). 
 
A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert az Együttműködési Megállapodás 
aláírására, valamint a program további végrehajtásához –együttműködve az Ovi-Foci 
Közhasznú Alapítvánnyal– az új helyszínek kiválasztására. 
 
Felelős: Polgármester 
 
Határidő: folyamatos 
 
 
Újpest, 2011. november 17. 
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