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ELŐTERJESZTÉS 
a Képviselő-testület 2012. május 24.-i ülésére 

 
Tárgy: Javaslat további OVI-Foci pályák építésére pályázati úton 
 
 

Tisztelt Képviselő-testület! 
 
 

A 2011. november 24-ei ülésen hozott 426/2011. (XI. 24.) sz. határozatával döntött a 
Képviselő-testület az Ovi-Foci Program újpesti bevezetéséről. A támogató határozat alapján 
az Önkormányzat együttműködési megállapodást kötött az OVI-FOCI Közhasznú 
Alapítvánnyal, valamint az Újpesti Torna Egylettel. A kivitelezési munkálatok befejezése 
után hat újpesti óvodában ezen a héten adtuk át az elkészült Ovi-Foci sportpályákat a 
gyermekek, valamint az óvodai személyzet részére.  
 
A programban résztvevő óvodák a következők voltak: 
 1043 Budapest, Nyár u. 6. (Játék-Mozgás-Kommunikáció Óvoda) 
 1043 Budapest, Király u. 26-28. (Liget Ovi – Királykerti Tagóvoda) 
 1042 Budapest, Nyár u. 14. (Nyár Óvoda) 
 1047 Budapest, Ambrus Zoltán u. 2. (Ambrus Óvoda) 
 1046 Budapest, Homoktövis út 102. (Homoktövis Óvoda) 
 1048 Budapest, Lakkozó u. 3.(Lakkozó Tagóvoda) 
 
Már a Képviselő-testület novemberi döntése is tartalmazta, hogy a program sikere esetén 
újabb helyszínek kiválasztására is sor kerülhet. Párhuzamosan több újabb óvodánk is jelezte, 
hogy szeretne csatlakozni a programhoz, amennyiben az ehhez szükséges forrást 
Önkormányzatunk biztosítja számukra. 
 
Önkormányzatunk változatlanul elkötelezett az egészséges és mozgásgazdag életmódra 
nevelés és a mozgáskultúra minél fiatalabb korban történő fejlesztése mellett, éppen ezért a 
továbbiakban is támogatni kívánja az Ovi-Foci Program megvalósulását és célkitűzéseit. 
Ennek keretében – hasonlóan a korábban támogatott, mára már megvalósult helyszínekhez – 
kifejezetten az óvodás korosztály számára kifejlesztett korszerű sportlétesítmények (6x12m-
es, multifunkcionális sportpályák) kialakítását, emellett párhuzamosan a szakszerű oktatás 
érdekében a programban részt vevő óvónők önálló, speciális képzését. Az óvónők szakmai 
oktatásában és az óvodás gyermekek képzésében változatlanul az Újpesti Torna Egylet 
szakmai stábja vesz részt. 
 
A sport támogatásával összefüggő egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi LXXXII. 
törvény rendelkezései alapján az Alapítvány a befolyt társasági adóból nyert támogatás 
összegéből, valamint bizonyos mértékű önkormányzati önrészben tudja a programot 
megvalósítani. Az Alapítvány által elnyert társasági adó összegétől függően az önkormányzati 
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hozzájárulás mértéke 2.300.000-2.850.000 Ft lehet óvodánként, melyet Önkormányzatunk a 
2012. évi költségvetési tartalék terhére biztosítana az Alapítvány részére. 
 
A Képviselő-testület támogató döntése esetén újabb hat sportpálya készülhet el várhatóan 
2012. őszén (de legkésőbb 2013. tavaszán), és a sportszakmai munka az átadás után azonnal 
elkezdődhet mindegyik érintett óvodában. A programban felépülő új műfüves focipályák az 
Önkormányzat tulajdonába kerülnek, a sportprogramot pedig az UTE valamint az óvodák 
közösen valósítják meg. A legmegfelelőbb helyszíneket a jelentkezők és az óvodák 
infrastrukturális adottságai ismeretében választaná ki az Önkormányzat. 
 
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 hat önkormányzati óvodában 
óvodánként legfeljebb bruttó 2.850.000,- Ft önrészt biztosít – multifunkcionális sportpálya 
építés, eszközkészlet átadás, tanfolyam lebonyolítás – a 2012. évi költségvetési tartalék 
terhére.  
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, 2012. május 21. 
 
 
 Dr. Molnár Szabolcs 
  
 
 
Az előterjesztést készítette: dr. Lukácsi Zsuzsanna jogtanácsos 


