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Az Ugriftiles ovodaban az EgeszsegmegOrzo Program kereten bail] az 
elmenypedagogia és a fejleszto pedagogia elemeit otvozve csoportjatek 
formajaban, interaktivan szeretnenk megismertetni a gyerekeket egy mehcsalad 
napjaval. 
A mehkaptarban felkel a nap és elkezdodik a szorgos munka. 
A gyerekek megtanuljak, hogyan és kik Altai jut el a mez a boltokba és az 
otthonukba. 
Mennyire fontos az egeszsegftk megorzese és a betegsegek megelozese celjabol 
a mez. 
Az interaktiv foglalkozasokat minden csoportos ovoclas gyermek szamara 
elerhet6ve tesszuk. 
A foglalkozasokat a tavaszi hOnapban, marciusban tervezzuk, meghivott 
szakemberrel es csapataval. 

PROGRAM „Meisel az egeszsegert" — interaktiv 
foglalkozasok 

FELELOS Rekasine Barek Csilla 
IDOPONT 2017. marcius 6-7 

HELYSZIN Ugriftiles Ovoda 
1091. Budapest, Hurok u. 9. 

tornaterem 
KOLTSEGIGENY 85.000 ft 

Budapest, 2016. okt6ber 24. 	 Kekesi Gyorgyne 
ovodavezeto 



doodo 	FERENCVAROSI GCE)  OZDZ\ 

MEHECSKE OVODA 

Egeszseghet a Mehecske Ovodaban 

Az elsosegelynyOjtas oktatasa, a segitsegnyUjtas nepszerOsitese tarsadalmi erdek. Hazankban 

évente kozel egymilliO mentohivast fogadnak, ezzel szemben a felmeresek azt mutatjak, hogy a 

magyarok kevesebb, mint 1%-a tud hatekonyan elsosegelyt nyujtani. Tovabbi ismert teny a kiilfoldi 

felmeresek alapjan, hogy a segelynktast elsajatitani iskolas korban a legcelszerubb, azonban szamos 

kulfoldi es nehany hazai pelda is igazolja, hogy a segelynyujtassal kapcsolatos attitiid kialakitasa mar 

OvoclaskortOl megvalosulhat. 

A helyi pedagOgiai programunkban megfogalmazott Ovo-vedo szabalyaink mellett fontosnak tartjuk 

megismertetni az ovoclasainkat azzal, hogy egy kis odafigyelessel és ovatossaggal rengeteg baleset és 

a vele jarO fajdalom elkerUlhetti lenne. Tudatosabban tervezzUk, hogy gyermekeink 

megismerkedjenek a veszhelyzetek vagy balesetek soran elvegzendo legfontosabb teendokkel, illetve 

ezek kOzUl is azzal, amit 6k el is tudnak vegezni. Ide tartozik a segitseghivas (felnott ertesitese), a 

beteggel valo kapcsolatteremtes és a konnyebb serUlesek ellatasa. A gyerekek megtanulhatjak, hogy 

egy-egy hetkoznapi targy (pl.: bicikli, maszoka, auto, gyogyszer) milyen veszelyforrasokat hordoz 

magaban, illetve mire erdemes odafigyelniiik a balesetek megelozese erdekeben. 

Arra tOrekszi.ink, hogy az egeszseghet kereteben - programjainkkal a csaladokat is megszolitva — 

nagyobb figyelmet kapjon az egeszseg- és balesetvedelem, elsosegelynyUjtas, eletmentes. 

Az egeszseghet id6pontja: 2017. februar 13-17. 

Ferencvarosi Mehecske ovoda 1091 Budapest, IfjUmunkas u. 30. tel., fax: 061 357-0930 

111.00.111.111.1101111.001111.100.00011010411.111.11.0.00.00.0 



Tervezett tevekenyseeek a evermekcsoportokban: 

TObb eve hagyomanykent ismet megszervezesre keriilnek a „Teddy Maci" foglalkozasok, 

melyen lelkes orvostan-hallgatok interaktiv jatekokkal ismertetik meg a kicsiket a 

betegsegek, serOlesek, gyogyulas- gyogyitas folyamataival. 

Fletf6t6lcsOtbrtOkig egeszseges „finomsagokat" keszitenek es fogyasztanak a gyerekek az 

Ovodapedagogusok iranyitasaval. 

A nagycsoportos gyermekeink szamara drog-prevenciOs foglalkozasokat tart egy 

ovodapedagogusunk. 

Az egeszseges eletmod erositeset szolgaljak a het folyaman szervezett kozos, mozgasos 

jatekok, versengesek, motorozas, biciklizes. 

Csoportos beszelgeteseket szervezunk sajat elmenyekrol, els6segellyel kapcsolatos szituacios 

jatekok, foglalkozasok szinesitik a hetet. 

Amennyiben lehetosegiink ad6dik, egy „igazi" ment6aut6ba kukkanthatnak be a gyerekek. 

Csaladi eeeszsegnaP  

Penteken 16-18 Ora kozott az erdekloda szUl6k szamara Ovodank veclonoje tart egy rovid eloadast az 

otthoni balesetek megelozeser61, a segitsegnAtas lehetosegeirol, majd az SOS Elsosegely KFT 

szakembere, oktatoja mutatja be az eletmentesi technikakat. 

A csoportszobak egyikeben a gyerekek jatekos tevekenysegekkel gyakorolhatjak Ovoclank Ovó-ved6 

szabalyainak megfeleI6 piktogramjainak megismereset, jelenteset ( puzzle kirakO, szinez6, 

kartyajatek) Ovodapedagogus iranyitasaval. A szomszedos teremben egeszseges eletmoddal, 

segitsegnktassal kapcsolatos diafilmeket lathatnak az erdekl6d6k. 

A tamogatas felhasznalasanak terve: 

Ovodai Nylon elsasegely-taska kirandulashoz/taborozashoz: 38.000 Ft 

ismeretterjeszto konyvek beszerzese: 20.000 Ft 

SOS Els6segely oktatOjanak tiszteletdija: 15.000 Ft 

elelmiszer alapanyagok : 5000 Ft 

orvosi szerepjatek eszkOzei: 22.000 Ft 

Budapest, 2016. 10. 24. 

Blaskovicsne Benga Judit 

programfelelas 

Ferencvarosi Mehecske Ovoda 1091 Budapest, IfjUmunkas u. 30. tel., fax: 061 357-0930 

00001110.001100111.111.10111.101000.0110.00041.000 



2016 OKI 1 7, 
Hajdu Erika 

Felado: 	 Liliom Ovoda <liliomovoda@gmail.corn> 
Kiildve: 	 2016. oktOber 17. 10:52 
Cimzett: 	 Hajd6 Erika 
Targy: 	 Re: Egeszsegnap 2017. 

Tisztelt Hai& Erika! 

A Liliom Ovoda hagyomanyorzo szandekkal a 2016/2017-os nevelesi ewe is szeretne Egeszseg-het 
rendezveny, programot szervezni. 

Az Egeszseg-het programjaira az eliiza nevelesi eve.hez hasonlOan 100.000 Ft-t szeretnenk kerelmezni. 

Az "Egeszseg-het" programot 2017. aprilis honapban szeretnenk mcgrendezni. 

Az „ Egeszseg-het" programja: 

Jatekos elsOsegely nyajtasi ismeretek gyermekeknek 

Mozgasjavito lntezet erzekenyito programja 

Egeszsegcs eletmodra neveles a taplalkozas takreben egeszseges 

etelek kostoloja a zsibongOban 

Kutyaval egy mosolyert Alapitvany-  terapias kutyainak 

beinutataja 

Az .. Egeszseg - het elmenyeinek kreativ feldolgozusa 

csoportonkent, - rajzolas, mintazas, kezimunka, testes valasztott technikaval. 

Az elkesziilt munkakbol kiallitas szer■ ezese a zsibongOban. 

l isztelettel: 

Zsellerne MikOczi Eszter 

OvoclavezetO 

2016. oktOber 15. 17:08 Liliom Ovoda irta. <liliomovoda0.gmail.com  
Kedves Erika! 



Iktateszam:69/2016 

ferencydrosi 9Vizpiceny ()meth 
1098 Budapest, Napfeny u. 04.  

Telefon: 280-6709 
e-mail: napfenyoviO4@gmail.corn  

Budapest Foviros IX. Kerftlet 
Ferencvaros Onkormanyzat 
Polgirmesteri Hivatal 
Humanszolgaltatasi Iroda 
1096 Budapest, Lenhossek u. 24-28. III. em. 
Hajdn Erika egeszsegiigyi referens reszere 

Targy: Egeszsegprogram 

Tisztelt HajdO Erika! 

Mellekelten kuldom Egcszscgugyi prugramunkat. melvhez tamogatasukat kerem ovodam 

neveben. 

Budapest. 20 I 6.ok tither I S. 

Bakonyi Agnes 
odax ezeto 
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Egeszsegnapok programjai 

HELYE: Napfeny Ovoda 

IDEJE: 2017.januar-februar-marcius-aprilis-majus 

JELLEGE Ismeretterjesztes, sport, konzultacio,eloadas 

RESZTVEVOK SZAMA: 120-140 fo (86 gyermek) + &Alt& 

A program tiibb napbol, osszetevobol all, havonta 1 nap: 

Lelki egeszseg: 

O Sztiloi forum Ovodank pszicholagusaval 

Ideje: november, januar, marcius 

O Ovodapedagogusi treningek a pszichologussal 

Ideje: november 18, januar 20, aprilis 14. 

Ertelmi fejlesztes: 

Egeszsegsziget titkai- Diri dongO egyi.ittes interaktiv milsoranak megtekintese 

Testi egeszseg: 

Mozgas 

O Sport-delelott : 	10-11.30-ig 

Kozos torna utan verseny- es agyessegi jatekok az Ovoda udvaran 

(+Erdekloclo sziilok) 

Tervezett ideje: 2017. aprilis 

C) Kozos kirandulas szfilokkel 

Tervezett ideje: 2017. aprilis, majus 

Etkezes 

0 Egeszsegdelutin: Ovoclank kiemelten foglalkozik az egeszseges eletmoddal, melynek 

fontos resze az egeszseges taplalkozas. Ezen a napon a gyermekekkel, szillokkel 

kozosen keszittink gyilmolcsokbol es zoldsegekbril izletes es mutatOs egeszseg- 

talakat. 

• Reform siiti sikoverseny szilloknek 

• salata. kiilonboz6 zoldsegkremek. aszalt gyiimolcsok keszitese, etkezesi csirakostolo 

• Lelkiegeszseg: Vedanovel. vagy Dietetikussal. vagy PszicholOgussal vale) konzultacio 

• Gyermekjoga, neptinc foglalkozas 

A program koltsegigenye: 
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Program, eszkol: Koltseg osszkoltseg: Saftif ero: Tarnogatas igeny: 

Egeszsegsziget titkai- Diri 

dongo egyiittes interaktiv 

musora az egeszsegrol 

86x600 51.600,-Ft 11.600,-Ft 40.000,-Ft 

Autobusz kirandulas 2 db 

autobusz (50 los/ 
2 x130.000, 260.000,-Ft 50.000.-Ft 210.000,-Ft 

Gyumolcsle keszitesehez 

gyilmolcs-szolopres 

1x23'990' 23.990.-Ft 3.990.-Ft 20.000.-Ft 

Kostolakhoz:Teljes 

kiorlesa liszt. 

peksiitemenyek, kenverek, 

zoldsegek, gyiimolesok, 

etke:esi csirak, 

papirtanyerok, poharak, 

szemetes. Turmixok, tej, 

gyiimolcslevek 

20.000,.-Ft 5000.-Ft 15.000.-Ft 

Vetelkediikhoz, 

Sportnaphoz,Eg.delutin 

hoz:Jutalmak, dijak : 

Miizli, alma,labdak, 

ugralokotel,karika, 

babzsak, olcsobb konyhai 

eszkozok 

Kb.30.000.- 20.000.-Ft 5000.-Ft 25.000.-Ft 

Betet vizsznro kancsokba 
1-- 

4x3000 12.000.- 2.000.- 10.000.- 

Vizforralo, kenyerpirito 2x 8500 17.000.- 2.000.- 15.000.- 

osszesen: 404.590.- 79.590.- 325.000.- 

Osszesen kert tamogatis: 325.000.-.-Ft, azaz HatszazotN enkilencezer haromszaz forint. 

Budapest, 2016. 10.19. 

Bakonyi Agnes 
odavezetti 



EGESZSEGNAP 

Az egeszsegnap a 2016/2017-os nevelesi evben 2017 mare.-apr. honapban 
keriilne megrendezesre. 

Egeszsegnapi rendezvenytink allomasai a kovetkezok lennenek: 

1. Eselyegyenloseg 
2. Egeszseges taplalkozas 
3. „lelki egeszseg"!!! — gyermek joga 
4. „Testi egeszseg" — jatekos torna 
5. trzekszervek vedelme 
6. Kornyezettudatossag, eletmod jatek 

7. „nem minden szemet szemet" — szelektiv hulladekgyiijtes 

8. Meglepetes allomas 

Gyermekeinkkel szeretnenk megtapasztaltatni, hogy ami egeszseges az is lehet 

finom is! 

Az egeszsegnaphoz kapcsolodoan — egeszseges taplalkozas! — szOloprest 
szeretnenk a csoportok szamara — legalabb 8 darabot — vasarolni kb. 110.000.- 

Koltsegvetes: 1 db ara: kb. 13.000.- 

8db ara: kb. 110.000.-

Bp. 2016. okt6ber 21. 

Szencz Matyasne 
6v. vez. 



Ferencvarosi Csicsergo Ovoda 

1096 Budapest, Thaly Kalman utca 38. 

Tel.: 215-1611, Tel./Fax: 218-6181 

E-mail: thak/0%odaglsmail.com  

Iktatoszam: .../2016 

Targy: Ovodai Egeszsegnap 

Sziligyi Imre 

Irodavezeto Ur reszere 

Budapest Fosaros IX. Kerillet Ferencvarosi 

Polgirmesteri Hivatal 

liumanszolgiltatisi Iroda 

Budapest 
Lenhossek u. 24-28. 
1096 

Tisztelt Irodavezeto Ur! 

Ovodank jó hagyomanyai koze tartozik az évente megrendezesre ker016 Ovodai Egeszsegnap, melyet 

2017 tavaszan ismetelten megszervezni kivanunk. Mellekelten megkiildom a tervezett program es 

koltsegtervet. 

Budapest. 2016. oktober 28. 

Tisztelettel: 

Vajasne Kabarecz Agnes 
ovodavezet6 



EGESZSEGNAP PALYAZAT 

2017. 

A 2017 tavaszara tervezett Egeszsegnap kereteben a soterapia jotekony hatasaival 

szeretnenk megismerkedni sobarlang latogatassal és a csoportokba vasarolhatO eszkozok, 

termekek beszerzesevel. 

Tervezett helyszin: 

Soker Sobarlang 

Cim: 1066 Budapest, Mozsar u. 7. 

A telhasznalhatO Osszeget csoportos belepojegyek megvasarlasara és eszkozok, termekek 

beszerzesere forditanank. 

Tervezett koltsegek: 

SohomokozO belepo 1 gyermek + 1 kisero: 1500 Ft (tovabbi gyermek: 700 Ft) 

A sobarlang latogatasra tervezett gyermekek szama: 100-140 16 

Tervezett belepojegy koltseg: 140 f6 x 700.-Ft = 98.000.-FT 

Eszkozok, termekek beszerzese 8 csoport reszere: 40.000.-Ft 

Osszesen: 138.000.-Ft 

Ha szilkseges, az aktualis beszerzesi arak ismereteben sajat koltsegvetesi forrasbol 

kiegeszitjuk az osszeget, hogy minden csoportba tudjunk termekeket vasarolni. 

Ha lehetoseg lesz rd, mind ket epiiletbe szeretnenk keszillekeket is beszerezni, amit 

kozosen tudnanak a csoportok hasznalni. 

Kerjiik lehetseges tamogatisukat, hogy az Egeszsegnevelesi program kereteben az 

egeszsegvedelemi tevekenysegunket szelesebb korben megvalosithassuk. 

Budapest, 2016.10.28. 

Vajasne Kabarecz Agnes 

Ovodavezet6 



Ferenevirrosi Epres oroda 
1098 Budapest, Epreserdo u. 10. 
Telefon: 280-6705 
e-mail: epresovoda(a freernaillu 

Tisztelt Hajdti Erika! 

ovoclank tervezett Egeszsegnapi programia 

A program celja: 

egeszseges eletmodra neveles, 

egeszseges, biztonsagos karnyezet alakitasa, 

egeszsegmegorzes 

szemleletformalas 

A program idopontja: 2017. tavasz 

A szfiliik bevonisaval ernsitjuk az &oda és a csalad kapcsolatat, a kOzOsen atelt elmenyeknek 

kozossegepito és kozossegforrnalo hatasat felhasznalva ernsitjtik Ovodai kozossegiinket. 

Program lehetiisegek:  

Lallomis: „Vitamin sziget" 

Salatak és falatkak kostolgatasa, elemzese, alkotoelemeinek megnevezese. 

2.allomis: „Fithen &ban, orvossag- 

GyOgyteak, gyOgyntivenyekkel vale) ismerkedes, mezkOstolas. 

3.allomas: „Ere)-nyerii" 

Vitamintorna a szOlokkel, „T.  vitamin fontossaga. (Jutalom egy dobozos Udito) 

4.11lomas: „Radii sokat, mossal fogat!" 

Nagyfog. interaktiv eloadas. 

5. Minas: „Egeszseges, mint a makk!" 

Puzzle kirake. halmazkepzes: ZOldsegek, gy0molcsok,egeszseges es egeszsegtelen etelek kepeibol. 



Ferencvarosi Epres ()redo 
1098 Budapest. EpreserdO u. 10. 
Telefon: 280-6705 
e-mail: pre,modlileemml flu 

6.allomas: „Erzekszervek jatekai" 

Etelek és alkotOelemeik felismerese erzekszerveink segitsegevel: latas, tapintas, izleles, szaglas. 

Szembekotds jatek. 

7.allomis: „tp testben, epp Weld"  

Relaxacios gyakorlatok, hogyan szabadulj meg benned uralkodo fesziiltsegted! 

8. allomas:"Fteled az eleted!" 

„Zoldseg és gytimtilcssz eteles" Akadalypalyan zoldseg es gyilmolcs pltissfigurak begyiljtese. 

i.lutalom:egy alma) 

Eszkozigenv: 	kb. 15.000 -25.000 Ft 

gytimolcsolik, salatak, 
mez, magvak (kicsi,pl. szezam mag a kencekhez!) 

gyamOlcsteak, gyOgynovenyek 
rostos italok, mazli szeletek 

lufik 

Tervezett beszerzesek: kb. 75.000 — 85.000Ft 

- 	A biztonsagos, egeszseges elethez szukseges eszkozok biztositasa. 

Tervezett Egeszsegnapi programunkon  az aktualitasok, es az idojaras itiggvenyeben szeretnenk 
valtortatni. Lehetoseg szerint a szabadteri programokat reszesitjtik elonyben, ahol a szOlokkel kozos 
„tavaszi nagytakaritas az udvaron" is resze lehet a rendezvenynek. 

„ A betegseg utan lest edes az egeszseg, a baj utan a jó, az ehseg utan a jollakottsfig, az 
erofeszites utan a pihenes!" 

(lierakleitosz) 

Budapest, 2016. oktober 25. 

Koszonettel: 

Szundyne lhasz Erzsebet 
Ovodavezeto 



Cim: 	Budapest Fiivaros IX. keriilet 

Ferencvaros Onkormanyzatanak 

Polgarmesteri Hivatala 

Humanszolgaltatasi Iroda 

HajdO Erika egeszsegOgyi referens Asszony reszere 

Lenhossek u. 24. 

Targy: Ovodai egeszsegnap koltsegvetese, es tamogatasi igenye 

Tisztelt Referens Asszony! 

A Ferencyarosi Csudafa Ovoda (10967 Obester utca 9. sz.) „Egeszseg Napjanak „eszkozigenyet az 

alabbi tablazatban sorolom fel. 

Sorszarn Beszerezni 

kivant aru 

Db. Ar Tamogatas Onresz 

1.  gyiimolcs 30 kg 18000Ft 18000Ft 

2.  zoldseg 10kg 10000Ft 10000Ft 

3.  olajos 

magvak 

3kg 5000Ft 5000Ft 

4.  mez 8kg 16000Ft 16000Ft 

5.  cerbona 

szelet 
170 db 11900Ft 11900Ft 

6.  zoldseg- 

gyamales 

szeletelo 

8 db. 30000Ft 30000Ft 

viz forralo 8 db. 32000Ft 32000Ft 

8. gyarnalcsos 

kifesto konyv 

170db. 61000Ft 40100Ft 20900FT 

iisszesen 183900Ft 130000Ft 53900Ft 

Tisztelettel kerem Ont, hogy tamogassa torekveseinket, és tamogatasi igenyanket! 

Budapest, 2016-10-24 

Tisztelettel: 
	

Surmanne Keztyas Tande 

ovodavezet6 
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K eszitette: Fabianne Hajnali Edina 

Nagyne Dobia Erika 

Budapest, 2016. oktober 22. 



iktsz: 133/2016 

cf 8 	cAr Cr 
creteraciecitobi ekicbi cAoc6 Ovocia 

2017.    tavaiz 

A Ferencvarosi Kicsi Bocs Ovoda 2016.-2017. nevelesi evre szolO munkatervenek egyik 1'6 

pillere a csaladokkal valo kapcsolattartas er6sitese. 

Ennek erdekeben az Egeszsegnap program is csaladi programkent tartjuk meg. 

A kozos delutani ..egyiittgondolkodas". az ismeretek bOvitese. a lehetosegek felismertetese, a 

helyes szemlelet megalapozasa a celunk elsOsorban. Olyan szakemberek és ismert emberek 

segitseget kerjiik programunk megvalositasahoz, akik hitelessegtikkel is igazoljak az 

egeszseges eletmod és az egeszsegre neveles fontossagat! 

Programunk killOnboz6 ternleteket fog feldlelni a fogalom kapcsan. 

cpozete6 procramtetv 

detti 

TAPLAKoz.s 

1.- A taplalkozas szerepe a gyennek eleteben 
- Zoldseg, - gyumolcssalata keszites, kostolas 
- Egeszseges desszertek - tanacsadas, kOstolas 
- Egeszseges taplalkozassal kapcsolatos kiadvanyok nepszerbsitese 

2.- Gyogyteak megelozo es gyogyito ereje. kesznese. kOstolasa 

ICESZSEG KOSAR 

..Egeszseges, vagy nem egeszsegesr beszelgetes. valogatas 

..Fogbarat. vagy nem fogbarat'?..  beszelgetes, szinezes 



TESTI EGESZSEGCNK 

Az Ovoda orvosa es vedonOje ad tanacsokat a csaladoknak a gyermekek testi egeszsegevel 
kapcsolatban. 
Interaktiv medon vonjak be szakembereink a csaladokat a beszelgetesbe. 
Lehetaseget biztositunk a gyermekek silly. és magassag men:sere. 

..Teddy Maci doktorokat" hivunk el vendegsegbe, hogy megismertessek a gyerekekkel a 
gyOgyitO tevekenyseget. A gyerekek ineugyogyithatjak _beteg-  babaikat. allatkaikat a 
helyszinen. 

NIOZGAS 

Ismert sportolO(k) ad utmutatast a mozgas fontossagarol. 

Zenes — tancos megmozgato program - a mozgas oromenek atelese celjabol. 

KORNYEZETCAK ECESZtifICE 

A szelektiv hulladekgytijtes bemutatasa. fontossaganak kiemelese. gyakorlatban yak') 
meitvalOsitasa. 
Ismerkedes a hulladekgyiljtok szinevel. feladataval. 
Jatekos feladatok adasa. 

elkl ege_izsegiirik 

Vendeg eloadonk a gyermek erzelmi biztonsagarol beszelget a sziilokkel. 

Tulles I lelga Ovodapszicholog,us a gyermekek lelki eueszsegerOl beszelget. 
Tanacsadits. prevencio. megoldasok keresese a celunk. 

..Az cOszs6giink tic csak akkor I ep en limos. amikor mar \ altThan nap a haj! Flp. edul to 

vap feleliis a testedertr.  

Sientesi (Au 



Az ..Egeszsegnap-  cimii csaladi programot 2017. tavaszan szeretnenk megvalositani. 

A program koltseg tervezete: 

Eloadek dija 100.000 Ft 

Elokeszites, szoro anyagok, plakattervek nyomtatasa, egyeb elokesztiletek: 15.000 Ft 

Zoldsegek, gyumolcsok, egyeb egeszseges taplitlekok 50.000 Ft 

Eszkozok a szelektiv hulladek gytijteshez 20.000 Ft 

A program osszkoltsege: 185.000 Ft 

Koszonettel. 

Fabianne Hajnali Edina — program szervezo 

Nagyne Hobo Erika — program koordinator 

Budapest. 2016. oktober 22. 



FERENCVAROSI ECESZSEGUGYI SZOLGALTATO 
KOZHASZNU NONPROFIT KF'T. 

1095 Budapest, Mester utca 45., telefon: 455-4500, fax: 455-4504 
Postacim: 1450 Budapest, Pf. 104 

Budapest Fovaros IX. kerfilet 
Fcrencvaros Onkormanyzatanak 
Polgarmesteri Hivatala 
Huminszolgaltatisi Iroda 

Sziligyi Imre 
irodavezeto 

Budapest  
Lenhossek u. 24-28. 
1096 

Targy: tobblettamogatis felhasznalasa 

 

Ikt.: 1018-2/ 2016. 

Tisztelt Irodavezeto Ur! 

Intezetunk vezetese kOszonettel vette azt a lehetOseget, hogy Won keret terhere 1 milli() Ft 

ertekben a betegellatas erdekeben a legszuksegesebb es halaszthatatlan javitast es beszerzest 

elvegezztik. Ezek az alabbiak: 

1. Foszforlemezes kazetta a röntgen oszt.ily reszere: 	brutto 315.428- Ft 

Indoklas:  Meglevo kazettaink elhasznalodtak, pOtlasuk szilkseges a pontos diagn6zis 

erdekeben. 

2. Szifrovizsgalati reagensek-tesztcsfkok: 	 brutto 80.000- Ft 

Indoklas:  A kertileti lakosok sziumira rendszeresen szdrOvizsgalatokat vegzUnk. 

3. Probaszemavegkeret és harmasttikor beszerzese a szemeszet reszere: 

brutt6 235.254- Ft 

Indoklas:  a szakrendeles altal jelenleg hasznalt eszk6zok elavultak, koruk miatt a 

szakrendelesen foly6 szakmai tevekenyseg minOsege romlik, a betegellatas folyamatossaga 

lassan nem biztosfthato. 

4. A röntgen rendszer frissitese 3.2-es verziora: 	 bruttO 400.050- Ft 

Indoklas:  a meglevb Kodak kiolvas6 szonver Windows Xp operaeios rendszert tamogat, 

amely elavult ezert biztonsagi kockkatot jelent a halOzaton lev6 ti bbi sztimitagepre is. 

Honlap: www.feszrendelo.hu  , e-mail: titkarsaafeszrendelo.hu 
Bankszam laszam: 12001008-00351227.00100007, adoszarn: 14192247-1-43 



Osszesen a 4 fejlesztes osszege: 
	 brutto 1.030.732- Ft 

Budapest, 2016. oktober 24. 

Tisztelettcl 

Dr. Kovacs .16zsef 
ligyvezeia igazgatO 

ForencvArosi Egeszsegiigyi Szolvftattl 
Ktizitasznii Nonprofit MI. 

1095 Budapest, Muster u. 45. 
Tel.: 455-4500, Fax: 455 4504 

Adoszarn: 14192247- 1-43 
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