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Tárgy:Szociális és Egészségügyi Intézmény pályázata a ”VICTORIA A 

GYERMEKEKÉRT” Egészségvédelmi Alapítvány részére 

 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 

A „VICTORIA A GYERMEKEKÉRT” Egészségvédelmi Alapítvány pályázatot írt ki a 

gyógyítást, gondozást vagy rehabilitációt szolgáló eszköz, gép vagy berendezés 

megvásárlásához nyújtandó támogatás tárgyában. 

 

Az Alapítvány célja: A köz érdekében álló gyermekkórházak, gyermekgondozó 

intézmények, hátrányos helyzetű gyermekeket segítő intézmények 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 megvásárlásra. 

 

Támogatás összege felhasználása: 

Az elnyerhető támogatási összeg nagysága a Victoria papír, író-és irodaszerek, valamint 

számítástechnikai kellékanyagok 2010. július1. és 2010. december 31. közötti időszakban 

Magyarországon elért forgalmának a függvénye. Az alapítvány által jelen fordulóban 

várhatóan maximum 5 MFt lesz a kifizethető összeg. 

 

A pályázat benyújtásának határideje: 2011. január 31. 

 

A Szociális és Egészségügyi Intézmény pályázni kíván az Alapítvány felé az „Aranyhíd 

Gyermekek Átmeneti Otthonában működő orvosi szoba felszereléseinek bővítésére, valamint 

a mozgásfejlesztő szoba felújításához és az ott található eszközök bővítésének beszerzéséhez. 

A pályázandó összeg: 2 MFt. 

Az Alapítvány felé csatolni kell az Intézmény fenntartójának jóváhagyó döntését. 

 

A Népjóléti és Lakásügyi Bizottság 2011. január 13-ai ülésén az előterjesztést megtárgyalta és 

javasolja a Képviselő-testület részére, hogy támogassa a Szociális és Egészségügyi Intézmény 

„VICTORIA A GYERMEKEKÉRT” Egészségvédelmi Alapítvány felé gyógyítást, gondozást 

vagy rehabilitációt szolgáló eszköz, gép vagy berendezés megvásárlásához nyújtandó 

támogatásra benyújtandó pályázatot. 
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Határozati javaslat: 

A Képviselő-testület támogatja a Szociális és Egészségügyi Intézmény „VICTORIA A 

GYERMEKEKÉRT” Egészségvédelmi Alapítvány részére a gyógyítást, gondozást vagy 

rehabilitációt szolgáló eszköz, gép vagy berendezés megvásárlásához nyújtandó támogatásra 

benyújtandó pályázatát. 

Felelős: Polgármester a hatáskörrel rendelkező Alpolgármester útján 

Határidő: 2011. január 31. 

 

 

 

 

Budapest, 2011. január 17. 

 

 

 

 

Nagy István sk.  
 

 

Az előterjesztést tárgyalta a Népjóléti és Lakásügyi Bizottság 

Az előterjesztést készítette: Köblös Anita 


