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 SZAKMAI BESZÁMOLÓ  
 

Nemzetiségi egyedi támogatásokhoz 
 
Kedvezményezett adatai: 

 

Kedvezményezett neve: 
 
Harta Nagyközség Német Nemzetiségi Önkormányzata 

Kedvezményezett címe: 6326 Harta, Templom u. 68. 

Támogatás azonosító 
száma: 

NEMZ-N-19-0049 

A támogatás célja1: 
„A Hartai Hétszínvirág Óvoda csoportszobáihoz tartozó vizesblokkok felújítása, 
valamint az intézményfenntartó helyi nemzetiségi önkormányzat működési 
költségeinek kiegészítő támogatása” 

Támogatási összeg (Ft)2: 5.000.000.- Ft 

Kapcsolattartó neve: 
Elérhetősége (tel., e-mail): 

Frőhlich Henrikné, elnök 
+36/70 459 3085 
harta@äharta.hu 

 
1. A megvalósult támogatott tevékenység (projekt/beruházás/program) bemutatása: 
 

Az óvodai csoportszobákhoz tartozó vizesblokkok teljes egészében felújításra kerültek, mind épületgépészeti, 
mind építészeti szempontból. Megvalósult a teljes burkolatcsere (padló, falicsempe), új, modern szaniterek 
kerültek elhelyezésre. A gyermekek igényeit teljes mértékben kielégítő, mai kornak megfelelő mosdó 
helyiségek kerültek átadásra. 
 

 
                                                 
1 a támogatói okiratban / támogatási szerződésben nevesített támogatási cél 
2 a támogatói okiratban / támogatási szerződésben nevesített támogatási célra megítélt támogatás teljes összege 
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2. A támogatott tevékenység (projekt/beruházás/program) jelentőségének indoklása. A támogatott 
tevékenység eredményei, utókommunikációja, jövőbeni tervek bemutatása: 
 

Az óvoda épülete már 30 éves, az akkor vizesblokkok szolgálták az óvodás gyermekeket. Az épületgépészet 
elavulttá vált, dugulások, csaptelep meghibásodások keletkeztek. A csempeburkolat megkopott, csúszássá, 
balesetveszélyessé vált. Nélkülözhetetlen volt a teljeskörű felújítás. 
Öt darab modern, új technológiák, burkolatok és szaniterek beépítésével kialakított mosdó került átadásra. Az 
óvodás gyermekek a mai kor elvárásainak megfelelően felújított helyiségeket vehettek használatba. 
Életkörülményeik pozitívan változtak. 

 
3. Amennyiben a támogatott tevékenység megvalósítása során a támogatói okirat/támogatási 
szerződés módosítását nem igénylő változások történtek, kérjük ennek leírását és indoklását: 
 

Nemleges. 

 
4. A dokumentációba foglalt mellékletek felsorolása (fotó, sajtómegjelenések stb.): 
 

Fotók a felújított vizesblokkokról. 

 
Kelt: Harta, 2020. január 23. 
     ………………………………………………… 

Kedvezményezett hivatalos képviselője, vagy az általa meghatalmazott személy 
 aláírása  

P.h. 
 
Kérjük, hogy a szakmai beszámolót a pénzügyi beszámolóval együtt 1 eredeti példányban – ajánlott 
küldeményként – az alábbi postacímre beküldeni szíveskedjenek: 
 

Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. 
Támogatáselszámolási és monitoring igazgatóság 

Budapest Pf. 52. 
1253 

 
Kérjük, hogy a borítékon tüntessék fel a támogatás azonosítószámát. 


