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11. Napirend 
 

ELŐTERJESZTÉS 

Nemzeti Ovi-Sport Program pályázat 

 

 
Bánk Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2020. február 13-i ülésén a 24/2020. (II.13.) 

határozatával döntött arról, hogy az Önkormányzat részt vesz a Nemzeti Ovi-Sport Programban és 

pályázatot nyújt be az Önkormányzat fenntartásában működő Bánki Törpe Óvodában mini 

multifunkcionális pálya (Ovi Pálya) kiépítésére, valamint az óvodában dolgozó pedagógusok részére 

Ovi-Sport Tanfolyamot elvégzésének megvalósítására. A pályázat benyújtása a képviselő-testület 

döntésének megfelelően megtörtént. 

 

A kuratóriumi döntés értelmében a 2020/2021-es Nemzeti Ovi-Sport Programban beadott pályázatunk 

várólistára került. Az Ovi-Sport Közhasznú Alapítvány tájékoztatás alapján a 2021/2022-es pályázat 

kiírása megtörtént, melynek elbírálása során a várólistás pályázók elsőbbséget élveznek. 

Az Alapítvány tájékoztatás alapján az újonnan kiírt, 2021/2022-es pályázat keretében a pályázati önrész 

- az építőiparban bekövetkezett árváltozásokkal összhangban – összege megemelésre került, így a 

szükséges önrész bruttó 5.200.000 forint. 

 

A pályázat elbírálása érdekében képviselő-testületi döntés szükséges arra vonatkozóan, hogy az 

Önkormányzat fenntartja a jövő évi, 2021/2022-es Nemzeti Ovi-Sport Programra való jelentkezését, 

illetve a pályázathoz szükséges – a 24/2020. (II.13.) határozatban meghatározott bruttó 4.500.000 Ft 

összegű önrésznél magasabb összegű – bruttó 5.200.000 Ft önrészt biztosítja. 

 

 

Bánk, 2020. november 13. 

 

 

 Torma Andrea  

 polgármester 
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…../2020. (…..)határozati j a v a s l a t  

 
Az élet-és vagyonbiztonságot veszélyeztető tömeges megbetegedést okozó SARS-CoV-2 koronavírus 

világjárvány következményeinek elhárítása, a magyar állampolgárok egészségének és életének 

megóvása érdekében a Magyarország Kormánya által elrendelt veszélyhelyzetre tekintettel a 

katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. 

törvény (a továbbiakban: Kat.) 46.§ (4) bekezdésében meghatározott jogkörömben eljárva - miszerint 

veszélyhelyzetben a települési önkormányzat képviselő-testületének feladat-és hatáskörét a 

polgármester gyakorolja – a képviselő-testület tagjaival történő egyeztetés alapján az alábbi határozatot 

hozom: 

 
Bánk Község Önkormányzata Képviselő-testületének az Ovi-Sport Program megvalósítására vonatkozó 

24/2020. (II.13.) döntését megerősítem és az Önkormányzat jövő évi, 2021/2022-es Nemzeti Ovi-Sport 

Programra történő jelentkezését fenntartom. 

 

Az Önkormányzat a Program megvalósításához az Alapítványon keresztül önrészt (fejlesztési 

támogatást) biztosít. Az önrész (fejlesztési támogatás) megközelítőleg bruttó 5.200.000 Ft, azaz 

ötmillió-kettőszázezer forint/Program/óvoda támogatási összeget jelent. A pontos összeg a Program 

befejezését követően, az Alapítvány által készített elszámolásban kerül meghatározásra, melyet az 

önkormányzat ellenőrzés után elfogad. 

 

Az Ovi-Sport Programon való részvételhez szükséges jognyilatkozatokat a Polgármester jogosult 

megtenni. 

 

Határidő: a pályázat kiírója által meghatározott határidők szerint 

Felelős: polgármester 

 


