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Tisztelt Képviselő-testület ! 

 

Polgár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete  2012. április 26-ai ülésén tárgyalta  és a 

69/2012.(IV.26.) sz. határozatával hagyta jóvá az  Ovi-Foci pályázat benyújtását. 

 

A Képviselő-testület fenti határozatában  kedvező elbírálás esetén kötelezettséget vállalt a 

szerződés megkötésére, biztosította a pálya elhelyezéséhez az óvodai helyszínt, melyhez a 

Bessenyei úti óvoda udvarát jelölte meg, továbbá a 2013. évi költségvetésben biztosította a 

pályázathoz szükséges önrészt. 

 

A program során  lehetőség nyílik arra, hogy kifejezetten az óvodás korosztály számára 

kifejlesztett korszerű sportlétesítményben, 6x12 m-es, multifunkcionális sportpályán 

szakszerű oktatás keretében biztosítsák a gyermekek számára elengedhetetlen napi mozgást, 

ezáltal a mozgáskultúrájuk fejlesztését. 

 

A benyújtott pályázat kapcsán az Ovi-Foci Közhasznú Alapítvány 2013. január 21.-ei 

értesítése alapján, arról tájékoztatott, hogy  az alapítványhoz benyújtott hatalmas 

túljelentkezés miatt, pályázatunk várólistára került és  a 2012/2013-as TAO év során 

biztosítandó támogatás lehetősége,  átcsoportosításra került a 2013/2014-es évre.   

 

Önkormányzatunk 2014. május 8.-án kapta meg az értesítést, hogy  pályázatunk kedvező 

elbírálásban részesült. 

A program során az Alapítvány  6.000.000.- Ft-os  pályafejlesztési támogatást biztosít, 

amennyiben az önkormányzat vállalja, hogy önerőként az Ovi-foci Közhasznú Alapítvány 

felé 2.850.000.- Ft-os  fejlesztési támogatást nyújt a „Nemzeti Ovi-Foci, Ovi-Sport Program” 

elnevezésű program megvalósítására. 

Az önerőt egy összegben,  2014. június 06-ig kell átutalni. 

A támogatási szerződés alapján az Alapítvány 2015. december  31-ig  vállalja a program 

teljesítését.  

 

A  2012. évi  69/2012.(IV.26.) sz. Képviselő-testületi határozatnak megfelelően   az önerő  

összege a 2013. évi  költségvetésben elkülönítésre került, azonban  az „Ovi-Foci” program   

tárgy  évi megvalósulásának bizonytalansága miatt a 2014. évi költségvetésben  nem került 

elkülönítésre. 

 

 



 

Miután a mozgás a gyerekek számára nélkülözhetetlen, mely hatással  van az egész életükre, 

növekedésükre, az egészséges életmódjuk megalapozására, javaslom, hogy  a Képviselő-

testület a  program megvalósítása érdekében  vállalt  önerő összegét,  a  2014. évi  általános 

tartalék  terhére  biztosítsa. 

 

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, az előterjesztésben foglaltakat megtárgyalni 

javaslataikkal kiegészíteni   és a határozati javaslatban  foglaltakat elfogadni szíveskedjenek. 

 

Polgár, 2014. május 14. 

 

 

 

 

         Tóth József 

         polgármester 

 

 

 

 

 

     Határozati Javaslat 

        Képviselő-testület  …/2014. (V. 29. sz.)  

        határozata 
 

   Polgár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta 

  a „Javaslat  az  Ovi-Foci sportfejlesztési program megvalósítására” 

    vonatkozó  előterjesztést és  az  alábbi határozatot  hozta: 

    

1./  A  Képviselő-testület vállalja, hogy a Polgár, Bessenyei u. 4-5. szám 

alatti Napsugár Óvoda és Bölcsőde  udvarán megvalósítandó  Ovi-Foci 

pálya érdekében,  pályázati önerőként  bruttó   2.850.000.- Ft fejlesztési 

támogatást nyújt  az Ovi-Foci Közhasznú Alapítványnak. 

  

  2./  A Képviselő-testület  az 1./ pontban megjelölt  pályázati önerő összegét 

 a 2014. évi általános tartalék terhére biztosítja. 

 

3./ A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a támogatási 

szerződés  aláírására.            

 

    Határidő: 2014. május 30. 

    Felelős:    Tóth József  polgármester 
 


