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Véleményező bizottságok:
gazdasági és területfejlesztési bizottság 2017. 03. 08.
oktatási, kulturális, ifjúsági és sportbizottság 2017. 03. 07.
pénzügyi bizottság 2017. 03. 07.

A napirendi pont rövid tartalma: 
Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Önkormányzata  eddig  3  alkalommal  pályázott  sikeresen  a
„Nemzeti Ovi-Sport Programban”, így összesen már 5 dunaújvárosi tagóvoda büszkélkedhet ovi-
foci pályával. A programot kezelő Ovi-Foci Közhasznú Alapítvány a következő időszakra (2018-as
megvalósítás)  is  kiírta  pályázatát,  melyen  ismételten  lehetősége  van  önkormányzatunknak
pályázat benyújtására. 

A napirendi pont előkészítőinek adatai:
Osztály neve:
Jogi, Szervezési és Intézményigazgatási Osztály

Iktatószám: 7200-2/2017

Ügyintéző neve: Szabó Ádám Ügyintéző telefonszáma: 25/544-167
Ügyintéző aláírása: Igazgató/osztályvezető aláírása:

I. Az előterjesztés szakmai felülvizsgálatára vonatkozó adatok:
1. Közbeszerzési szempontú felülvizsgálatára vonatkozó adatok:
Közbeszerzési szempontú felülvizsgálatot végző személy:
Leadás dátuma: Ellenőrzés dátuma:
Észrevétel: Van/Nincs
Amennyiben van:

2. Költségvetési szempontú felülvizsgálatra vonatkozó adatok:
Költségvetési szempontú felülvizsgálatot végző személy:
Leadás dátuma: Ellenőrzés dátuma:
Észrevétel: Van/Nincs
Amennyiben van:

II. Törvényességi ellenőrzésre vonatkozó adatok:
Törvényességi ellenőrzést végző személy:
Leadás dátuma: Ellenőrzés dátuma:
Törvényességi észrevétel: Van/Nincs
Amennyiben van:

Az elfogadáshoz szükséges szavazati arány: egyszerű / minősített

A tárgyalás módja: Nyílt / Zárt ülés

Egyéb megjegyzések:



JAVASLAT

a „Nemzeti Ovi-Sport Program”-ban pályázat benyújtására

Tisztelt Közgyűlés!

Az  Ovi-Foci  pályák  megvalósítását  bonyolító  Ovi-Foci  Közhasznú  Alapítvány  (a
továbbiakban:  Alapítvány)  e-mailben  tájékoztatta  önkormányzatunkat  a  következő,
2017/2018-as időszakra vonatkozó pályázati lehetőségről (1. sz. melléklet). 

Városunkban immáron 5 ovi-foci pálya működik, és a visszajelzések alapján az óvodások
örömmel,  szeretettel  használják a pályákat,  melyek a játék élvezete mellett  fejlesztik a
gyermekek csapatszellemét, és a sport iránti szeretetre buzdítja őket. 

Gyenes Józsefnével,  a  Dunaújvárosi  Óvoda  intézményvezetőjével  folytatott  egyeztetés
alapján jelenleg két olyan tagóvoda (Eszterlánc Tagóvoda, Margaréta Tagóvoda) működik
városunkban, ahol a legkevesebb átalakítással lehetne telepíteni a sportpályákat. 

A  pályázati  kiírás  alapján  a  beküldési  határidő  2017.  március  31.  napja.  A  Tao-ból
finanszírozott projekt tagóvodánként vállalandó önrésze 3.850.000 forint. 

Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Önkormányzatának  2017.  évi  költségvetésében
kifejezetten erre a célra nem került előirányzat tervezésre, de lehetőség van a rendelet
5.b  melléklet  „24.7  Folyamatban  lévő  kötelezettségvállalások  tartaléka”  című  soráról
átcsoportosítással az önrész költségeit fedezni. 

Az Alapítvány tájékoztatása, valamint az eddig gyakorlatnak megfelelően a pályázatok
sikerességéről  jövő  év  elején  értesíthetik  önkormányzatunkat.  A  döntést  követően
kerülhet aláírásra a támogatási szerződés, valamint az önrész átutalása is. 

Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Önkormányzata  2017.  évi  költségvetéséről  és
végrehajtásának szabályairól  szóló 6/2017.  (III.  17.)  önkormányzati  rendelet  11.  § (1)
bekezdése alapján:  „Minden költségvetést érintő előterjesztésről a Közgyűlés minősített
többséggel dönt.”

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 42. § vonatkozó
részei alapján: "42. § A képviselő-testület hatásköréből nem ruházható át: (...)alapítványi
forrás átvétele és átadása;".

Tekintettel arra, hogy egy időben akár több ovi-foci pályára is benyújtható pályázat, így egy
'A'  határozati  (Eszterlánc  Tagóvoda),  illetve  egy  'B'  határozati  javaslatot  (mindkét
tagóvoda) készítettünk elő. 

A bizottságok véleménye:
A Gazdasági és Területfejlesztési Bizottság 2017. március 08. napján tartott rendes ülésén
úgy határozott, hogy az előterjesztést és a határozati javaslat ”B” változatát elfogadásra
javasolja a Közgyűlésnek.
Az Oktatási, Kulturális, Ifjúsági és Sportbizottság 2017. március 07. napján tartott rendes
ülésén véleményezte az előterjesztést, és a határozati javaslat ”B” változatát támogatta.
A Pénzügyi Bizottság 2017. március 07. napján tartott rendes ülésén véleményezte az
előterjesztés  és  a  határozati  javaslat  ”B”  változatát  (módosított  forrás  megjelölésével)
elfogadásra javasolta a Közgyűlésnek. 



Fentiek alapján az alábbi határozati javaslatokat terjesztjük a Tisztelt Közgyűlés elé:
'A'

HATÁROZATI JAVASLAT
Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése

…  /2017. (III. 16.) határozata

a „Nemzeti Ovi-Sport Program”-ban pályázat benyújtásáról 
a Dunaújvárosi Óvoda Eszterlánc Tagóvodája vonatkozásában

1. Dunaújváros Megyei  Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése támogatja,  egyúttal  az
Ovi-Foci Közhasznú Alapítvánnyal együttműködve megvalósítja az Ovi-Foci Közhasznú
Alapítvány kizárólagos rendelkezési körébe tartozó Nemzeti Ovi-Sport Programot.

2.  Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Önkormányzata  Közgyűlése  az  1.  pontban
megfogalmazottak  alapján  úgy  határoz,  hogy  a  Dunaújvárosi  Óvoda  Eszterlánc
Tagóvodája (2400 Dunaújváros, Gábor Dénes utca 7.)  vonatkozásában Dunaújváros
Megyei Jogú Város Önkormányzata pályázatot nyújt be a Nemzeti Ovi-Foci Közhasznú
Alapítványhoz  műfüves-multifunkciós  pályák  létrehozása  érdekében,  egyúttal
kötelezettséget vállal arra, hogy az Ovi-Foci Közhasznú Alapítvánnyal a pályázat pozitív
elbírálásáról szóló értesítést követő 60 napon belül támogatási szerződést köt. 

Felelős:   - a pályázat benyújtásáért:
   a polgármester
 - a pályázat benyújtásában való közreműködésért:

a jogi, szervezési és intézményigazgatási osztály vezetője
Határidő: - a pályázat benyújtására: a 2017. március 31.

3.  Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Önkormányzata  Közgyűlése  úgy  határoz,  hogy
Dunaújváros Megyei  Jogú Város Önkormányzata az Ovi-Foci  Közhasznú Alapítvány
rendelkezésére bocsátja a jelen határozat 2. pontjában kijelölt óvoda azon adatait és
dokumentumait,  melyek  a  pályázat  megvalósításához  szükségesek,  továbbá
gondoskodik a pályázathoz kért nyilatkozatok megtételéről, és a szükséges igazolások
beszerzéséről.

4. Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata a pályázat megvalósításához az Ovi-
Foci  Közhasznú  Alapítványon  keresztül  önrészt  (fejlesztési  támogatást)  biztosít,
melynek  bruttó  összege  tagóvodánként  3.850.000  Ft,  azaz  hárommillió-
nyolcszázötvenezer forint. 

5.  Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Önkormányzata  Közgyűlése  a  jelen  határozat  2.
pontjában  meghatározott  tagóvodák  száma  alapján  számított  önrészt,  összesen
3.850.000 Ft, azaz hárommillió-nyolcszázötvenezer forintot Dunaújváros Megyei Jogú
Város Önkormányzata 2017.  évi  költségvetéséről  szóló önkormányzati  rendelete 5.b
melléklet  „„24.7 Folyamatban lévő kötelezettségvállalások tartalék” című soráról a 7.e
melléklet  „K89 Egyéb felhalmozási  célú támogatások államháztartáson kívülre” című
sorára átcsoportosítás útján biztosítja.

6. Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése felkéri a Jegyzőt, hogy a
jelen határozat 5. pontjában foglalt kötelezettségvállalást a 2017. évi költségvetés soron
következő módosítása során vegye figyelembe.

Felelős:   - a költségvetés módosításáért:
   a jegyző
 - a költségvetés végrehajtásában való közreműködésért:

a költségvetési és pénzügyi osztály vezetője



Határidő: - a 2017. évi költségvetés soron következő módosításának időpontja

7. Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése felkéri a Polgármestert,
hogy gondoskodjon jelen határozatnak az Alapítvány részére történő megküldéséről.

Felelős:   - a határozat megküldésért:
   a polgármester
 - a határozat megküldésében való közreműködésért:

a jogi, szervezési és intézményigazgatási osztály vezetője
Határidő: - a 2017. március 31.

'B'
HATÁROZATI JAVASLAT

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése
…  /2017. (III. 16.) határozata

a „Nemzeti Ovi-Sport Program”-ban pályázat benyújtásáról 
a Dunaújvárosi Óvoda Eszterlánc Tagóvodája és a Margaréta Tagóvodája

vonatkozásában

1. Dunaújváros Megyei  Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése támogatja,  egyúttal  az
Ovi-Foci Közhasznú Alapítvánnyal együttműködve megvalósítja az Ovi-Foci Közhasznú
Alapítvány kizárólagos rendelkezési körébe tartozó Nemzeti Ovi-Sport Programot.

2.  Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Önkormányzata  Közgyűlése  az  1.  pontban
megfogalmazottak  alapján  úgy  határoz,  hogy  a  Dunaújvárosi  Óvoda  Eszterlánc
Tagóvodája  (2400  Dunaújváros,  Gábor  Dénes  utca  7.)  és  a  Margaréta  Tagóvodája
(2400  Dunaújváros,  Lilla  köz  1.)  vonatkozásában  Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város
Önkormányzata  pályázatot  nyújt  be  a  Nemzeti  Ovi-Foci  Közhasznú  Alapítványhoz
műfüves-multifunkciós  pályák  létrehozása  érdekében,  egyúttal  kötelezettséget  vállal
arra, hogy az  Ovi-Foci Közhasznú  Alapítvánnyal a pályázat pozitív elbírálásáról szóló
értesítést követő 60 napon belül támogatási szerződést köt. 

Felelős:   - a pályázat benyújtásáért:
   a polgármester
 - a pályázat benyújtásában való közreműködésért:

a jogi, szervezési és intézményigazgatási osztály vezetője
Határidő: - a pályázat benyújtására: a 2017. március 31.

3. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy határozz, hogy Dunaújváros Megyei
Jogú Város Önkormányzata az Ovi-Foci Közhasznú Alapítvány rendelkezésére bocsátja
a jelen határozat 2. pontjában kijelölt óvoda azon adatait és dokumentumait, melyek a
pályázat  megvalósításához  szükségesek,  továbbá  gondoskodik  a  pályázathoz  kért
nyilatkozatok megtételéről, és a szükséges igazolások beszerzéséről.

4. Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata a pályázat megvalósításához az Ovi-
Foci  Közhasznú  Alapítványon  keresztül  önrészt  (fejlesztési  támogatást)  biztosít,
melynek  bruttó  összege  tagóvodánként  3.850.000  Ft,  azaz  hárommillió-
nyolcszázötvenezer forint. 

5.  Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Önkormányzata  Közgyűlése  a  jelen  határozat  2.
pontjában  meghatározott  tagóvodák  száma  alapján  számított  önrészt,  összesen
7.700.000  Ft,  azaz  hétmillió-hétszázezer  forintot Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város
Önkormányzata 2017. évi költségvetéséről szóló önkormányzati rendelete 5.b melléklet
„„24.3 Intézményi tartalék” című soráról a 7.e melléklet  „K89 Egyéb felhalmozási célú



támogatások államháztartáson kívülre” című sorára átcsoportosítás útján biztosítja.

6. Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése felkéri a Jegyzőt, hogy a
jelen határozat 5. pontjában foglalt kötelezettségvállalást a 2017. évi költségvetés soron
következő módosítása során vegye figyelembe.

Felelős:   - a költségvetés módosításáért:
   a jegyző
 - a költségvetés végrehajtásában való közreműködésért:

a költségvetési és pénzügyi osztály vezetője
Határidő: - a 2017. évi költségvetés soron következő módosításának időpontja

7. Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése felkéri a Polgármestert,
hogy gondoskodjon jelen határozatnak az Alapítvány részére történő megküldéséről.

Felelős:   - a határozat megküldésért:
   a polgármester
 - a határozat megküldésében való közreműködésért:

a jogi, szervezési és intézményigazgatási osztály vezetője
Határidő: - a 2017. március 31.

Dunaújváros, 2017. március 16.

            Hingyi László s. k. Izsák Máté s. k. Pintér Attila s. k.
Gazdasági és Területfejlesztési Oktatási, Kulturális, Ifjúsági         Pénzügyi Bizottság 

Bizottság          és Sportbizottság         elnöke
     elnöke               elnöke


