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3. Napirend 
 

ELŐTERJESZTÉS 

Nemzeti Ovi-Sport Program pályázat 

 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 
 

Az Ovi-Sport Közhasznú Alapítvány (a továbbiakban: Alapítvány) fennállása óta 9. alkalommal idén 
is meghirdeti pályázatát „Nemzeti Ovi-Sport Program” címen.  

 

Az Ovi-Sport Közhasznú Alapítvány elsődleges célja, hogy működésével támogatást nyújtson az 
óvodás korú gyermekek mozgásához, képességeinek fejlesztéséhez, sportolásához, utánpótlás-

neveléshez. Támogatják, hogy a gyermekek a szabadban, aktívan mozogjanak. Ennek jelentős szerepe 

van az egészségmegőrzésben, valamint az egyértelműen a mozgáshiányból fakadó betegségek 

megelőzésében. Ebben a korban a mozgáskultúra-fejlesztés elősegíti a gyermekek fizikai és szellemi 
képességének fejlődését, serkenti a tanulási folyamatokat, nagyobb lesz a koncentrációs képesség. 

Ezen célok elérése érdekében kívánnak anyagilag támogatni és népszerűsíteni egy olyan pedagógiai 

képzést, amely ezeknek az elősegítésében játszik fontos szerepet.  
 

Pályázó szerv lehet: az óvodát fenntartó önkormányzat, egyház, egyéb jogi személy vagy civil 

szervezet, ill. az az óvoda, aki a szükséges önrészt valamilyen módon biztosítani képes (saját 

alapítvány, egyéb támogató, stb). 
 

Pályázat előfeltétele: a végső kedvezményezett óvoda rendelkezzen egy legalább 7×14 méter 

nagyságú (legideálisabb: 9×15 méter), megtisztított, sík (vízszintes) földterülettel. 
 

Az Ovi-Sport Program főbb elemei: Pálya (árnyékoló hálóval) + Eszközkészlet + Képzés + 

Rendezvény + Program megvalósítás. 
 

Pályázat beérkezési határideje (elektronikus úton): 2020. február 28., péntek. 

 

Az Alapítvány TAO projekt kérelmet nyújt be a Magyar Röplabda Szövetséghez, mint elbíráló 
szervezethez. Az elbíráló szakszövetség által kiadott határozat kézhezvételét követően az Alapítvány 

kuratóriuma dönt a nyertes pályázatok kiválasztásról. Az egyes programelemekre fordítható 

támogatási összegek mértékét az elbíráló szakszövetség határozza meg, emiatt az önrész pontos 
összegét a Program befejeztével határozza meg az Alapítvány, ami megközelítőleg 4.500.000 forint 

lesz óvodánkként. Amennyiben meghaladja ezt a keretet, úgy a többletköltséget az Alapítvány vállalja 

át. A Pálya és az Eszközkészlet a Pályázó szerv tulajdonába kerülhet a hivatalos átadás-átvétel után. 
 

Az önrész biztosításáról szóló határozatot mindenféleképpen meg kell küldeni a pályázati szakaszban, 

de az önrészt csak 2021. év első negyedévében szükséges az Alapítvány részére átutalni. 

Ha időközben mégsem áll rendelkezésre az önrész, lehetőség van a pályázat következő évre történő 
átcsoportosítására anélkül, hogy a pályázat elutasításra kerülne! 

 

A Program megvalósításának elengedhetetlen feltétele a mini multifunkcionális pályák (Ovi-Sport 
Pályák) kiépítése, mely a szakszerű oktatáshoz alkalmas környezetet biztosít. Az Ovi-Sport Pályák 

palánkkal körülkerítve, hálóval lefedve készülnek. Mérete: 6 x 12 méter, amely a nagyobb sportpályák 

arányainak felel meg.  

 
Rétegrend: 

burkolat: 3 rétegben szőtt töltetlen műfű (a minimális karbantartás érdekében), 

rugalmas aljzat: 1 x 1 m-es gumilapok 
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megfelelő sportpálya alépítmény 

fogadó szint – megtisztított földterület 

Tartószerkezet: 3 m magasságú acél- és hajlított csőszerkezet. 
Palánk rendszer: 75 cm magas esésvédő műanyag bevonatú fa palánk, 2 db ajtóval ellátva. 

Az oszlopok teteje: könnyűfém hálótartó vázszerkezettel ellátott rendszer, horganyzott fém 

szerelvényekkel rögzítve. 
 

A Program megvalósulásához a Pálya egy olyan alapot teremt, amely képes megreformálni a jelenlegi, 

kényszer-szülte óvodai gyakorlatot, mely szerint a gyerekek mozgásigényét a legtöbb intézményben 

zárt térben és szűkre szabott kis termekben kénytelenek levezetni. 
A szakszerűen kivitelezett Pálya lehetőséget ad a gyermekeknek akár az egész napos szabadtéri 

sportolásra, mozgásra. A Pálya speciális szerkezete (pl. esésvédő gumiréteg) úgy került kifejlesztésre 

és kialakításra, hogy azon számos mozgásfejlesztő és koordináció-javító, rehabilitációs gyakorlat is 
biztonságosan és akadálymentesen végezhető. 

Komplex jellege alkalmassá teszik a következő sportágak művelésére, illetve alapjainak elsajátítására: 

röplabda, kézilabda, labdarúgás, kosárlabda, tenisz, tollas. Ezeken kívül alkalmas eséstan oktatásra, 
ügyességi játékok, mozgáskoordinációs feladatok gyakorlására egyaránt.  
 
Az Ovi-Sport Program keretében továbbá az óvónők Ovi-Sport Tanfolyamot végeznek (az Alapítvány 

a Tanfolyam részeként a Programban résztvevő óvodák rendelkezésére bocsátja saját kiadású 

oktatókönyveit is), mely során elsajátítják a gyermekek sportágspecifikus oktatásához szükséges 
legfontosabb alapkövetelményeket. A továbbképzésnek köszönhetően az óvodapedagógusok a 

legmegfelelőbb módon tudják a gyerekek napi szintű testnevelését levezényelni. Mivel a napi szintű 

mozgás, a foglalkozások a gyerekek által már jól ismert és kedvelt óvodapedagógusok által zajlik, a 
gyerekek a már jól megszokott közegben fedezhetik fel a mozgás és a csapatmunka örömeit.  
 

Kérem a tisztelt képviselő-testületet, hogy a „Nemzeti Ovi-Sport Program” című pályázatra irányuló 
javaslatról döntést hozni szíveskedjenek! 

 

 

Bánk, 2020. február 7. 
Tisztelettel: 

 

 Torma Andrea  
 polgármester 
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…../2020. (…..) képviselő-testületi határozati j a v a s l a t  

 
Bánk Község Önkormányzatának képviselő-testülete elfogadja az Ovi-Sport Közhasznú Alapítvány (a 

továbbiakban: Alapítvány) támogatására vonatkozó előterjesztést és kötelezettséget vállal arra, hogy 

az Alapítvánnyal a pályázat pozitív elbírálásáról szóló értesítést követő 60 napon belül támogatási 

szerződést köt.  
Az Önkormányzat az Alapítvány rendelkezésére bocsátja a kijelölt óvoda pontos nevét, címét, 

helyrajzi számát, valamint a földhivatali nyilvántartási lap másolatát, közmű nyilatkozatot tesz, és 

gondoskodik az igazolás beszerzéséről, hogy a pálya kialakítás nem építési engedély köteles. 
Bánk Község Önkormányzatának képviselő-testülete megismerte, támogatja és az Alapítvánnyal 

együttműködve megvalósítja az Alapítvány kizárólagos rendelkezési körébe tartozó Ovi-Sport 

Programot.  
Az Önkormányzat a Program megvalósításához az Alapítványon keresztül önrészt (fejlesztési 

támogatást) biztosít. Az önrész (fejlesztési támogatás) megközelítőleg bruttó 4.500.000 Ft, azaz 

négymillió-ötszázezer forint/Program/óvoda támogatási összeget jelent. A pontos összeg a Program 

befejezését követően, az Alapítvány által készített elszámolásban kerül meghatározásra, melyet az 
önkormányzat ellenőrzés után elfogad. 

A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az Ovi-Sport Programon való részvételhez 

szükséges jognyilatkozatok aláírására. 
 

Határidő: pályázati feltételek szerint 

Felelős: polgármester 
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1025 Budapest, Szépvölgyi út 52.  I  +36 30 968 4362  I  zsanett.furka@ovi-sport.hu      www.ovi-sport.hu 

 

Nyilatkozat 

 

Alulírott ………………..…….., mint a ……….…………………… Önkormányzat 

képviselője nyilatkozom, hogy az Ovi-Sport Közhasznú Alapítvány gondozásában működő 

Nemzeti Ovi-Sport Programot megismertük, és a tulajdonomban/ 

fenntartásomban/üzemeltetésemben lévő, vagy támogatásunkkal működő óvodában komplex 

módon kívánjuk megvalósítani. Az Ovi-Sport Alapítvány jogosult a beruházást az ingatlanon 

megvalósítani és az üzembe helyezést követő 15 évben, az üzemeltetési kötelezettség lejártáig 

használni.  

A megvalósításban az Alapítvánnyal együtt kívánunk működni, melyhez Önkormányzatunk 

hajlandó biztosítani az Alapítvány által meghatározott önrész (fejlesztési támogatás) összegét, 

amely bruttó 4.500.000 Ft, azaz négymillió-ötszázezer forint támogatási összeget jelent. 

Emellett kötelezettséget vállalok arra, hogy az Alapítvánnyal a pályázat pozitív elbírálásáról 

szóló értesítést követő 60 napon belül támogatási szerződést kötök. 

 

 

………………., 2020. ……………..      

………………………..……. 

              polgármester 

http://www.ovifoci.hu/

