
Tisztelt Képviselő-testület! 
 
 
Az Ovi-Sport Közhasznú Alapítvány a 2017/2018. évre is meghirdette pályázatát „Nemzeti           
Ovi Sport Program” címen. 
  
A Nemzeti Ovi‐Sport Program több sportág világszerte sikerrel alkalmazott kispályás          
rendszeréhez hasonlatosan teszi lehetővé, hogy a labdarúgással történő ismerkedést már a 3‐6            
éves korosztály is intézményesített keretek közt tehesse meg. 
Az Ovi‐Foci Program keretében az óvodások nem csak a foci, hanem számos egyéb             
labdajáték (kosárlabda, kézilabda, röplabda, tollaslabda és egyéb ügyességi játékok) alapjait          
is elsajátíthatják, mellyel a Program nem kizárólagosan a magyar futballélet, hanem a teljes             
magyar sportélet felemelkedését is szolgálja. 
  
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 az ehhez szükséges sportinfrastrukturális beruházások során speciális 6 x 12           
m-es multifunkcionális, műfüves Sportpályák megépítése és a hozzá kapcsolódó         
eszközök beszerzése az ország minden óvodájában. 
  
A Nemzeti Ovi-Sport Program az előző évekhez képest annyiban módosult, hogy a Magyar             
Kézilabda Szövetség is bekapcsolódott a programba segítve az Alapítvány munkáját. 
A Programmal az Önkormányzatoknak lehetőségük nyílik arra, hogy kifejezetten az óvodás           
korosztály számára kifejlesztett korszerű sportlétesítményben, szakszerű oktatás keretében        
biztosítsák a gyermekek számára elengedhetetlen napi mozgást, ezáltal a mozgáskultúrájuk          
fejlesztését. 
  
Az Alapítvány pályázatok kiírása útján szeretné az óvodákat támogatásban részesíteni az           
alábbi konstrukcióban: A sportpálya, valamint a képzések és képzési eszközök költségének           
egy részét az önkormányzatoknak kell finanszíroznia, azonban a teljes bekerülési költség           
másik részét TAO támogatókon keresztül az alapítvány kívánja biztosítani. 
  
A Program révén 2011-ben a Mozgolóda-, és a Hétszínvirág Óvodában az óvodai sport ilyen              
formában történő megvalósulása megkezdődött. 
  
Az idei évi programban való részvétel feltétele - az Önkormányzat kiemelt sportcélú            
feladatainak ellátásával megbízott - Újbuda Sportjáért Nonprofit Kft. és az Ovi-Sport           
Közhasznú Alapítvány közötti támogatási szerződés megkötése. 
  



A megvalósításhoz Újbuda Sportjáért Nonprofit Kft. az Alapítványon keresztül önrészt          
biztosít, melynek összege max. bruttó 3.850.000.-Ft/óvoda/program (Program=       
Pálya+Eszközkészlet+Tanfolyam) támogatási összeget jelent. 
  
A Program kerületi szintű folytatását a Lágymányosi Óvoda Újbudai Nyitnikék Óvoda            

telephelyen és a Szentimrevárosi Óvodában kívánjuk megvalósítani. 
 
A két Óvoda területén felépítendő Pálya és a hozzá tartozó eszközkészlet a Újbuda Sportjáért              
Nonprofit Kft. tulajdonát képzik, aki átvállalja az Önkormányzat kötelezettségét a Pálya és            
eszközkészlet – az Alapítvány Programjának megfelelően történő - használata, fenntartása és           
karbantartása tekintetében a használatbavétel napjától számított 15 évig. 
  
Kérem a Képviselő-testületet, hogy döntsön a 2017/2018. évi a Nemzeti Ovi-Sport           
Programban való kerületi szintű támogatásáról és annak helyi megvalósításáról az előkészített           
határozatok elfogadásával. 
  

Budapest, 2018. április 5. 
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