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3. Napirend 
 

ELŐTERJESZTÉS 
Nemzeti Ovi-Sport Program  - Ovi-Sport Közhasznú Alapítvány támogatása 

 

 

 
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 kuratóriumi döntés értelmében a 2020/2021-

es Nemzeti Ovi-Sport Programban beadott pályázatunk várólistára került. A képviselő-testület tagjaival 

történő előzetes egyeztetés alapján 31/2020.(XI.24.) polgármesteri döntés értelmében a pályázati 

támogatás iránti kérelem a 2021/2022. évi pályázati fordulóra ismételten benyújtásra került, és a 

program megvalósításához 5.200.000 Ft összegű önerő biztosítását vállalta az önkormányzat. 

 

A kuratóriumi döntés értelmében a 2021/2022-es Nemzeti Ovi-Sport Programban beadott pályázatunk 

támogatásban részesült. Bánk Község Önkormányzatának a Bánki Törpe Óvoda 2653 Bánk, Kis utca 1. 

szám alatti, 273 helyrajzi számú megvalósítási helyszínen a sport-fejlesztési program megvalósítása 

érdekében – önerőként – 5.200.000 Ft összegű fejlesztési támogatást szükséges nyújtania az Ovi-Sport 

Közhasznú Alapítvány (székhely: 1122 Budapest, Tóth Lőrinc utca 13., nyilvántartási szám: 

14.Pk.60.063/2011/3., adószám: 18211999-1-43) részére. A támogatás nyújtásáról támogatási szerződés 

kerül megkötésre, mely alapján az Alapítvány 2022. június 30-ig köteles teljesíteni a programot és az 

önkormányzati támogatás (önerő) felhasználásáról, a megvalósításról, valamint a pénzügyi teljesítésről 

legkésőbb 2022. december 31-ig szakmai és pénzügyi beszámolót köteles benyújtani az Önkormányzat 

részére. 

 

Kérem a tisztelt képviselő-testületet, hogy a Nemzeti Ovi-Sport Program megvalósítása érdekében az 

Ovi-Sport Közhasznú Alapítvány részére történő fejlesztési támogatás nyújtásáról döntést hozni 

szíveskedjen. 

 

Bánk, 2021. augusztus 16. 

 

Tisztelettel: 

 

 

 Torma Andrea  

 polgármester 
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……/2021. (VIII.…...) képviselő-testületi határozati javaslat: 

 

Bánk Község Önkormányzatának képviselő-testülete az Ovi-Sport Közhasznú Alapítvány (székhely: 

1122 Budapest, Tóth Lőrinc utca 13., nyilvántartási szám: 14.Pk.60.063/2011/3., adószám: 18211999-

1-43) részére a „Nemzeti Ovi-Sport Program” elnevezésű Program Bánki Törpe Óvoda 2653 Bánk, Kis 

utca 1. szám alatti, 273 helyrajzi számú megvalósítási helyszínen történő megvalósítására az 

államháztartáson kívüli pénzeszköz átadásáról és átvételéről szóló 13/2013.(IX.18.) önkormányzati 

rendelet alapján 5.200.000 Ft összegű fejlesztési támogatást nyújt.  

A támogatás utólagos elszámolás mellett a támogatott bankszámlájára történő átutalással kerül 

kifizetésre. A támogatás folyósítása egy összegben előre utalással történik. 

A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az Ovi-Sport Közhasznú Alapítvánnyal a 

támogatási szerződést megkösse és a „Nemzeti Ovi-Sport Program” elnevezésű Program megvalósítása 

érdekében az 5.200.000 Ft összegű fejlesztési támogatást az Ovi-Sport Közhasznú Alapítvány 

bankszámlájára átutalja. 

A támogatás felhasználásának (program megvalósításának) határideje: 2022. június 30. 

A támogatás felhasználásának elszámolási határideje: 2022. december 31. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: polgármester 

 


