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PÁLYÁZATI FELHÍVÁS 

 

 

A Fejér Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Szakigazgatási Szerve pályázatot ír ki 

Fejér megyei óvodák számára. 

 

Pályázat célja: dohányzás elutasítása révén egészségtudatosabb életmód kialakítása az 

alapoktól kezdve a Fejér megyei óvodákban. 

Pályázók köre: Fejér megyei óvodák. A tagóvodák önállóan is pályázhatnak. 

Pályázat részletei:  
A pályázati részvétel feltételei: 

Óvodai Dohányzás Megelőzési Program (Csukás István – Csiszta mókus négy élete meséje 

alapján, továbbiakban: ÓVD MEG program) elindítása vagy folytatása.  

 Az ÓVD MEG program tervezett időpontját tartalmazó nyilatkozat arról, hogy a 

2015-ös évben megvalósítják az óvodában (legalább egy csoportban).  1. sz. 

melléklet beérkezési határidő: 2015. február 28. 

 Képes beszámoló és leírás beküldése (az ÓVD MEG program befejeztével, de 

legkésőbb 2015.05.15-ig) a 2. sz. mellékletben közöltek szerint a végrehajtott 

programról. 

 Egyidejűleg az óvoda vagy fenntartójának honlapján a beszámoló elhelyezése. 

 

Információk a programról: Marton János FMKH NSzSz egészségfejlesztő  

tel: 06-22/511-720 (123 mellék), e-mail: fejer.egeszsegfejlesztes@kdr.antsz.hu vagy: 

http://www.dohanyzasvisszaszoritasa.hu/ovodai_dohanyzas_megelozesi_program.html 

 

Pályázat benyújtásának módja:  

 elektronikus úton (fejer.egeszsegfejlesztes@kdr.antsz.hu) vagy  

 papír alapon, a Fejér Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Szakigazgatási 

Szerv Egészségfejlesztési Osztály, 

8000 Székesfehérvár, Mátyás király körút 13. címére.  

 

Kérjük, hogy tárgyként jelöljék meg és a borítékra is írják rá:  

„ÓVD MEG!” pályázat 2015 

Minden sikeresen pályázó óvoda részt vesz a sorsoláson, melyen értékes jutalmak kerülnek 

kiosztásra. 

A nyerteseket e-mailben vagy telefonon értesítjük a nyeremény átvételének helyéről és 

idejéről. 
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Fontos dátumok: 

2015. február 28. - A pályázat benyújtásának határideje, azaz a kiírás 1. sz. 

mellékletének beérkezésének határideje. 

2015. május 15. - A pályázati beszámoló benyújtásának határideje, azaz a kiírás 2. sz. 

mellékletének beérkezésének határideje. 

2015. május 28. - Pályázat eredményhirdetése.  

 

Egyéb információk: 

 Fényképeket postai úton tudunk fogadni (elektronikus postaládánk korlátozott 

befogadóképessége miatt) vagy feltöltő linken.  

 A fényképekre és CD-re kerüljön rá az óvoda rövidített neve, a település neve és az 

évszám. 

 Pályázati anyagot nem áll módunkban visszajuttatni. 

 A pályázó a pályázati anyag beküldésével hozzájárul ahhoz, hogy a kiíró a beadott 

pályázati munkákat szabadon, területi korlátozás nélkül, bármikor, díj fizetésének 

kötelezettsége nélkül felhasználhatja, más médiafelületeken is megjelenítheti. 

 A pályázat során különböző rendezvények kerülnek lebonyolításra (sajtótájékoztató, 

nyereményátvétel, stb.), melyek során videó-, hang- és fényképfelvételek készülnek. 

Ezeken a felvételeken a rendezvény látogatói felismerhetők lehetnek. A pályázó a 

pályázati anyag beküldésével igazolja, hogy hozzájárulnak a felvételek nyilvánosságra 

hozatalához. 

 A pályázat eredményét írott és elektronikus sajtó útján nyilvánosságra hozzuk. 

 A pályázó a nevezéssel egyidejűleg elismeri, hogy a pályázati kiírásban szereplő 

feltételeket megértette és elfogadja.  

 Pályázattal kapcsolatban esetlegesen felmerülő egyéb kérdésekben a pályázatot kiíró szerv 

dönt. Döntésével kapcsolatban jogorvoslatnak helye nincs. 

Kapcsolat: A pályázatról további információt, technikai segítséget a Fejér Megyei 

Kormányhivatal Népegészségügyi Szakigazgatási Szerv egészségfejlesztő munkatársa, 

Marton János nyújt a 06-22/511-720 (123 mellék) telefonszámon, illetve e-mailen a 

fejer.egeszsegfejlesztes@kdr.antsz.hu címen. 

 

Pályázati anyag letölthető: http://efrira1.antsz.hu/fejer/index.htm 

 

Kiemelt támogatók:  

 
 

 
Fejér Megyei    

Kormányhivatal   TESCO 
 

FMKH OEFI Mikulásfalva Nonprofit Kft.  
 
 
 
 
 
 
 
 

A Rák Ellen   
Fejér Megyében  
Alapítvány Nagykarácsonyi Mikulás Játszóházai 
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