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Budapest Főváros X. kerület 
Kőbányai Önkormányzat 
Alpolgármestere 

Előterjesztés 

a Képviselő-testület részére 

'l.sJ t . számú előterjesztés 

a Kőbányai Zsivaj Óvoda részére államháztartáson kívüli támogatás átvételének 
jóváhagyásáról 

l. Tartalmi összefoglaló 

A Kőbányai Zsivaj Óvoda (a továbbiakban: óvoda) 2012. október 10-én pályázatot nyújtott be 
a Generáli a Biztonságért Alapítványhoz, gyermekkerékpárok beszerzésének támogatása 
céljából. 

A pályázat neve: Szimba intézményi pályázat 
A pályázat témája: Diák és szabadidős sport az intézményben 

Az óvodai csoportok az Egészségközpontú Óvodai Nevelési Program szerint működnek. 
Nevelési célja a sokoldalú személyiségfejlesztés, a mozgás szeretetére építő egészséges 
életmód megalapozása, az érzelmi biztonság, valamint az értelmi és anyanyelvi nevelés 
fejlesztése. 
A sokoldalú személyiségfejlesztés érdekében a mozgás és a sport nagy hangsúlyt kap a 
mindennapi életükben. Törekednek arra, hogy a mozgás a gyermek természetes igényévé 
váljon, kiegészítse az egészséges életmódra nevelés hatásait, az életkori sajátosságoknak 
megfelelően komplex formában fejlessze képességeiket. 
Ennek érdekében változatos mozgáslehetőségeket biztosítanak a nevelés minden napján a 
játékidőben, a csoportszobákban, az óvoda kertjében és egyéb helyszíneken az egyéni 
szükségletek és képességek figyelembe vételével több tevékenységi formában. 
Az óvoda nagycsoportos udvarrészén alakítottak ki egy betonozott kerékpárpályát Itt a 
gyermekek az életkoruknak megfelelő méretű kerékpárral kerékpározhatnak. 

Il. A végrehajtás feltételei 

Az óvoda nyertes pályázatáról az információ a 2013. évi költségvetési rendelet összeállítását 
követően érkezett a Hivatalba. 
Tekintettel arra, hogy a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 20 ll. évi CLXXXIX. 
törvény 42. § (4) bekezdése alapján a Képviselő-testület hatásköréből nem ruházható át az 
államháztartásan kívüli forrás átvétele, átadása, kérem, hogy a Képviselő-testület döntsön a 
támogatás átvételérőL 



III. Döntési javaslat: 

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete meghozza az 
előterjesztés l. mellékletében foglalt határozatot. 

Budapest, 2013. március 13. 

Törvényességi szempontból ellenjegyzem: 

l. melléklet az előterjesztéshez 

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének 
... /2013. ( ... )határozata 

a Kőbányai Zsivaj Óvoda részére államháztartáson kívüli támogatás átvételének 
jóváhagyásáról 

l. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a Kőbányai 
Zsivaj Óvoda részére a Generáli a Biztonságért Alapítvány l 00 OOO Ft 
államháztartásan kívüli támogatásának átvételét jóváhagyja. 

2. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert a költségvetési rendeletben történő 

átvezetés érdekében a szükséges intézkedések megtételére. 

Határidő: 

Feladatkörében érintett: 
azonnal 
a humán szakterületért felelős alpolgármester 
a Humán Iroda Oktatási, Kulturális és Civil Csoport vezetője 
a Gazdasági és Pénzügyi Iroda vezetője 
a Kőbányai Zsivaj Óvoda vezetője 
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