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Előterjesztés 

a Képviselő-testület részére 

.J.JJG . számú előterjesztés 

a Kőbányai Kékvirág Óvoda részére államháztartáson kívüli támogatás átvételének 
jóváhagyásáról 

I. Tartalmi összefoglaló 

A VICTORIA A GYERMEKEKÉRT Egészségvédelmi Közhasznú Alapítvány (a 
továbbiakban: Alapítvány) 2017. február 2-án pályázati felhívást tett közzé a gyógyítást, 
gondozást vagy rehabilitációt szolgáló eszköz, gép vagy berendezés megvásárlásához 
nyújtandó támogatás igénylésére (2. melléklet). 

A Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat fenntartásában működő Kőbányai 
Kékvirág Óvoda [1107 Budapest, Kékvirág utca 5. (a továbbiakban: Óvoda)] az Alapítvány 
által meghirdetett XIV. pályázati felhívásra 2017 februárjában pályázatot nyújtott be (3. 
melléklet). 

A pályázat adatai: 
a) a pályázat neve: VICTORIA A GYERMEKEKÉRT Egészségvédelmi Közhasznú 

Alapítvány XVL pályázati felhívása, 
b) a pályázat benyújtásának határideje: 2017. február 16. 
c) az igényelt támogatási összeg: 789 576 forint, 
d) a megvalósítás kezdő időpontj a: a támogatási szerződés megkötésének időpontja az 

Óvoda 2017. április ll-ei Nyilatkozata alapján (4. melléklet), 
e) a megvalósítás befejező/elszámolási időpontj a: a támogatási szerződés megkötését 

követő 30 napon belül. 

Az Óvodát az Alapítvány 789 576 forint támogatásban részesítette. 

A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX törvény 41. § (9) 
bekezdése alapján a helyi önkormányzat képviselő-testülete az államháztartásan kívüli forrás 
átvételére és átadására vonatkozó rendelkezéseket rendeletben szabályozza. 

A Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről, valamint 
egyes önkormányzati rendeleteknek a költségvetéssei összefiiggő módosításáról szóló 3/2017. 
(IL 24.) önkormányzati rendelet 8. § (l) bekezdése alapján a költségvetési szerv alapítványi 
forrásból működési és felhalmozási célra pénzeszközt a Budapest Főváros X. kerület 
Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének (a továbbiakban: Képviselő-testület) előzetes 
jóváhagyásával vehet át. 

Az Óvoda a pedagógiai programja alapján integrálja és speciális fejlesztő programokkal segíti 
a beszédhibákkal és részképesség-zavarokkal, valamint az autizmussal diagnosztizált sajátos 
nevelési igényű gyermekeket. Továbbá műhelyfoglalkozások keretében végzi a tehetséges 
gyermekek fejlesztését. Az Óvoda tehetségpontként elismert intézmény. 

Az Óvoda a jelen pályázaton elnyert összeget a TMST (szenzomotoros szemléletű állapot- és 
mozgásvizsgálat) alapján végzett egyensúlyozás, a téri tájékozódás, a téri relációk 
fejlesztéséhez szükséges speciális eszközök beszerzésére kívánja fordítani. 

Javaslom az Alapítvány által nyújtott támogatás átvételénekjóváhagyását 



II. Hatásvizsgálat 

Az Óvoda pedagógiai programjában kiemelten szerepel a tehetséggondozás és a prevenció, 
illetve a beszédfogyatékossággal és az autizmussal élők integrálása, fejlesztése. A pályázaton 
nyert támogatássallehetőség nyílik a TSMT alapján diagnosztizált fejlesztésekhez szükséges 
eszközök beszerzésére. 

III. A végrehajtás feltételei 

A döntésnek pénzügyi vonzata nincs, az eszközbeszerzés feltételei biztosítottak. 

IV. Döntési javaslat 

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

Budapest, 2017. április ,;}D ?' 

Törvényességi szempontból ellenjegyzem: 

~~ 
~r. ~{# Krisztián 
Jegyzo 

l. melléklet az előterjesztéshez 

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének 
.. .12017. (IV. 27.) határozata 

a Kőbányai Kékvirág Óvoda részére államháztartáson kivüli támogatás átvételének 
jóváhagyásáról 

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a VICTORIA A 
GYERMEKEKÉRT Egészségvédelmi Közhasznú Alapítvány által a Kőbányai Kékvirág 
Óvoda részére 789 576 forint támogatás nyújtásátjóváhagyja. 

Határidő: azonnal 
Feladatkörében érintett: a Humánszolgáltatási Főosztály vezetője 

a Gazdasági és Pénzügyi Főosztály vezetője 
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»VICTORIA A GVERMEKEKÉRT<< Egészségvédelmi Közhasznú 
Alapítvány 

XIV. pályázati felhívás 

a gyógyítást, gondozást vagy rehabilitációt szolgáló 
eszköz, gép vagy berendezés megvásárlásához nyújtandó támogatás 

igénylésére 

Miért hívtuk életre az alapítványt? 

A »VICTORIA A GYERMEKEKÉRT« Egészségvédelmi Közhasznú Alapítvány célja: A köz 
érdekében álló gyermekkórházak, gyermekgondozó intézmények, hátrányos helyzetű 

gyermekeket segítő intézmények - beleértve a fogyatékos gyermekek gondozására 
szakosodott intézményeket is- segítése, anyagi támogatása, infrastruktúrájuk fejlesztése. 

A pályázat tárgya 

A pályázat keretében az alapítvány egyszeri, vissza nem térítendő támogatást nyújt a 
kiválasztott kórházak, intézmények részére a megelőzést, gyógyítást, gondozást, 
rehabilitációt szolgáló vagy ápolási, gondozási körülményeket javító eszköz, gép, berendezés 
megvásárlására. 

Kik pályázhatnak? 

A »VICTORIA A GYERMEKEKÉRT« Egészségvédelmi Közhasznú Alapítvány pályázatán részt 
vehetnek a köz érdekében tevékenykedő gyermekkórházak, gyermekgondozó intézmények 
és hátrányos helyzetű gyermekeket segítő intézmények, legyenek azok bármilyen jellegű és 
bármilyen fenntartású intézmények. Pályázhatnak továbbá általános kórházak, feltétel 
azonban, hogy a megpályázandó összeg kizárólag a kórház gyermekosztályán használandó 
gép, berendezés vagy eszköz vásárlására fordítható. 

A támogatás összege és felhasználása 

A pályázók által elnyerhető támogatási összeg nagysága a Victoria papír, író- és irodaszerek, 
valamint számítástechnikai kellékanyagok 2016. július 1. és 2016. december 31. közötti 
időszakban Magyarországon elért forgalmának és a magánbefizetéseknek a függvénye. Az 
alapítvány által a jelen fordulóban maximum 6 millió Ft lesz a kifizethető összeg. 

Az alapítvány működése óta közel 175 
értékben. 

·----~·-···-·-·· ·························-·-·---- ·------

millió Ft 



------························· ........ _ -------.----......... - ........ ~-----......... -- ...... _ ... 

http://www.victoriaagyermekekert.hu/tamogatottaink 

Az alapítvány a nyertesekkel kötendő ~~Támogatási szerződés" keretein belül folyósítja az 
elnyert összeget a nyertes pályázóknak vagy közvetlenül a nyertes pályázó által megvásárolni 
kívánt eszköz beszállítójának. A beszerzés megtörténtét a kedvezményezett a beszerzést 
igazoló számla és a megvásárolt eszköz fényképének a >>VICTORIA A GYERMEKEKÉRT« 
Egészségvédelmi Közhasznú Alapítvány Kuratóriuma részére történő megküldésével kell 
igazolja a vásárlást követő 15 napon belül. A rendelkezésre bocsátott összeg kizárólag a 
pályázatban megjelölt és az alapítvány kuratóriuma által jóváhagyott fejlesztésre fordítható. 

Egy-egy pályázó maximum bruttó 1 millió Ft összegig nyújthat be pályázatot és egy pályázó 
maximum egy pályázati anyagat nyújthat be. A Kuratórium döntése ellen jogorvoslatnak 
helye nincs. Felhívjuk a figyelmet, hogy a pályázati összegnek nincs minimum alsó határa. 
A kuratórium fenntartja a jogot a résztámogatásra. Több igényelt tétel esetére kérjük, hogy a 
pályázatban határozzanak meg preferencia-sorrendet. 

Pályázat benyújtásának határideje 

A pályázatok legkésőbb 2017. február 16-ig kell beérkezzenek az alapítvány honlapján lévő 
elektronikus felületen. 

httQ:!/www.victoriaagyermekekert.hu/node/add/palvazati-urlap 

A pályázat formai és tartalmi követelményei 

A pályázatnak tartalmaznia kell: 

• a kórház vagy intézmény nevét, címét, e-mail címét, bankszámla számát és adószámát 
• alapítási évét 
• tevékenységének rövid leírását, különös tekintettel a köz érdekében való működésre 
• 2017. év költségvetésének összegét, valamint azt, hogy azon belül milyen összeget használ 
fel a fejlesztésre, új gép, berendezés vásárlására illetve az ápolási, gondozási körűlmények 
színvonalának emelésére. 

• a támogatásból vásárolni kívánt eszköz, gép vagy berendezés megnevezését, gyártóját és 
beszerzési árát. (Fogyóanyagot nem támogatunk.) 
• a végrehajtandó beruházással elérhető fejlődés bemutatását a szolgáltatás, gyógyítás 
színvonalában, eredményességében 

Az alapítvány kuratóriuma fenntartja magának a jogot a fentieken kívül további adatok 
kérésére, amennyiben döntésének meghozatalához azt szükségesnek látja. 

A beérkezett pályázatokban szereplő adatokat bizalmasan kezeljük és a Kuratórium tagjain 
kívül harmadik személy reszére nem bocsátjuk rendelke~~SI~~alamint ezeket az adatokat 
kizárólag a pályázat elbírálása érdekében használjuk (' áqy kuratóriuma kijelenti, "';\,, 
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hogy a nyertesek listáját1 valamint a nyertesekkel megkötendő "Támogatási szerződésn-t 
nyilvánossá kívánja tenni, így aki pályázik azzal egyben a nyilvánosságot is vállalja. 

A pályázatok elbírálása 

A beérkezett pályázatok elbírálása és a támogatandó intézmények kiválasztása és 
kiértesítése előreláthatólag 2017. április 10-ig megtörténik. A kiértesítés e-mailen, illetve 
amennyiben a nyertes pályázóknak nincs e-mail címe, ajánlott levélben történik. A nem 
támogatott pályázatokat a Kuratórium nem őrzi meg, azok a pályázat kiértékelése után 
megsemmisítésre kerülnek. Írásos tájékoztatást kizárólag a nyertes pályázók kapnak. A 
nyertesek listáját a honlapunkon feltüntetjük. 

A korábbi pályázati kiírások során támogatott intézmények listája az alábbi !inken 
megtekinthető. 

http://www.victoriaagyermekekert.hu/tamogatottaink 

További információ 

Amennyiben a pályázattal kapcsolatban bármi kérdése van, forduljon bízalommal Kökény 
Gyöngyihez, az alapítvány kuratóriumának titkárához levélben az alapítvány postacímén vagy 
elektronikus levélben a gyongyi.kokeny@víctoriaagyermekekert.hu e-mail címen. 

Dunakeszi, 2017. február 2. 

»VICTORIA A GYERMEKEKÉRT« 
Egészségvédelmi Közhasznú Alapítvány 
Kuratóriuma 



KŐBÁNYAI KÉKVIRÁG ÓVODA 
Budapest, 1 107 Kékvirág utca 5. 

Telefon: +36 l 264-9489 
www.kekviragovoda. hu 

Kőbányai Kékvirág Óvoda bemutatkozása 

óvodánk törzs épülete több mint ötven éve épült, melyet később tovább bővítettek, ill. 
korszerűsítettek. Épületünk világos, tágas csoportszobákkal és kiszolgáló helységekkel 
rendelkezik. 

Udvarunkat fás, bokros területek teszik gyermekeink számára egészséges környezetté, 
eszközeinket költségvetésünkhöz igazodva megpróbáljuk folyamatosan cserélni, 
korszerűsíteni. 

Intézményünk az óvodai Nevelés Országos Alapprogramban meghatározottak alapján tud a 
kisgyermekekről gondoskodni hét óvodai csoportban. A Pedagógiai Program alapján 
integráljuk, speciálls fejlesztő programokkal segítjük a beszédhibákkal, ill. részképesség 
zavarokkal diagnosztizált sajátos nevelési igényű gyermekeket. óvodánk fogadja 
csoportjaiban és integrálja még az autista, a megismerő funkciók vagy a viselkedés 
fejlődésének organikus okra visszavezethető tartós és súlyos rendellenességével küzdő 
gyermekeket. 

Testületünk 1995 óta foglalkozik a drámapedagógia kérdéseivel és gyakorlati 
megvalósításával, mellyel nyitottabb világot kíván teremteni a felnövekvő gyermekek számára. 
2000 óta folyamatosan több területen foglalkozunk a tehetséges gyermekekkel 
műhelyfoglalkozások keretein belül (agyagozás, korongozás, - logikai, - zene-zúg). 
Tehetségpontként is elismert intézmény vagyunk. 

2014-től a testület tudatosan a TSMT képzések felé fordult (Szenzomotoros szemléletű állapot 
és mozgásvizsgálat felvétele, értékelési szempontjai és alkalmazási lehetőségel - TSMT alap 
és TSMT 2), melyeket a pedagógusok elvégeztek, ilL még folyamatban van képzésük. 2016-ra 
elértük, hogy a diagnosztika beindult, az egyéni és csoportos fejlesztés beindítása 
folyamatosan történik az eszközbeszerzésektől függően. 

Kedvező adottságainkat kihasználva, hangsúlyozott szerepet kap az udvari élet 
változatossága, a környezetvédelemmel kapcsolatos feladatok megvalósítása 
(természetszeretet, természetismeret, természetmeg őrzés. Madárbarát óvoda vagyunk. 

Intézményünk elnyerte a uZöld óvoda" címet az Oktatási Minisztériumtól már három 
alkalommal. 

A hagyományos óvodai értékek megőrzése mellett változatos kapcsolatteremtési formákat 
tartunk fontosnak (nevelési találkozók, szülők fóruma, barkács-délutánok, család - óvoda 
közös kulturálís programjai, nyílt szakmai na_.............._ 

A népi hagyományok megőrzése 
mesterségeket (korongozás, szövés 
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Szakmai munkánk elismeréseként 2004-ben az Oktatási Minisztériumtól az intézmény 
megkapta "A Közoktatás Minőségéért Díj pályázaton a Kiválóság Díj kategóriában az 
elismerő oklevelet. 

Nevelésfilozófiai megközelítésben: a humanizmus, a demokratizmus, az emberközpontúság 
örök emberi értékek, melyek a tiszteletet, szeretetet, bizalmat, elfogadást, toleranciát jelentik 
mindennapi munkánkban. 

A gyermeki személyiség fejlesztése szempontjából fontosnak tartott alapelveink: 

- a szabad játék elsődlegessége, 
- a gyermeki szakségletek kielégítése, a kiemeit figyelmet igénylő gyermekeknek az 

életkorhoz illeszkedő követelményekkel, tervezéssei fejlődésük elősegítése, 
esélyegyenlőség biztosítása. 

- egyéni bánásmód az egyéni és életkori sajátosságok, a személyiség az egyéni 
képességek, adottságok, a fejlődési ütem és a szociokulturális helyzet figyelembevétele, 
szociális hátrányok enyhítése. 

- a verbális és testi képességek kibontakoztatása, érzelmi, erkölcsi, értelmi, szociális 
képességek hátrányainak enyhítése, finom hangolása egyéni és kőzösségi szempontok 
alapján, fejlődést támogató értékeléssel az elfogadás, bizalom, szeretet és empátia 
jegyében, 

- a kiemelt, kűlönleges figyelmet igénylő (sajátos nevelési igényű- későbbiekben SNI, 
beilleszkedési, tanulási és magatartási zavarokkal küzdő- későbbiekben BTM, 
tehetséges) gyermekek felismerése, szOrése, egyéni fejlesztése, fejlődésük elősegítése, 
komplex nevelés, a tudás, az igazságosság, a szabadság és a méltányossági elvek 
mentén, előítéletmentesség. 
inkluzív pedagógia, kiterjesztett integrációs nevelés, differenciálás pedagógiai 
koncepció érvényesítése (egyediség, másság, individum, migráns, tehetséggondozás), 
a gyermeki fejlődés elemzése, mérése, értékelése, nyomon követése, 
az iskolai életre alkalmasság fejlettségi szintjeinek meghatározása. 

Pedagógiai hitvallásunk: a családdal kézen fogva kulturális értékek közvetítésével 
értékes személyiségek formálása, valamint a kiemelten fejlesztendő kompetenciák 
megalapozása, megfelelő szintű birtoklása, célzott differenciált képességfejlesztéssel a 
játékosság elveinek betartásával, szakemberek bevonásávaL 
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, 
Kőbányai Kékvirág Ovoda 

Intézmény és kapcsolattartó adatok 
Budapest 
1107 
Budapest 
Kékvirág utca 5 

Kapcsolattartó: 
Béres Péterné 
12649489 
kekviragovoda@gmail.com 

Intézmény információk 
Adó száma: 
16909506-2-42 
Bankszámlaszáma: 
11784009-16909506 
Alapításának éve: 
1959 
Intézmény típusa: 
óvoda 
Intézmény tevékenysége: 
Az óvodában az alaptevékenységen kívül kiemelten foglalkozunk a tehetséggondozással, a prevencióval(beszéd- autista fogyatékosok 
integrálása)és fejlesztésével, Az utóbbi éveben a TSMT szenzomotoros mozgásfejlesztés területét helyeztük előtérbe a képzések segítségéve!, 
most a gyakorlati bevezetéssel. 
Intézmény férőhelyeinek/ellátottainak száma- gyermek (fő): 
172 
Intézmény férőhelyeinek/ellátottainak száma- felnőtt (fő): 
o 
Intézmény éves költségvetése (forint): 
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3 490 OOO 
Intézmény éves költségvetéséből mennyit fordít fejlesztésre (forint): 
300 OOO 

Pályázati adatok 
V állalt önrész: 
50 OOOFt 
Az óvodában a képzett óvodapedagógusok munkaidőn túl, önkéntes felajánlás alapján végzik a TSMT diagnosztikát és egyéni+csoportos 
fejlesztést. Heti 2 alkalommal egyéni és csoportos, évenként folyamatosan az 5 évesek diagnosztikai szűrése történik meg. Minden 
dokumentál unk. 

Hány alkalommal pályázott eddig Alapítványunknál?: 
2 
Hány alkalommal részesült eddig támogatásban az Alapítványunktól 7: 
o 
Honnan értesült pályázati kiírásunkról 7: 
A pafi.hu pályázatfigyelő oldalról 

Beszerezni kívánt eszközök 
Pályázott összeg (forint): 
789 576 

Prioritás Megnevezés d b 
, Bruttó Bruttó 

ara szam , , .. 

1 

2 

3 

Híd és átjárószett l 

Könnyű tomaszőnyeg 
2 

-kék- 200x8x100 

szett 

es~ 

egysegar osszesen 

224500 224500 

77 528 

346 50 

!);; 

155056 

69 300 

4-ee.red"' .. 
~'fri/'",J· l] '• 

A TSMT csak az alap fejlesztéséhez egy komplex eszköztár egy csoport 
részére (kb 6 fő) 

TSMT -hez maradék csecsemőkori reflexek leépítésére, A TNR és STNR, 
egyensúly és testvázlat fejlesztésére - könnyen mozgatható a szett 
kiegészítése 

TSMT -hez maradék csecsemőkori reflexek leépítése nagyobb 
mozgásokkal, összekapcsolhatóság plussz fejlesztésekkel (más tipúsú 
terhelhetőség) a szett kiegészítésére 



Prioritás Megnevezés darabszám Bruttó 
egységár 

4 Tornabak 2 29990 

5 Félkör létra l 37290 

6 Trapéz létra l 284 90 

7 Létra l 31990 

8 Moduló szett l 165000 
9 Step-pad 3 5 990 
10 
11 

12 
13 

14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 

Bruttó 
összesen 

599 80 

37290 

28490 

31990 

165000 
17970 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 

TSMT-hez egyensúlyozás, téri tájékozódás, téri relációk fejlesztéséhez a 
szett kiegészítésére 

TSMT-hez egyensúlyozás, téri tájékozódás, téri relációk fejlesztéséhez 
más forrnában a szett kiegészítésére 

TSMT-hez egyensúlyozás, téri tájékozódás, téri relációk fejlesztéséhez 
más mozgásforrnákkal a szett kiegészítésére 

TSMT-hez egyensúlyozás, téri tájékozódás, téri relációk fejlesztéséhez 
más mozgásforrnákkal a szett kiegészítésére 

TSMT-hez egyéni fejlesztési forrnához egy komplex szett 

TSMT-hez lépésgyakorlatok 
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Prioritás 

25 

26 
27 
28 
29 
30 

Fájlok 

Megnevezés darabszám Bruttó Bruttó 
egységár összesen 

o 
o 
o 
o 
o 
o 

http://www. victoriaagyermekekert.hulsites/ default/files/intezmeny bern uta ... 
http://www.victoriaagyermekekert.hu/sites/default/files/igenyelt eszkozo ... 
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Kérjük ellenőrizze a kitöltés során megadott adatokat! 

Amennyiben hibát talál, a "Javítom a pályázatot!" gombbal tudjajavítani azt! 

Ha minden adatot rendben talált, az "Elküldöm a pályázatot" gombbal tudja pályázatát véglegesíteni! Ezt követően utólagos módosításra nincs 
lehetőség. 

Megjelenítés Intézmény és kapcsolattartó adatok Megjelenítés Intézmény információk Megjelenítés Pályázati adatok Elrejt Beszerezni kívánt 
eszközök 

Prioritás Megnevezés darabszám Bruttó egységár Bruttó összesen 

l Híd és átjáró szett l 224500 224500 A TSMT csak az alap fejlesztéséhez egy komplex eszköztár egy csoport részére (kb 6 fő) 

2 Könnyű tomaszőnyeg- kék 277528 155056 
TSMT-hez maradék csecsemőkori reflexek leépítésére, ATNR és STNR, egyensúly és testvázlat 

- 200x8xl00 fejlesztésére- könnyen mozgatható aszett kiegészítése 

3 
N agy tomaszőnyeg szett 
120xl20 

4 Tomabak 

5 Félkör létra 

6 Trapéz létra 

7 Létra 

8 Moduló szett 

9 Step-pad 
Pályázott összeg (forint): 
789 576 
Megjelenítés Feltöltött fájlok 
Elküldöm a pályázatot 
Javítom a pályázatot l 

2 ,., 465 0 
69

.., 
00 

TSMT -hez maradék csecsemőkori reflexek leépítése nagyobb mozgásokkal, 
.) · .) összekapcsolhatóság plussz fejlesztésekkel (más tipúsú terhelhetőség) aszett kiegészítésére 

229990 59980 TSMT-hez egyensúlyozás, téri tájékozódás, téri relációk fejlesztéséhez aszett kiegészítésére 

1 3 7290 3 7290 T_S~T -~~z ;gyensúlyozás, téri tájékozódás, téri relációk fejlesztéséhez más formában aszett 
k1egesz1tesere 

1 284 90 28 490 TSMT :he~ e?~e~súlyozás, téri tájékozódás, téri relációk fejlesztéséhez más mozgásformákkal a 
szett klegeszltesere 

1 31990 31990 TSMT:he~ e?~e~súlyozás, téri tájékozódás, téri relációk fejlesztéséhez más mozgásformákkal a 
szett kwgesz1tesere 

l 165000 165000 TSMT -hez egyéni fejlesztési formához egy komplex szett 

3 5990 17970 TSMT-hez lépésgyakorlatok 
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Tisztelt Pályázó! 
Köszönjükjelentkezését és érdeklődését a VICTORIA a Gyermekekért Egészségvédelmi Közhasznú Alapítvány pályázata iránt! 

A beérkezett pályázatokban szereplő adatokat bizalmasan kezeljük és a Kuratórium tagjain kívül harmadik személy részére nem bocsá1juk 
rendelkezésre. 

A kiértesítés e-mailen, illetve amennyiben a nyertes pályázóknak nincs e-mail címe, ajánlott levélben történik. 
Írásos tájékoztatást kizárólag a nyertes pályázók kapnak. 

A nyertesek listáját a honlapunkon feltüntetjük. 

Üdvözlettel: 

»VICTORIA A GYERMEKEKÉRT« Egészségvédelmi AlapítványKuratóriuma 
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tornaszónyegek 

Híd és átjárószett 

félkör iétra 

trapéz létra 

létra 
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Kőbányai Kékvirág Óvoda 

ll 07 Budapest 
Kékvirág utca 5. 

Tisztelt Béres Péterné! 

Ezúton értesítjük, hogy a Victoria a Gyermekekért Egészségvédelmi Közhasznú Alapítvány 2017. február 2-án 
megjelent pályázati kiírására benyújtott pályázatát a Imratórium 2017. március 31. napján megtartott ülésén 
elbírálta bruttó 789 576,· Ft összeggel támogatja a megpályázott eszközök megvásárlását, melyek a következők: 

Bruttó 
Megnevezés db összesen Mindösszesen forint 

Híd és átjárószett 1 224 500 

Könnyű 

tornaszőnyeg- kék 
- 200x8x100 2 155 056 

Nagy tornaszőnyeg 
szett 120x120 2 69300 

Tornabak 2 59980 789 576 

Félkör létra 1 37290 

Trapéz létra 1 28490 

Létra 1 31990 

Moduló szett 1 165 OOO 

Step-pad 3 17970 

A fentiekre tekintettel kérem szfves nyilatkozatát arra vonatkozóan, hogy a pályázati kérelmét továbbra is 
fenntartja-e, a pályázatban írt eszköz, berendezés, tárgy beszerzése a mai napig nem történt-e meg, illetve 
vállalja-e, hogy az adott tárgyat a támogatási szerzödés megkötésétől számított legkésöbb 30 napon belül 
beszerzi, a beszerzés tényét, és a berendezés üzembe helyezését a koratórium felé igazolja. 
Kérem szíves nyilatkozatát továbbá abban, hogy a pályázat kapcsán vállalja-e a megítélt támogatás odaítéléséve l, 
illetve a berendezés átadásával kapcsolatos nyilvánosságot, így különösen a támogatás tényének, mértékének 
nyilvánosságra hozatalát az írott és az elektronikus sajtó útján. 

A támogatási szerződés mielöbbi megkötése érdekében, válaszát várva. 

Dunakeszi, 20 17. április ll. 

Üdvözlettel: Volom Róza 
Kuratórium elnöke 



NYILATKOZAT 

Alulírott, Béres Péterné, a Kőbányai kékvirág óvoda vezetője nyilatkozom, hogy a 
pályázati kérelmemet továbbra is fenntartom, és a pályázatban írt eszközök, tárgyak 
beszerzése a mai napig nem történt meg. 

Vállaljuk, hogy a támogatási szerződést követően 30 napon belül a megjelölt 
eszközöket beszerezzük, a beszerzés tényét és használatba vételét a kuratórium felé 
igazoljuk - tárgyak és eszközök hivatalos számlájával, leltárfelvétellel, valamint 
fényképekkel a használatba vételét a gyermekek által. 

Az intézmény vállalja a támogatás tényének, mártékének nyilvánosságra hozatalát, 
amennyiben az alapítvány ezt igényli. 

A kért adataink a következőek: 

Intézmény neve: Kőbányai Kékvirág Óvoda 

Székhely: 1107 Budapest 

Adószám: 16909506-2-42 

Képviselő (aláírásra jogosult): Béres Péterné 

Bankszámlaszám: 11784009-16909506-00000000 

Kapcsolattartó: 

Név: Béres Péterné 

Cím: 1107 Budapest X. Kékvirág utca 5 szám 

Tel/Fax: 06-1-2649489 

E-Mail: kekviragovoda@gmail.com 

Budapest, 2017. április 11. 




