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Tisztelt Közgyűlés!
Az Ovi-Sport Közhasznú Alapítvány (székhelye: 1025 Budapest, Szépvölgyi út 52.; képviseli:
dr. Molnár Andrea elnök; a továbbiakban: Alapítvány) fennállása óta 8. alkalommal 2019-ben
is hirdetett meg pályázatot „Nemzeti Ovi-Sport Program” (a továbbiakban: Program) címen.
Amennyiben az Alapítvány által meghirdetett pályázaton - önkormányzati fejlesztési támogatás
(önrész), valamint TAO támogatás igénybe vételével - Debrecen Megyei Jogú Város
Önkormányzata (a továbbiakban: Önkormányzat) sikeresen pályázik, a Program keretében a
megjelölt óvodákban az Alapítvány megvalósításában árnyékoló hálóval ellátott ovi-foci pálya
épülhet, melyhez eszközkészlet beszerzés, szakemberképzés, rendezvényszervezés, személyi
jellegű ráfordítás és óvodapedagógus képzés is társul.
A Programban szereplő elemek támogatási intenzitása különböző, mely igazodik a társasági
adóról és osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. törvényhez (a továbbiakban: TAO törvény),
a látvány-csapatsport támogatását biztosító támogatási igazolás kiállításáról, felhasználásáról,
a támogatás elszámolásának és ellenőrzésének, valamint visszafizetésének szabályairól szóló
107/2011. (VI. 30.) Korm. rendelethez, valamint az Alapítvány saját célkitűzéseihez.
Az Alapítvány 2019. április 30-ig TAO projekt kérelmet nyújtott be a Magyar Kézilabda
Szövetséghez és a Magyar Röplabda Szövetséghez, mint elbíráló szervezetekhez. 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, aminek hozzávetőleges összege óvodánkként
4.500.000 forint, amely a teljes bekerülési költség 30%-a. Amennyiben a megvalósítás költsége
magasabb, úgy a többletköltséget az Alapítvány vállalja át.
A kialakítandó ovi-foci pályák mérete 6 x 12 méter. A pályázat előfeltétele az, hogy a végső
kedvezményezett óvoda rendelkezzen egy legalább 7x14 méter nagyságú (legideálisabb: 9x15
méter), megtisztított, sík (vízszintes) földterülettel.
Az Önkormányzatnak a pályázat benyújtásakor nyilatkozni kell arról, hogy a Program
megvalósításához az Alapítványon keresztül fejlesztési támogatást (önrészt) biztosít.
Az Önkormányzatnak kötelezettséget kell vállalnia arra is, hogy a pályázat pozitív
elbírálása esetén az Alapítvánnyal támogatási szerződést köt és az Alapítvánnyal
együttműködve támogatja az Alapítvány kizárólagos rendelkezési körébe tartozó
Program megvalósítását.
A pályák megvalósítása 2020. június 30. napjáig esedékes, ezért a fejlesztési támogatást az
Önkormányzat 2020. évi költségvetésébe szükséges betervezni. A támogatási szerződések
aláírására 2020. második negyedévében kerül sor.
Tekintettel arra, hogy a pályákat az Alapítvány fogja megvalósítani az Önkormányzat
tulajdonában lévő ingatlanokon, az Önkormányzatnak az érintett ingatlanokat az Alapítvány
ingyenes használatába kell adnia a pályák kialakítása és a Program megvalósítása céljából,
továbbá tulajdonosi hozzájárulást is kell adnia a pályák kialakításához.
Az Alapítványnak az ingyenes használatba adott ingatlanokon ki kell alakítania a pályákat,
amelyeket az Alapítvány az üzembe helyezéstől számított 15 év határozott időtartam alatt az
Önkormányzattal közösen használ.

A nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény (a továbbiakban: vagyontörvény) 11. §
(10) és (11) bekezdései alapján a nemzeti vagyon hasznosítására vonatkozó szerződés csak
természetes személlyel vagy átlátható szervezettel köthető, amely a hasznosítási szerződésben
vállalja, hogy a szerződés szerinti beszámolási, nyilvántartási, adatszolgáltatási
kötelezettségének eleget tesz és az átengedett nemzeti vagyont a szerződési előírásoknak és a
tulajdonosi rendelkezéseknek, valamint a meghatározott hasznosítási célnak megfelelően
használja, továbbá a hasznosításban – a hasznosítóval közvetlen vagy közvetett módon
jogviszonyban álló harmadik félként – kizárólag természetes személyek vagy átlátható
szervezetek vesznek részt.
A vagyontörvény 3. § (1) bekezdés 1. pontjának c) alpontja alapján átlátható szervezetnek
minősül az a civil szervezet, amely megfelel a következő feltételeknek:
a) vezető tisztségviselői megismerhetők,
b) a civil szervezet, valamint vezető tisztségviselői nem átlátható szervezetben nem
rendelkeznek 25%-ot meghaladó részesedéssel,
c) székhelye az Európai Unió tagállamában, az Európai Gazdasági Térségről szóló
megállapodásban részes államban, a Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési Szervezet
tagállamában vagy olyan államban van, amellyel Magyarországnak a kettős adóztatás
elkerüléséről szóló egyezménye van.
A vagyontörvény 3. § (2) bekezdése szerint az ezen feltételeknek való megfelelésről a civil
szervezetként szerződő félnek cégszerűen aláírt módon nyilatkoznia kell. A valótlan tartalmú
nyilatkozat alapján kötött szerződés semmis.
Ugyanezen törvény 11. § (13) bekezdése értelmében a nemzeti vagyon ingyenesen kizárólag
közfeladat ellátása, a lakosság közszolgáltatásokkal való ellátása, valamint e feladatok
ellátásához szükséges infrastruktúra biztosítása céljából az ahhoz szükséges mértékben
hasznosítható. Az Alapítvány által ellátandó közfeladatot a Magyarország helyi
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 15. pontjában
megfogalmazott feladat - sport, ifjúsági ügyek - jelenti.
A hasznosításra irányuló szerződés határozatlan vagy legfeljebb 15 éves határozott időre
köthető, amely időszak egy alkalommal legfeljebb 5 évvel meghosszabbítható abban az
esetben, ha a hasznosításra jogosult valamennyi kötelezettségét szerződésszerűen, késedelem
nélkül teljesítette.
Az Önkormányzat vagyonáról szóló 24/2013. (V. 30.) önkormányzati rendelet 13. § (1) és (3)
bekezdése alapján az önkormányzati vagyon hasznosításáról a Közgyűlés dönt. Az
önkormányzati vagyon hasznosításának elsődlegesen a közfeladat ellátásának és a vagyontárgy
rendeltetésének megfelelő célt kell szolgálnia. Az ettől eltérő hasznosítás sem járhat a funkció
zavarásával és a vagyontárgy állagának sérelmével.
A szakmai egyeztetések alapján javaslom a Tisztelt Közgyűlésnek, hogy a Program
megvalósítása érdekében az alábbi önkormányzati fenntartású óvodák esetében támogassa az
Alapítványhoz történő pályázat benyújtást:
1. Levendula Óvoda (székhelye: 4024 Debrecen, Varga u. 23.; Hrsz.: 9731)
2. Ifjúság Utcai Óvoda (székhelye: 4027 Debrecen, Ifjúság u. 4.; Hrsz.: 20316)
3. Sinay Miklós Utcai Óvoda (székhelye: 4027 Debrecen, Sinay Miklós u. 2.;
Hrsz.: 20178)

Kérem a Tisztelt Közgyűlést, hogy az előterjesztést megtárgyalni és a határozati
javaslatról dönteni szíveskedjen.
Határozati javaslat
A Közgyűlés
a polgármester előterjesztésére, a 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 15. pontja,
42. § 4. pontja, 107. §-a, a 2011. évi CXCVI. törvény 3. § (1) bekezdés 1. pontjának c) alpontja,
3. § (2) bekezdése és 11. § (10)-(13) bekezdései, valamint a 24/2013. (V. 30.) önkormányzati
rendelet 13. § (1) és (3) bekezdése alapján
1./ pályázatot nyújt be az Ovi-Sport Közhasznú Alapítvány (székhelye: 1025 Budapest,
Szépvölgyi út 52.; képviseli: dr. Molnár Andrea elnök) által meghirdetett „Nemzeti Ovi-Sport
Program” pályázatra a Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata fenntartásában lévő
- Levendula Óvoda (székhely: 4024 Debrecen, Varga u. 23.)
- Ifjúság Utcai Óvoda (székhely: 4027 Debrecen, Ifjúság u. 4.)
- Sinay Miklós Utcai Óvoda (székhely: 4027 Debrecen, Sinay Miklós u. 2.)
tekintetében a „Nemzeti Ovi-Sport Program” megvalósítása érdekében.
2./ Az 1./ pontban foglaltakra tekintettel nyilatkozik arról, hogy megismerte és az Ovi-Sport
Közhasznú Alapítvánnyal együttműködve megvalósítja az Ovi-Sport Közhasznú Alapítvány
kizárólagos rendelkezési körébe tartozó „Nemzeti Ovi-Sport Programot”.
3./ Eredményes pályázat esetén – az 1./ pontban meghatározott óvodák tekintetében - az OviSport Közhasznú Alapítvánnyal támogatási szerződést köt és a „Nemzeti Ovi-Sport Program”
megvalósítása érdekében biztosítja a teljes bekerülési költség 30%-ának megfelelő összegű, de
legfeljebb óvodánként 4.500.000 forint fejlesztési támogatást (pályázati önrészt).
4./ Felkéri a Gazdálkodási Főosztály vezetőjét, hogy eredményes pályázat esetén a fejlesztési
támogatáshoz (pályázati önrészhez) szükséges fedezetet - óvodánként - az Ovi-Sport
Alapítvány nevét feltüntető elkülönített költségvetési előirányzaton Debrecen Megyei Jogú
Város Önkormányzata 2020. évi költségvetésébe tervezze be.
Határidő: a 2020. évi költségvetés tervezése
Felelős: a Gazdálkodási Főosztály vezetője
5./ Eredményes pályázat esetén ingyenesen használatba adja az Ovi-Sport Közhasznú
Alapítvány részére
a) a Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata 1/1 arányú tulajdonában lévő, a Levendula
Óvoda vagyonkezelésében álló, debreceni 9731 hrsz.-ú, a valóságban a 4024 Debrecen, Varga
u. 23. szám alatti ingatlannak az 1 db ovi-foci pálya kialakításához szükséges részét;
b) a Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata 1/1 arányú tulajdonában lévő, az Ifjúság
Utcai Óvoda vagyonkezelésében álló, debreceni 20316 hrsz.-ú, a valóságban a 4027 Debrecen,
Ifjúság u. 4. szám alatti ingatlannak az 1 db ovi-foci pálya kialakításához szükséges részét;

c) a Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata 1/1 arányú tulajdonában lévő, a Sinay
Miklós Utcai Óvoda vagyonkezelésében álló, debreceni 20178 hrsz.-ú, a valóságban a 4027
Debrecen, Sinay Miklós u. 2. szám alatti ingatlannak az 1 db ovi-foci pálya kialakításához
szükséges részét
közfeladat (sport, ifjúsági ügyek) ellátása és az ehhez szükséges infrastruktúra biztosítása
céljából, a pályák üzembe helyezését követő 15 év határozott időtartamig az Ovi-Sport
Közhasznú Alapítvány által kidolgozott „Nemzeti Ovi-Sport Program” keretében történő
megvalósítás érdekében.
6./ Eredményes pályázat esetén hozzájárul ahhoz, hogy az 5./ pontban felsorolt ingatlanokon az
Ovi-Sport Közhasznú Alapítvány ovi-foci pályákat létesítsen és vállalja, hogy a felépült
pályákat az üzembe helyezésüktől számított 15 éven keresztül az Ovi-Sport Közhasznú
Alapítvánnyal együttműködve használja és hasznosítja a „Nemzeti Ovi-Sport Program”
megvalósítása érdekében.
7./ Felkéri a Városfejlesztési Főosztály vezetőjét, hogy a döntésről az Ovi-Sport Közhasznú
Alapítványt, valamint az érintett költségvetési szervek vezetőit értesítse, a pályázat
elkészítésével és benyújtásával kapcsolatos intézkedéseket tegye meg, valamint felhatalmazza
a polgármestert a jelen határozatban foglalt döntésnek megfelelő tartalmú támogatási szerződés
és a pályázathoz szükséges egyéb dokumentumok aláírására.
Határidő: azonnal
Felelős: az értesítésért: a Városfejlesztési Főosztály vezetője
az aláírásért: a polgármester
A határozati javaslat elfogadása minősített többséget igényel.
Debrecen, 2019. május 23.

Dr. Papp László
polgármester

