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I. Tartalmi összefoglaló 

A Kőbányán megtalálható 18 óvoda közül 6 nem rendelkezik tomaszobával, ezáltal ezekben 
az intézményekben szinte egyáltalán nem volt lehetőség arra, hogy a gyermekeket már ebben 
a korban a sportolásra szoktassák, a mozgás szeretetére neveljék, és egyúttal biztosítsák a 
sportoláshoz szükséges optimális feltételeket. 

2011. évben Önkormányzatunkat egy olyan programmal kereste meg az Ovi-Foci 
Alapítvány, amely segítséget nyújtana a tomaszobával nem rendelkező intézményeknek a 
sportolási lehetőségek megfelelő biztosítására. 

Az Alapítvány által ajánlott programnak két fő célja van, egyrészt, hogy az óvodások sportág 
specifikus oktatási programját az óvónők egy önálló képzés keretén belül elsajátítsák, és a 
gyermekeket ez alapján, óvodai keretek között oktassák, másrészt az, hogy az ehhez 
szükséges sport-infrastrukturális beruházások során speciális ovi-foci sportpályák létesüljenek 
az ország minden óvodájában annak érdekében, hogy a képzés sport-funkcionális feltételei 
intézményi kereteken belül adottak legyenek, és ne kelljen a szülőknek a gyermekeiket külön, 
többletköltséget vállalva sportoltatni. 

Önkormányzatunk támogatta az ötletet, és Budapest Főváros X. kerület Kőbányai 
Önkormányzat Képviselő-testülete a 832/2011. (VIII. 25.) határozatával döntött arról, hogy az 
Önkormányzat a Kőbányai Zsivaj Óvodával részt vegyen az Ovi-Foci Programban, valamint a 
965/20 ll. (XI. l 7.) határozatával döntött arról, hogy a kerületben található 18 óvoda közül 
további ll kőbányai óvodában valósuljon meg az Ovi-Foci Program. 

A kőbányai óvodák közül6 intézmény nem volt alkalmas arra, hogy részt vegyen az Ovi-Foci 
Programban vagy amiatt, mert nincs megfelelő méretű terület a pálya kialakításához, vagy 
azért, mert nem teljes egészében önkormányzati tulajdonú az intézmény, amely azonban 
feltétele volt a programban való részvételnek 

Az Ovi-Foci Alapítvány közreműködésével a Magyar Labdarúgó Szövetséghez benyújtott és 
pozitív elbírálásban részesített TAO támogatások által összesen 12 db 6xl2 méteres ovi-foci 
pálya kihelyezése történt meg, a pályákhoz tartozó eszközök biztosításával (pályánként l db 
állítható magasságú pályafelező-háló teniszhez, 2 db 150 cm x 100 cm futball kapu, 2 db 
gyermek kosárlabdapalánk), és a programban részt vevő intézmények pedagógusainak 
megfelelő képzésével együttesen. A TAO támogatások mellett az Önkormányzat mintegy 30 
millió Ft-tal járult hozzá a kőbányai Ovi-Foci Program megvalósulásához. 



Az Ovi-Foci Program keretében (amely jogi oltalommal rendelkező magyar innováció, 
magyar termék) olyan speciális, kifejezetten óvodások számára kifejlesztett, multifunkcionális 
sportpályák épültek, melyeken az óvodások számos labdajáték alapjait - irányított vagy 
szabad mozgás során, az óvodai testnevelés-oktatás keretén belül- sajátíthatják el. Az Ovi
Foci Tanfolyamot végzett óvónők pedig szakszerűerr oktatják a gyermekeket az alapvető 
mozgáskoordinációs gyakorlatokon túl a futball alapjaira is. 

A Ovi-Foci pályák 2012. évi ünnepélyes átadójára 2012. október l-jén került sor a Kőbányai 
Aprók háza Óvodában, amely eseményen számos olimpikon és élsportoló vett részt, akik 
jelenlétükkel és beszédeikkel követendő példát nyújtottak a nézőközönség óvodás tagjai 
számára. 
Kerületünkbe látogatott ez alkalomból Borkai Zsolt, a Magyar Olimpiai Bizottság elnöke, 
Szűcs Lajos, a Magyar Tenisz Szövetség elnöke, Endrei Katalin, a FIDESZ női tagozat 
alelnöke, Balogh Gábor, sportügyekért felelős miniszterelnöki tanácsadó, Buzánszky Jenő, a 
legendás Aranycsapat hátvédj e, Kovács (Ko ko) István kőbányai születésű ökölvívó, Kovács 
Ágnes úszó, a Kőbánya SC volt olimpiai bajnoka, Szávay Ágnes teniszező, Kökény Beatrix 
kézilabdázó, Komáromi Tibor birkózó, Beliczay Sándor vívó, Babály László atléta, Szekeres 
Tamás a Fradi képviseletében, valamint Turi György, a Kőbánya SC úszóedzője és 
tanítványai, Bernek Péter, Dara Eszter, Kozma Dominik és Pulai Bence. 

Az ünnepélyes átadásról készült képek az előterjesztés l. mellékletében láthatók. 

II. Döntési javaslat 

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete az Ovi-Foci 
Program megvalósításáról szóló tájékoztatót tudomásul veszi. 

Budapest, 2012. október 04. 

Radványi Gábor 

Törvényességi szempontból ellenjegyzem: 

jegyző 

2 



l. melléklet az előterjesztéshez 

Ovi-Foci pályák ünnepélyes átadásáról készült képek 
Időpont: 2012. október l. 

Helyszín: Kőbányai Aprók Háza Óvoda 
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