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Tisztelt Kópviselőtestület!

Az Ovi-Sport Közhasznú Alapítvány (a továbbiakban: Alapítvány) idénre is meghirdette
pályázatáí "Nemzeti Ovi-Sport Program" címen.

A programmal a P ályázóknak lehetőségük nyílik ana, hogy kifejezetten az óvodás korosztály
számára kifejlesztett korszerű sporllétesítményben, szakszerű oktatás keretében biztosítsák a
gycrmekek számára elengedhetetlen napi mozgást, ezáltal a mozgáskultúrájuk fejlesztését. Az
Ovi-Sport Pálya a legkisebbek méretigényeihez igazodik,berubázási költsége az iskolai méretű
pályák töredéke, mégis ugyanakkora tömeget képes mozgósítani a sportfoglalkozásokon, mint
az iskolások nagyobb pályái. Az Ovi-Sport Pálya jogi oltalommal rendelkező magyar
innováció, amely az óvodások számára kifejlesztett, több sportág rnúvelésére alkalmas,
speciális méretű és kivitelezésú multifunkcionális múflives sportpálya. Megalkotásánál
elsődlegesen a 3-6 éves korosztály fizikai, szellemi és lelki sajátosságait vették figyelembe, ez
adta a projekt alapját.
Az Ovi-Sport Pálya palánkkal körülkedtve, hálóval lefedve készül. Mérete: 6 x 12 méter, amely
a nagyobb sportpályák arányainak felel meg. Komplex jellege alkalmassá teszi a következő
sportágak művelésére, illetve alapjainak elsajátítására: röplabda, kézilabda, labdarugás,
kosárlabda, tenisz és tollaslabda. Ezeken kívül alkalmas eséstan oktatásra, valamint ügyességi
játékok, mozgáskoordinációs feladatok gyakorlására egyaránt,

Az Alapítvány p ályázatokkiirásauíján szeretné az óvodákat támogatásban részesíteni az alábbi
módon: a sportpálya teljes bekerülési költségének egy részét a pályázónak kell finanszíroznia,
másik részét az Alapítvany biztosítja a támogatókon keresztül.

Az önrész összegét a 202012021 támogatási évben az Alapítvány - az előző évek tapasztalatai
alapján 5,200.000, -Frban határozta meg.

Az őnrész biztosításáról szóló határozatot a pályázat beadásakor meg kell küldeni, de annak
összegét csak 2021 , elsó negyedévében kell az Alapítvány részéíe átutalni.

A pályíaalba a Pápai Városi Óvodák Szivárvány Tagóvodája (Képző utca 3.) bevonását
javasoljuk.

A pályázat benyújtásának h atárideje 202L január 3 1 ,

A katasztrófavédelemról és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 201 l. évi
CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése éfielmében, veszélyhelyzetben a települési
önkormányzat képviselő{estületének feladat- és hatáskörét a polgármester gyakorolja.
Osszeállította: Rádi Róbert városfejlesztési osztályvezető
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HATÁROZATI JAVASLAT

Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete - a katasztófavédelemről és a hozzá
kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVilI. törvény 46. § (4)
bekezdése szerinti - hatáskörében eljáró Pápa Város Önkonnányzatának Polgármestere a
veszélyhelyzet kihirdetéséról sz616 4'1812020, (XL3.) Korm. rendelettel kihirdetett
veszélyhelyzetben a következő döntést hozza:

Pápa Város Önkormányzatának Polgármestere egyetért az Ovi-Sport Közhasznú Alapítvány (a

továbbiakban: Alapítvány) Nemzeti Ovi-Sport Program tárgytl pályázat benytljtásával és
kötelezettséget vállal arra,bogy az Alapítvánnyal a pályánatpozitiv elbírálásáról szóló értesítést
követő 60 napon belül támogatási szerződést köt.

Vállalja, hogy az Alapítvány rendelkezésére bocsátja a kijelölt óvoda pontos nevét, címét,
helyajzi számát, valamint a frildhivatali nyilvántartási lap másolatát, közmű nyilatkozatot tesz,
és gondoskodik az igazo|ás beszerzéséról, hogy a pálya kialakitása nem építési engedély
köteles.

Megismerte, támogatja és az Alapítvánnyal egyiittmtiködve megvalósítja az Alapítvány
kizarólagos rendelkezési körébe tartozó Ovi-Spott Proglamót.

A Program megvalósításához M Alapitványon keresztiil a beruházás örtrészét (fejlesztési
trfurrogatást) költségvetésében felmerülésekor biztosítja, Az örcész (fejlesztési támogatás)
megközelítóleg bruttó 5.200.000 Fl, azaz ötmillió-kétszázezer forint/ Nernzeti Ovi-Sport
Program /Szivitrvány tagóvoda támogatási összeget jelent. A pontos összeg a Program
befejezését követően, az Alapitvény által készített elszámolásban kerül meghatározásra, melyet
az önkormányzat ellenőrzés után elfogad.

A Polgármester rendelkezik a pályázat benyujtásáról, és eredményes pályázat esetén a
megvalósítással kapcsolatban szükséges intézkedések és jognyilatkozatok megtételéről.

Hatriridő: 202|. jamár 31,.

Felelós: RádiRóbertvárosfejlesztésiosztá|yvezető
Szalai Krisztina gazdasági osztályvezelő


