
Iskolaudvar felújítás az Eötvös József Általános Iskolában 

A 2020-ban elkészült teljes udvarfelújítási terv szerint 87.444.488 Ft-ba kerülne iskolaudvarunk gyermek- és környezetbarát felújítása, 
ez az összeg azonban annyira magas, hogy egy ütemben sajnos nincs lehetőségünk a megvalósításra. Mi azonban nem akarjuk feladni. 
2021-ben a XIII. Kerületi Önkormányzat újra pályázatot írt ki, amire alapítványunk benyújtotta a pályázati anyagát. Pályázatunkban 1. 
ütemben a játszótéri területünk közel két és félszeresére növelése, bontási munkálatok, majd ütéscsillapító burkolat építése szerepelt, 
melynek költsége 18.650.000 Ft.  
Ebből 2.000.000 Ft önrésszel rendelkezünk, melyhez a pályázaton 12.800.000 Ft-ot sikerült nyernünk.  
Nagyon szép összeg, ami nélkül el sem tudnánk kezdeni a felújítást.  
A hiányzó 3.850.000 Ft azonban sajnos nem teszi lehetővé, hogy idén nyáron a teljes 1. ütem megvalósuljon. 

Támogatókat keresünk, akik bármilyen kis összeggel hozzá tudnának járulni 
a hiányzó rész előteremtéséhez. 

 

3 évben gondolkodunk a játszótér teljes megvalósításban, ha most ez az előkészítő munka meg tudna valósulni, újabb 
pályázatokkal és alapítványi támogatásokkal az elkövetkező 2 évben 3 új, a nagy gyermeklétszám miatt nagy előrelépést 
jelentő játszóeszközzel szeretnénk tovább bővíteni majd ezt a területet. A továbbiakban pedig újabb területek megújulást 
tűztük ki célul. 

A tervrajz jobb oldalán található 
játszóeszköz
 

 

A tervrajz bal felső részén található 
játszóeszköz 

 

A tervrajz bal alsó részén található hinta 

 

Kérjük szépen az Önök támogatását ismét:  
• támogatói jegy vásárlásával (igényüket kérjük szépen az osztályfőnököknél jelezzék), illetve 
• az alapítvány számlaszámára történő adományok utalásával járuljanak hozzá terveink megvalósításához. 
• Amennyiben tudnak olyan cégről, szervezetről, akik támogatni tudnának minket ebben a fejlesztésben, azt is 

kérjük, ajánljanak minket a figyelmükbe. 
Futár 2002 Alapítvány OTP Bank  11704007-20218852  
Közleménybe kérjük feltüntetni: TÁMOGATÁS UDVARFELÚJÍTÁSRA 
Az iskolaudvar felújítására felajánlott összegről alapítványunk igazolást állít ki, mellyel céges befizetés esetén az adóalap 
csökkenthető. 
A munkálatokat július elején kezdi majd el a kivitelező és a szeptemberi tanévnyitóra készül majd el az anyagi forrásainkból 
megvalósítható rész. Nagyon fontos lenne emiatt, hogy az első támogatások 2021. június 15-ig megérkezzenek. 
Nagyon szépen köszönjük együttműködésüket! 

A Futár 2002 Alapítvány Kuratóriuma 


