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Tisztelt Képviselő-testület!
A Buzánszky Jenő, városunk díszpolgára által alapított Ovi-Foci Közhasznú
Alapítvány 2017-ben is pályázatot hirdetett „Nemzeti Ovi-Sport Program” címmel. A
pályázat célja egyrészt egy 6x12m területű multifunkcionális, műfüves sportpálya
megépítése és a hozzá kapcsolódó eszközök beszerzése, valamint az Alapítvány által
kidolgozott pedagógiai program bevezetése.
A „Nemzeti Ovi-Sport Program” az előző évhez képest annyiban módosult, hogy a
Magyar Kézilabda Szövetség is bekapcsolódott a programba segítve az Alapítvány
szakmai munkáját. Az Ovi-Sport Pálya jogi oltalommal rendelkező magyar innováció,
egy kifejezetten óvodások számára kifejlesztett, kisméretű, több sportág művelésére
(futball, kézilabda, kosárlabda, röplabda, tollaslabda és egyéb ügyességi játékok)
alkalmas műfüves pálya, melynek megépítéséhez egy 7x14 m-es (pályaméret 6x12m),
sík területre van szükség. A tartószerkezet 3m magasságú acél- és hajlított
csőszerkezet. A pályát 75 cm magas műanyag palánk veszi körbe, a játéktér felett
pedig a hálótartó fémszerkezeten UV stabil labdafogó háló kerül rögzítésre. A pálya
tartozékai: 2 db futball kapu, 2 db gyermek kosárlabdapalánk, 1 db állítható
pályafelező háló.
A sportpálya megépítése mellett a pályázat része egy képzési program elsajátítása,
mellyel szakszerű, ellenőrzött keretek között végzett oktatás, sportolás és utánpótlás
nevelés valósulhat meg. Az óvónők továbbképzésének támogatása kiterjed a látássérült
és mozgáskorlátozott gyermekek oktatására is. A képzési program 3 részből áll
(futball, kézilabda és tollaslabda oktatás), a képzés 1-1 napot vesz igénybe délelőtti és
délutáni csoportbontásban, a kiválasztott óvodában.
Nyertes pályázat esetében a megépülő sportpálya és az eszközkészlete az Alapítvány
tulajdonában marad, az önkormányzatnak pedig vállalnia kell, hogy a használatba
vétel napjától számított 15 évig az Alapítvány programjának megfelelően használja.
Az Alapítvány által meghatározott szakmai-oktatási program és közvetlen hozzá
kapcsolódó egyéb programokon kívül a pálya semmilyen más célra nem használható.
Az Alapítvány a pozitív elbírálást követően ősszel indítja meg a TAO felajánlások
gyűjtését, és várhatóan 2018 júniusára épülhet meg a pálya.
Az elmúlt napokban egyeztettem valamennyi óvoda intézményvezetőjével, és az
intézmények infrastrukturális feltételeit és állapotát, valamint a helyigényt figyelembe
véve az a javaslat született, hogy a Dombóvári Gyermekvilág Óvoda kerüljön
megjelölésre a fejlesztés helyszíneként. A döntést indokolja, hogy az elmúlt években
az intézményben infrastrukturális fejlesztés nem történt, és rendelkezik akkora szabad
területtel udvaron belül, melyen megvalósulhat a tervezett beruházás.
A pályázat benyújtási határideje 2017. március 31. (péntek)
A pályázat benyújtásának feltétele önerő biztosítása, mely a beruházás teljes
összegének 30%-a, várhatóan bruttó 3.850.000 Ft. A támogatói döntést követően a

támogatási szerződés aláírását mindenképp javaslom képviselő-testületi jóváhagyáshoz
kötni.
Kérem Képviselőtársaimat, hogy támogassák a határozat javaslat elfogadását!
Határozati javaslat
a „Nemzeti Ovi-Sport Program” felhívásra való pályázat benyújtásáról

1. Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete támogatja pályázat
benyújtását az Ovi-Foci Közhasznú Alapítvány által hirdetett „Nemzeti OviSport Program” című felhívásra.
2. A Képviselő-testület a fejlesztés és a projekt megvalósításának helyszínéül a
Dombóvári Gyermekvilág Óvodát (Dombóvár, III. utca 34.) jelöli meg.
3. A Képviselő-testület a pályázat keretében megvalósuló Ovi-Sport Pálya
megépítéséhez, az eszközbeszerzéshez, valamint az Ovi-Sport Programhoz
kapcsolódó óvodapedagógus képzés megvalósításához az Alapítványon
keresztül vállalja önrészt biztosítását, melynek összege bruttó 3.850.000 Ft. Az
önrész forrásául a Képviselő-testület az önkormányzat 2017. évi
költségvetésének 106. Cím V. Alcím 4. Általános tartalék sorát jelöli meg.
4. A Képviselő-testület fenntartja, hogy pozitív támogatói döntés esetén a
támogatási szerződés megkötésére csak képviselő-testületi jóváhagyást
követően kerülhet sor.
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