
A SZÁZSZORSZÉP ALAPÍTVÁNY BEVÉTELEI, FELHASZNÁLÁSUK 

Év  Adományok 1%  Pályázatok Felhasználás  

2009. 
 
 
 

475.000.- 
 
 
 

1.163.484.- 
 
 

 

270.000.- 
 

udvari játékok (hinta, rugós játékok), fejlesztő-játékok a csoportoknak, szertárak létrehozása a 
foglalkozási eszközök elhelyezésére, irodalomszertár fejlesztése bábokkal, fejdíszekkel, 

karácsonyi játékok vásárlása, ünnepélyek megrendezése 

2010. 
 

 

831.200.- 
 

 

1.398.501.- 
 
 

120.000.- 
 

 

új személy- és teherkapu készíttetése, új mellékbejárati ajtó készíttetése előtetővel, kukatároló 
felújítása, komposztáló létrehozása, kerítés áthelyezése, kiscsoportosoknak villamos beszerzése, 
kerti homokozó játékok, fejlesztő játékok vásárlása, testnevelés szertár fejlesztése egyensúlyozó 

játékok vásárlásával, növények, virágok vásárlása az előkertbe, zöld csoportszoba felújítása: 
válaszfal építése, új bútorok vásárlása 

2011. 1.417.000.- 1.152.787.- 145.000.- Százszorszép kiskert kialakítása, kerti játékok lefestése, tornaterem építése 

2012. 1.198.000.- 753.177.- 255.000.- Bejárat felújítása, fészekhinta, kétüléses hinta alá ütéscsillapító burkolat, kerti játékok javítása, 
növények vásárlása, fejlesztő játékok karácsonyra, ünnepélyek rendezése 

2013. 873.325.- 814.162.- 350.000.- Az óvoda 40. születésnapi ünnepségének szervezése, két játéktároló faház telepítése, focipálya 
kerítéssel, ütéscsillapító burkolat fektetése a kétülésese hinta alá, kerti játékok javítása, kék csoport 

felújítása: festés, új bútorok beszerzése, fejlesztő játékok vásárlása karácsonyra 

2014. 840.000.- 630.356.- 1.356.000.- Gyepszőnyeg öntözőrendszerrel a kiscsoportosok területére, szenzitív ösvény kialakítása mindhárom 
játszóterületen, négy fából készült szeméttároló elhelyezése az udvar különböző részein, tornatermi 

mozgásfejlesztő eszközök, futóbiciklik és egyéb fejlesztő játékok vásárlása az öt csoport részére. 

2015. 900.000.- 1.150.000.- 320.000.- Műfű telepítése a nagycsoportosok területére, fejlesztő szoba felújítása, gumitégla burkolat 
ugróiskolával a középső csoportosok területére, tornatermi mozgásfejlesztő eszközök vásárlása, 

fejlesztő játékok vásárlása karácsonyra. 

2016. 1.633.975.- 797.688.- 200.000.- Udvari játékeszköz park fejlesztése: rugós játékok, futóbiciklik vásárlásával. 85 m2 műfű burkolat 
telepítése a középső csoportosok területére. Gumitégla burkolat ugróiskolával, óriás sakkal, valamint 

színpad készítése a középső csoportosok területére. 
Süllyesztett trambulin vásárlása mindhárom korcsoport játszóterére. 

2017. 2.276.200.- 714.830.- 200.000.- Piros csoportosok öltözőjébe új szekrények vásárlása. Emeleti folyosó burkolatcseréje. Lila 
csoportosok öltözőjéhez szükséges anyagok vásárlása (festék, gipszkarton stb.) 



 

 

2018. 4.020.000.- 864.294.- 100.000.- sószoba 

2019.  588.582.- 100.000.- 95 nm műfű telepítése a kiscsoportosok területére, KRESZ park létesítése, Kék csoportosok 
öltözőjének felújításához szükséges anyagok vásárlása, Lila csoport öltözőjébe új szekrények 

vásárlása, futóbiciklik vásárlása, 

2020.  554.217.- 500.000.- udvari játékok (vonat és hintaállvány) telepítése a kiscsoportosok területére, 100 nm műfű 
telepítése a középső csoportosok területére, várjáték teljes felújítása, honlap korszerűsítése, 2 db 

laptop vásárlása az online ovi céljaira, …… 


