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ELŐTERJESZTÉS 

 
Biatorbágyi új óvodához tartozó sportpálya építéséről 

Nemzeti Ovi-Sport pályázat fenntartásáról 
 
Biatorbágy Város Önkormányzata az Ovi – Sport Közhasznú Alapítvány által meghirdetett 
„Nemzeti Ovi – Sport Program” címen 2019-ben pályázatot nyújtott be a Nagy u. 29. szám 
alatt épülő új óvodához tartozó sportpálya építésének támogatására. Az Alapítvány 2020. 
július 22-én kelt levelében tájékoztatta Önkormányzatunkat, hogy a pályázati anyag 
várólistára került. Az október 16-án megküldött levelükben kérték az önkormányzat 
nyilatkozatát arra vonatkozólag, hogy fenntartja-e jelentkezését a jövő évi programra, illetve, 
hogy a korábbi 4.500.000 Ft-os pályázati önrész összegét 5.200.000 Ft-ra növelten tudja-e 
vállalni. A képviselő-testület a 233/2020 (X.29) határozatával döntött arról, hogy a pályázatot 
fenntartja és a megemelt önerőt a 2021. évi költségvetésében biztosítja. 
 
A Nagy utca 29. sz. alatti új óvoda érintett részén az óvodát kivitelező vállalkozó rekortán 
pálya megépítését vállalta. Az alapítvány 2021. február 9-én megküldött felhívásának 
megfelelően február 19-ig döntés meghozatala szükséges, hogy kívánjuk-e a pályázaton 
benyújtott eredeti helyszínen, vagy a már elnyert támogatás alapján más tagóvodában 
megépíteni a sportlétesítményt. A Benedek Elek Óvoda igazgató asszonya a kérdésre 
állásfoglalásában részletezte a tagóvodák és az új óvoda helyszíni lehetőségeit és kérte, 
hogy a képviselő-testület álljon el szándékától és az önrészként korábban a 2021. évi 
költségvetés terhére biztosított 5.200.000 Ft-ot más tagóvoda más projektcéljára fordítsa. 
 
Biatorbágy, 2021. február 12. 
       Tarjáni István s.k. 
           polgármester 
________________________________________________________________________ 
 

Határozati javaslat 
 

Biatorbágy Város Önkormányzat Polgármesterének 
…/2021. (II. ...) határozata  

 
Biatorbágyi új óvodához tartozó sportpálya építéséről 

Nemzeti Ovi-Sport pályázat fenntartásáról 
 

Biatorbágy Város Önkormányzatának Polgármestere a katasztrófavédelemről és a hozzá 
kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) 
bekezdése alapján, a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 478/2020. (XI.3.) Korm. rendeletre 
való hivatkozással a képviselő- testület feladat- és hatáskörében eljárva az alábbi döntést 
hozom: 

1. Biatorbágy Város Képviselő-testülete az Ovi-Sport Közhasznú Alapítványhoz 
benyújtott, a Nagy utca 29. sz. alatt épülő új óvodához tartozó sportpálya 
építésére vonatkozó pályázatát, illetve a Biatorbágyi új óvodához tartozó 
sportpálya építéséről - Nemzeti Ovi-Sport pályázat fenntartásáról szóló 233/2020 
(X.29) sz. határozatát visszavonom. 

2. a lemondó nyilatkozat megteszem. 
 

Határidő: 2021. február 19. 
Felelős: Polgármester, Jegyző 
Végrehajtásért felel: Kabinet  
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Biatorbágy Város Önkormányzata                                                               86/2021 

2051 Biatorbágy Baross G. u. 2/a. 
 

Képviselő Testület 
tagjai 

Tarjáni István 
polgármester 

 

dr. Cserniczky Tamás 
alpolgármester 

 

Nánási-Kézdy Tamás 
PVB elnök 

 

Varga László 
OKEB elnök 

részére 
 

Tárgy: Ovi-foci pályázat (pálya helyének kijelölése) véleményezése 
 

Tisztelt Címzettek! 

 

Az Nemzeti Ovi-Sport Programban ovi-foci pályák telepítésére kiírt pályázatok 2015 óta minden 

évben véleményezésre kerültek az óvoda által. 

Az ezzel kapcsolatos álláspontunk, a régi tagintézményeink esetében, már többszörösen 

megküldésre kerültek a Képviselő-Testület számára. Ezeknek általános megállapítása volt, 

hogy a már meglévő óvodák játszókertjei nem alkalmasak egy ilyen létesítmény 

telepítésére, leginkább a helyszűke miatt.   

2016-ban, az új óvoda tervezése során látszott arra először lehetőség, hogy erre a funkcióra 

alkalmas tér kerülhet kijelölésre a Nagy utcában építendő intézményegység játszókerttől 

elkülönített telekrészen. A kivitelezés megkezdésének idején el is készült, s beadásra is került 

az erre vonatkozó pályázat. 

 

Tekintettel arra, hogy a 2020-as pályázati körben erre az Önkormányzat nem kapott 

támogatást, az ovi-foci pálya tervezett helyére a Testület jóváhagyta rekortán burkolatú 

sportudvar létesítését, s annak kivitelezése megkezdődött. Ezzel egyidejűleg a pályázati 

szándék fenntartásáról is döntött, a megemelt pályázati önrész biztosításával egyetemben. 

 

A rekortán pálya előkészítő munkálatai (tükörkiemelés, murvaalap) részben megtörténtek, a 

gumiburkolat terítése a kedvező időjárási körülmények megérkeztével valósulhat meg.  

Az eredeti terület még szabadon áll az óvodai sportudvar funkcióra. 
 

2021. február 10-én megkeresést kaptam a Hivataltól hogy, a fenntartott pályázati szándék 

nyomán véleményezzük az Ovi-foci pálya új helyének kijelölésével kapcsolatos javaslatot. 
 
Az alábbi alternatívák kerültek megfogalmazásra a Műszaki Osztály által: 

mailto:ovoda@biatorbagy.hu
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1. javaslat: Bajcsy Zsilinszky utcai óvoda. (felső, diófás udvarrész, játszóeszközök 

áthelyezésével és fakivágással járna) 

 

Intézményi vélemény: 

A Bajcsy-Zsilinszky utcai Csicsergő Tagóvodánk Zöld Óvodaként nagy hangsúlyt fektet a 

környezetükben lévő növényzet megóvására is. Decemberben lezajlott fásítási akciójuk a 

területen lévő faállomány gyarapítását szolgálta. Minden fa megóvása fontos számukra, amely 

nagyban hozzájárul az óvoda játszókertjeiben lévő árnyékos területek biztosításához, a 

komfortos és egészséges udvari élet megvalósításához. 

Az óvoda játszókertjét nyolc csoport használja. Minden négyzetméter szabad mozgásra, 

játékra alkalmas felület kincs a számukra. Az Ovi-foci pálya, bár a mozgás terepe, e területet 

csökkentené le jelentős mértékben. Itt a felső udvarrészek por-sármentesítése lenne fontos 

elsősorban. 
   

2. javaslat Szent László óvoda hátsókert része (itt is érinti a fákat) 

 

Intézményi vélemény: 
Szent László utcai Pitypang Tagóvodánkban az érintett fák köré a múlt évben telepítettünk a 

botlásveszély kiküszöbölésére, nem kis pénzért rönkfalat, pad funkcióval, a játékeszközök 

alatt gumiburkolat van, az udvar képe nagyrészt rendeződött. Egy nagy fűzfájuktól sajnos 

meg kellett válniuk, további enyhet adó fák kivágása nem támogatott megoldás.  

A Pitypangban egy könnyűszerkezetes tornaszobára van szükség elsősorban, nem újabb 

szabadtéri létesítményre.  

 

Ismételten felhívnám a Tisztelt Képviselő Testület figyelmét arra, hogy Pitypang 

Tagóvodánk gyermekei az infrastruktúra hiányossága miatt jelenleg hátrányt 

szenvednek a többi tagóvodánkban nevelt gyermekkel szemben! A hátránycsökkentésre 

egy bezsúfolt Ovi-foci pálya nem jelent megoldást. Használható méretű tornaszobára 

van szükségük. 
 

 

3. javaslat: Maradna a Nagy utcai óvoda udvarán belül egy másik helyen  

(a csoportszoba bővítés helyére lehetne már csak tenni, de az több későbbi problémát 

vet fel, kötelező fenntartási idő és ezzel a bővítés ellehetetlenítése) 

 

Intézményi vélemény: 
A javaslat a hivatal által is megfogalmazott okokból nem szerencsés.  

Az eredetileg kijelölt helyen még nincs kivitelezve a rekortán felület. 

Amennyiben a Képviselő-Testület továbbra is fent kívánja tartani a pályázati szándékát, azt az 

elképzelést tudjuk támogatni, hogy az eredetileg kijelölt helyen valósuljon meg a projekt.  

Ebben az esetben az érintett udvarrész még bizonytalan ideig használaton kívül marad, mert a 

pályázati támogatás elnyerése esetén is bizonyosan elhúzódik a kivitelezés. 

 

Összegzés: 
Az óvoda nevelőközössége nem ragaszkodik Ovi-foci pálya telepítésére egyik 

tagintézményében sem. 

mailto:ovoda@biatorbagy.hu
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Amennyiben a Képviselő-Testület a fentiek mérlegelése nyomán a pályázattól mégis 

visszalép, kérjük, hogy a felszabaduló pályázati önrész felhasználása tekintetében a 

Pitypang Tagóvoda infrastruktúrájának fejlesztésére keressenek megoldást az oda járó 

gyermekek hátrányainak csökkentése érdekében. 

 

 

Köszönettel: 

 

Hingyiné Molnár Ildikó sk. 

intézményvezető 

 

 

Biatorbágy, 2021. február 11. 

                                                                

mailto:ovoda@biatorbagy.hu

	Előlap az előterjesztéshez
	elt_nemzeti_ovi_sport_palyazat
	felhivas
	Ovi-foci pálya helyének véleményezése

