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I. Tartalmi összefoglaló 

A Kőbányai Kincskeresők Óvoda (a továbbiakban: Óvoda) 2014. szeptember 19-én 
pályázatot nyújtott be a Generali a Biztonságért Alapítvány (a továbbiakban: Alapítvány) által 
meghirdetett Szimba intézményi pályázat keretén belül a "Mozgás és egészségmegőrzés az 
intézményben" című pályázati felhívásra (az előterjesztés 2. melléklete). A pályázatot az 
Alapítvány azzal a céllal írta ki, hogy támogassa az intézményeknek a gyermekek 
egészségmegőrzése érdekében végzett tevékenységét. 

A pályázat alapvető adatai 

A pályázat neve: Szimba intézményi pályázat 
A pályázat témája: egészségmegőrzés, (megtisztított víz fogyasztása) víztisztító vásárlása 
A pályázat benyújtási időpontja: 2014. 09. 19. 
A nyert pályázati összeg: 150 OOO forint 
A megnyert pályázati összeg átutalásának határideje: 2015. 03. Ol. 
A megvalósítás elszámolásának időpontja: 2015. 03. 31. 

Az Óvodát az Alapítvány 150 OOO forint támogatásban részesítette (3. melléklet). 

Az Óvoda a Kincskeresők Pedagógiai Program szerint működik, amelyben kiemeit szerepet 
kap a természet-, környezet- és egészségvédelem, valamint az egészséges életmódra nevelés, 
és a tapasztalatokon alapuló ismeretszerzés. A program megvalósítása érdekében az Óvoda 
törekszik az ökológiai környezet kialakítására. 

A "védelem iránti igény" kialakítása hangsúlyt kap a nevelés során, amely a játékok, bútorok, 
tárgyak védelmét és a természet, az egészség védelmét egyaránt jelenti. 

A 2014/2015. nevelési évben pályáztak a "Zöld Óvoda" cím elnyerésére. Az Óvoda 
játékeszközei - mind a tornatermi, mind az udvari - és a műfüves focipálya változatos 
mozgásformák gyakorlására adnak lehetőséget. 

Az évente szervezett erdei tábor is az egészségtudatos magatartás kialakítását segíti. Az 
Óvoda kertjében az óvodapedagógusok a gyerekekkel közösen gyümölcsfákat, szőlőlugast 
ültettek, konyhakerti növényeket neveltek. 

Az óvodapedagógusok a mindennapokban igyekeznek a pedagógiai programban foglaltaknak 
megfelelni, odafigyelnek a személyi higiéniára, az esztétikus megjelenésre, az egészséges 
életviteire és a sportos magatartásra. Ezt a szemléletet tükrözi, hogy az Óvoda vezetősége 
figyelmet fordít a tiszta és naponta megfelelő mennyiségű víz fogyasztására. 

II. Hatásvizsgálat 

Az Óvoda a lehetőségeihez mérten minden tárgyi feltételt megteremt a pedagógiai 
programjában - az egészséges életmódra nevelés területén - meghatározottak megvalósítása 
érdekében. A program céljának megvalósítását - az egészséges magatartás kialakítását és a 



betegségek megelőzését - segíti a tiszta víz biztosítása az Óvodában. A víztisztító jelentősége 
az, hogy a megtisztított víz nem tartalmaz semmilyen egészségre ártalmas anyagot, ezért a 
gyerekeknek lehetőségük lenne egészséges víz fogyasztására minden nap. 

III. A végrehajtás feltételei 

Az Óvoda abban az esetben tudja felhasználni a pályázati összeget, ha az átvétel 
jóváhagyásáról a Képviselő-testület dönt. A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 
2011. évi CLXXXIX. törvény 42. § (4) bekezdése alapján a Képviselő-testület hatásköréből 
nem ruházható át az államháztartásorr kívüli forrás átvétele, átadása, ezért a támogatás 
átvételének jóváhagyásáról a Képviselő-testületnek kell döntenie. 
Az Alapítvány az összeget 2014. december 13-án átutalta az Óvoda bankszámlájára (4. 
melléklet). 

IV. Döntési javaslat 

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

Budapest, 2015. január" f~ ~, 

Törvényességi szempontból ellenjegyzem: 

~~ 
~(8~ Krisztián 
Jegyzo 

l. melléklet az előterjesztéshez 

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének 
.. ./2015. (I. 22.) határozata 

a Kőbányai Kincskeresők Óvoda részére államháztartáson kívüli támogatás átvételének 
jóváhagyásáról 

l. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete jóváhagyja, 
hogy a Generali a Biztonságért Alapítvány által nyújtott 150 OOO Ft támogatást a Kőbányai 
Kincskeresők Óvoda átvegye. 

2. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a 150 OOO Ft támogatás 2015. évi 
költségvetésbe történő betervezéséről gondoskodjék. 

Határidő: azonnal 
Feladatkörében érintett: a Humánszolgáltatási Főosztály vezetője 

a Gazdasági és Pénzügyi Főosztály vezetője 

2 



Szimba intézményi pályázat 2014. 
bölcsödék, óvodák, általános és középiskolák részére 

Generali a Biztonságért Alapítvány 
Szimba intézményi pályázat 

/ 
r-. 

GENEHALl 

A pályázat kiírója 
A pályázat neve 
A pályázat célja Azon törekvések támogatása, amelyeket intézmények tesznek vagy 

tenni kívánnak a gyermekek egészségmegőrzése érdekében. 
A pályázók köre A pályázatra OM azonosítóval rendelkező bölcsődék, óvodák, általános és középiskolák 

(valamint tanintézményeik) nyújthatják be pályázataikat 
A pályázat témája Mozgás és egészségmegőrzés az intézményben 

Pályázási feltételek 
Minden intézmény 1 db, maximum 3 oldal terjedelmű, írásban 
leadott tervvel pályázhat, amelynek a következő pontokat kell 
magába foglalnia: 
• pontosan kitöltött pályázati adatlap, 
• a pályázott pénzösszeg felhasználási terve, 
• az intézmény eddigi tevékenysége során, hogyan segítette 

elő a gyerekek egészséges életmódra nevelését, 
• pontos költségkalkuláció, , 
• a pályázó intézmény vezetőjének neve, az intézmény neve, 

címe. 

A pályázati adatlap megtalálható a www.generali.hu/alapitvany 
oldalon. A pályázati adatlap beküldésa nélkül a pályázat érvé
nytelen. 

A pályázatokat a következő címre várjuk: 
Generali a Biztonságért Alapítvány, 
1380 Budapest, Pf. 1073 

Nyeremények 
A pályázatok közül 100 db nyertest választunk ki, minden 
nyertes 150 OOO Ft támogatást kap a pályázat megvalósítására. 

Szimba intézményi pályázat fontos időpontjai 

A nyertes intézmények további teendői 
A nyertes intézménynek bankszámla-nyilatkozatot kell kitölterie, 
amely a www.generali.hu/alapitvany címről letölthető. A bank
számla-nyilatkozatokat a nyertes intézményeknek az Alapítvány 
postafiókcímére kell beküldeniük a pályázati kiírásban feltünte
tett határidőig. A nyilatkozatok beérkezését követően utaljuk át 
a pályázaton nyert összeget. Az intézményeknek a pályázatban 
megjelölt célra kell felhasználniuk a pályázati összeget. Ha a fel
használás a jelölt időpontig nem történik meg, a pályázó intéz
ményt kizárjuk az esetleges későbbi pályázatokbóL 

Az összeg felhasználásáról az intézménynek pontos elszámolást 
kell készítenie, melyet a megvalásítást követően el kell küldeni a 
pályázati kiírásban található postafiókcímre. 

Az elszámolásnak tartalmaznia kell: 
• az elvégzett tevékenységet bemutató leírást (mire használták 

fel a pályázati összeget), 
• a munka elvégzését igazoló számla másolatát, valamint 
• fénykép malléklet a megvalósulásróL 

A pályázat kiírása 2014. március 1. 

tRl:>~~~~ü;~R\ll~é~~:fu~t~~~eJw;!!~0it,~~~;~: :~~\:~i'St"~1f!:;l;i;t*t1:~!íi~;:'i~'~~1~ftj!IW!ii:~t':~rt~Js~~f.;:t'~o,~J:~~ér,;t~iflf1~~~~:;t'':~~&:·::it;; 
A pályázatok elbírálási határideje 2014. október 21. 
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A bankszámla-nyilatkozatok beérkezési határideje 2014. november 25 . 
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A nyeremény felhasználási határideje 2015. március 1. 

www.generali.hu/alapitvany 



GENERALI A BIZTONSÁGÉRT ALAPÍTVÁNY 
SZIMBA INTÉZMÉNYI PÁLYÁZAT- PÁLYÁZATI ADATLAP 2014. 

"Mozgás és egészségmegőrzés az intézményben" 

Pályázó intézmény neve: ~b_ "''njcu.: J::! fw 5~ el: eb;; k_ J voo( q, 

Intézmény OM kódja: I_Qij I}J_I_j__12_1j_l - 1_1_1_1 

lrányítószáma: //OS Város: 'DU c/ctpt! :J i N,. 
Utca, házszám: IL t?J d, . L{ • 

r: 'd ' -f_ ' " l. / Intézményvezető neve: :JúJ l c~ ..gO Z'? ~C: Intézmény telefonszáma: ;J C /5/ h 

Intézmény e-mail címe: k/nc?kct@ t?-btctne.:-t'. h V 

A pályázat benyújtásával hozzájárul ahhoz, hogy a fenti adatokat a Generali a Biztonságért Alapítvány (székhelye: 1066 
Budapest, Teréz krt. 42-44.) a pályázat értékelése céljából kezelje. A pályázat benyújtásával hozzájárul ahhoz, hogy a 
fenti adatokat a Generali a Biztonságért Alapítvány a Reklám és Arculat Kft. (1 024 Budapest, Fény utca 4.) részére az 
adatok feldolgozása céljából továbbítsa. 

Hozzájárul-e ahhoz, hogy amennyiben a pályázó intézmény a fenti pályázaton a nyertesek között szerepel, úgy az in
tézmény nevét, címéta Generali a Biztonságért Alapítvány internetes oldalán (www.generali.hu/alapitvany) az alapítvány 
a pályázat elbírálását követően 60 napon keresztül közzétehesse? 

D igen rfl nem 



Szimba intézményin pályázat, Mozgás és egészségmegőrzés az intézményben 

Intézmény neve, címe: Kőbányai Kincskeresők Óvoda, 1105 Budapest, Mádi u. 4-6. 

Óvoda vezető: Gajdics Józsefné 

Intézményünk munkájának bemutatása 

Óvodánk, Kőbánya központjában, ipari létesítmények, hagyományos fütéssel rendelkező öreg 

házak, köztekedési csomópont által körülvett területen helyezkedik el. 130 gyermek számára 

nyújt férőhelyet az intézmény, akiknek döntő többsége a X. kerületben él, lakótelepi 

környezetben. A gyermekanyag eléggé vegyes összetételű: kis keresetű munkás családok, és 

diplomás szülők gyermekei egyaránt megtalálhatók, de az előbbiből sokkal több fordul elő. Öt 

csoportos épületünkhöz szép, nagy, teraszos udvar tartozik. Igyekszünk a fákkal, bokrokkal, 

fűvel betelepített környezetünket maximálisan kihasználni. 

Pedagógiai programunkat Freinet pedagógia szellemében, meglévő értékeinkre, és 

tapasztalatainkra építve írtuk meg, mely híven tükrözi szemléletünket, elhivatottságunkat. 

Óvodánk a Kincskeresők Pedagógiai Program szerint dolgozik, melyben kiemeit szerepet kap 

a tern1észet-, és életközeliség, a környezet-, és egészségvédelem, az egészséges életmódra 

nevelés, és a tapasztalatokon, és · megfigyeléseken alapuló ismeretszerzés. Pedagógiai 

munkánk alapvető értékeket képvisel, hiszen az óvodában alapozzuk meg a gyermekek 

érzelmi életét, értelmi képességeit, szokások elsajátítását, viszonyát a világhoz. Törekszünk a 

természetes, és ökológiai környezettel való együttélés kialakításárra. Pedagógiánk elsődleges 

feladata, hogy a gyermekek megtanulják tisztelni az élet minden formáját, felkeltsük 

érdeklődésüket a természetes és mekterséges környezet iránt, és megalapozzuk az egészséges 

életmód szakásainak kialakulását.
1 

Távlati célunk az egészségtudatos gondolkozás, és 

magatartás kialakítása a felnövekvő nemzedékben. Ez a cél azonban, sok apró részfeladat 

egymásra épülésével, folyamatosan
1 

valósulhat meg. Az egészségtudatosság nem más, mint 

életmód, szemléletmód, gondolkodás-, és viselkedésmód együttes megléte. Áthatja az óvodai 

nevelés egészét. Minél sokoldalúbb módon próbáljuk gyermekeinkben kialakítani a·~;védelem 

iránti igényt" -játékok, bútorok, tárgyak védelme, természet-, és egészségvédelem. Óvodánk 

a "Tehetségpont" kitüntető címmel rendelkezik, munkánkat ennek jegyében végezzük. A 

"Zöld Óvoda" cím elnyeréséhez, idén nyújtottuk be pályázatunkat 

Az Óvodai Nevelés Országos Alapprogramjának megfelelően, Pedagógiai programunkban 
kiemeit szerep jut intézményünkben az egészséges életmódra való nevelésnek, valamint a 
mindennapos mozgásnak. 



Egészségnevelési és fejlesztési alapelveink és céljaink: 

• Az élet és a testi épség védelme, a testi (fizikai) a szellemi (pszichikus) és a társadalmi 

szociális jólét állapota. 

• Az egészség védelme és fejlesztése, egészséggondozás. Az egészségre való esély 
feltételeinek biztosítása. 

• Az egészséges táplálkozás igényének kialakítása. 

• Életkornak megfelelő mozgás és játék lehetőség, rendszeres testedzés biztosítása. 

• Teljes körű egészség fejlesztés megvalósítása az óvodáskorú gyermekek részére. 

• A megfelelő életvitel, az egészséges életmód iránti igény kialakítása, óvása, védelme, 

edzése, megőrzése. Betegségmegelőzés, egészségmegőrzés szokásainak alakítása. 

Az egészség megőrzését szolgáló magatartásformák közül, legfőképpen a mozgást tarjuk 
fontosnak, mert a mai modem világban a mozgás, az egészség legfőbb biztosítéka. Az utóbbi 
évtizedekben megváltozott az emberek és a természet kapcsolata. Ebben szerepet játszik a 
mozgásszegény életmód, mely a gyermekeket is veszélyezteti. A pedagógiai programunk 
rávilágít a szemléletmódváltás igényére, az egészséges életmódra nevelés, a testi nevelés, az 
egészségmegőrzés szokásainak kialakítására. 

A gyermekek legkedveltebb tevékenysége az óvodában az udvaron való játék, és mozgás. A 
mozgásos életmód kialakításában fontos szerepet játszanak a mozgásos játékok. A rendszeres 
mozgás elősegíti a gyermekek kiegyensúlyozottságát, testi-lelki egészségét és értelmi 
képességeinek fejlődését Óvodánkban a mozgásfejlesztés nem korlátozódik a testnevelés 
foglalkozásokra, hanem áthatja az egész napi tevékenységünket. Különösen fontosnak tartjuk 
a rendszeres, szabadban végzett, megfelelő intenzív mozgást. Udvarunk játékeszközei 
változatos mozgásformák gyakorlására adnak lehetőséget, melyek fejlesztésére tudatosan 
törekszünk. Műfüves focipálya lehetőséget nyújt különböző labdajátékok, és sportágak (foci, 
kosárlabda, kézilabda), kipróbálására. Az udvaron, KRESZ pályát hoztunk létre, ahol a 
gyerekek játékos formában elsajátíthatják a helyes közlekedés szabályait, és lehetőséget 

teremt, a különböző közlekedési eszközök használatára (roller, bicikli, motor). Óvodánk 
2011-évben egy új tomateremmel bővült, így már az időjárás sem akadályozhatja meg a 
gyerekek játékos mozgását. Amindennapos testnevelés keretében változatos mozgásformákat 
építünk be a napirendbe, mindezt, gazdagabbá tesszük a csoportszobákba beépített Tini
kondikkal, Body-roll hengerekkeL Heti rendszerességgel, középső csoporttól kezdve 
felkínáljuk a gyerekek számára az úszás lehetőségét, melyet nagyon sokan vesznek igénybe. 
Az egészséges életmódra nevelés nemcsak az óvoda épületének és udvarának·. célszerű 
hasznosítását jelenti, hanem gyakori sétákat, kirándulásokat a szabad természetben, nagyobb 
füves réteken, erdőkben, és ez különleges élményt is jelentenek a gyermekeknek. 

Az őszi, téli időszakban is szervezünk mozgásos tevékenységeket végezünk. Az őszi 

tevékenységekhez hozzátartozik az óvoda udvarán lévő fákról lehullott levelek 



összegereblyézése, komposztálóha gyűjtése. A téli havazás beköszöntével a gyermekek 
szívesen szánkóznak a friss havon. A jégen csúszkálással egyensúlyérzékük fejlődik. 

Az évente szervezett erdei táborok segítenek az egészségtudatos magatartás kialakításában. A 
táborozás alatt sokat, és szabadon mozoghatnak a gyerekek. A virágok között zizeg a sok 
rovar, a fák-bokrok lakói hangosan csivitelnek, mindez sok örömöt, élményt jelent a kíváncsi, 
tudásszomjas óvodásainknak Megismerkedünk az adott terület gyógynövényeivel és 
felhasználási lehetőségeiveL Közösen készítünk ezekből a gyógynövényekből teát melyet 
szívesen fogyasztunk el. Hangsúlyozzuk, hogy sok esetben, a gyógyszert is helyettesíthetjük 
ilyen természetes gyógymódokkal. 

Udvarunkon kis halastavakat és sziklakertet alakítottunk ki, mely lehetőséget biztosít 
gyerekeink számára a vízparti növények és élővilág tapasztalás útján történő megismerésére. 
A közösen elkészített veteményes kertben figyelemmel kísérhetik a konyhakerti növények, 
zöldségfélék, füszer- és gyógynövények fejlődését, aktívan bekapcsolódhatnak gondozásukba. 
A gyerekekkel közösen gyümölcsfákat (almafa, cseresznyefa), szőlőlugast ültettünk, melyek 
fejlődését folyamatosan figye~jük és közösen leszüreteljük a termésüket Megismerkedünk a 
gyümölcsök télire való tartósításával is. A befőtt eltevés mellett, aszalógépek segítségéve!, 
aszalással is tartósítunk almát és szilvát, melyeket szívesen fogyasztanak a gyerekek. Az 
egészséges táplálkozás kialakítása mellett fontos számunkra, hogy a gyermekek 
megismerkedjenek a hagyományos, és új ízekkel is. A mindennapos gyümölcs-, és 
zöldségfogyasztás szokásának kialakítása fontos feladatunk. A szülők szívesen járulnak hozzá 
ehhez a kezdeményezéshez, 

A nap minden pillanatában igyekszünk megfelelni a helyzetünkből adódó modell-szerepnek. 
Odafigyelünk személyi higiéniánkra, esztétikus megjelenésünkre, egészséges életvitelünkre és 
sportos magatartásunkra. 

Fontosnak tartjuk ezeknek, az értékeknek a közvetítését a szülők felé is, hiszen közösen 
hatunk a gyermekekre, ezért jó, ha egységes felfogás tükröződik bennünk. 

Amint látható, az egészséges táplálkozás kialakítását komplexebb feladatnak gondoljuk annál, 
hogy megtanitsuk a gyerekeket arra mit, és hogyan egyenek. Az egészségmegőrzéshez az is 
hozzátartozik, hogy a délutáni pihenés korszerű, higiénikusan tisztán tmiható, a gerincüknek 
megfelelő tmiást adó ágyakon történik. A levegő 

Az egészségnevelő munkánkban nagy hangsúly helyezünk az egészséges magatartás 
kialakítására ( edzésre, életmód alakításra), a betegségek megelőzésére. Alapvetően fontos 
szervezetünk napi l ,5 -2 liternyi vízigényét tiszta, egészséges, klór és vegyi anyag mentes 
ivóvízzel fedezni. Sokan azonban kevés folyadékot és még kevesebb vizet isznak. A tiszta víz 
jelenléte nem csak iváskor fontos, hanem az elkészített ételeinket is érdemes tisztított vízzel 
megalapozni. A csapvíz alapvetően tartalmaz hasznos ásványi anyagokat, de sajnos sok egyéb 
más is lehet benne, ami az emberi szervezet számára káros. Sa j nos óvodánk nem rendelkezik 
korszerű víztisztító berendezéssel, pedig jelentősége nagyon fontos az óvodás gyermekek 
számára. A megtisztított víz nem tartalmaz semmilyen káros, vagy egészségre ártalmas 
anyagot, szeretnénk, ha gyermekeinknek lehetősége lenne ilyen vizet fogyasztani mindennapi 
szinten, ezért szeretnénk ebből a pályázatból víztisztító készüléket vásárolni. 
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Költségkalkuláció 

']tségtétel, esz:-l~' Mennyiségi Egységár Összesen (Ft) 
l 

egység (db) (Ft/db) ' 
~---~--~-- -j 

· íztisztító( emelet) l db 63.200 63.200 
·------ ·---

l 

íztisztító (földszint) l db 63.200 63.200 
----·------

1126. 400 Ft ___ _______j 
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ELŐJEGYZETT JUTALÉK/KÖLTSÉG: 
ELŐJEGYZETT HITELKAMAT: 
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A tranzakciókhoz tartozó bővebb adattartalom értelmezéséhez az alábbi meghatározás nyújt segítséget: " 
(1.) Átutaló azono~ítója, (2.) Partnerek közti egyedi azonosító, (3.) Konverzió adatai, (4.) Visszautasítás oka, (5.) Közlemény, (6.) Tényleges átutaló 
azonosítója, (7.) Atutalás jogcím kategóriája, (8.) Átutalás jogcíme, (9.) Tényleges kedvezményezett neve, (10.) Tényleges kedvezményezett 
azonosítója, (11.) Ke-dvezményezett azonosító j~, (12.) Tényleges .fizető neve, (13.) Egyéb adatok 

A pénzügyi tranzakciós illetékről szóló 2012. évi CXVI. törvény 7.§ (3) bekezdése alapján az OTP Bank Nyrt. tájékoztatásul közli, hogy a számláján 
végrehajtott·, a számlakivonalon szereplő művelet(ek) után megállapított, az OTP Bank Nyrt-t terhelő illeték összege: i Ft. 

AZ AKTUÁLIS KAMAT· ÉS DÍJTÉTELEKET A BANKFIÓKOKBAN ÉS AZ OTP BANK NYRT. HONLAPJÁN KÖZZÉTETT HIRDETMÉNYEK 
T ART ALMAZZÁK. 


