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Tisztelt Képviselő-testület! 

I. 

TÁMOP-3.2.11/10/1 
Nevelési-oktatási intézmények tanórai, tanórán kívüli és szabadidős tevékenységeinek 

támogatása 

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat fenntartása alatt álló Pataky 
Művelődési Központ a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretén belül TAMOP-
3.2.11/10/1 kódszámmal meghirdetésre került, „Nevelési-oktatási intézmények tanórai, 
tanórán kívüli és szabadidős tevékenységeinek támogatása''' című pályázati felhívásra 2010. 
januárban kívánja benyújtani pályázatát. 
A pályázat 2010. március 5. és 2010. április 30. között nyújtható be. 

A pályázatra rendelkezésre álló keretösszeg: 600 millió Ft 
Az igényelhető támogatás összege: minimum 5 millió Ft, maximum 50 millió Ft. 

A pályázat önrész bevonását nem igényli. 

A pályázat célja: 
A nevelési-oktatási intézmények, az óvodai nevelésen és a tanítási órákon kívül számos 
szervezett kulturális programot, szakkört, tábort, kirándulást szervezhetnek tanulóik számára. 
Az óvodai és iskolai nevelési és oktatási kereteken kívül szerveződő nem formális és 
informális tanulást támogató programok fontos lehetőséget biztosítanak a gyermekek, tanulók 
személyiségfejlődésére, művészeti és kreatív képességeinek kibontakoztatására, hátrányainak 
kompenzálására és az egészségtudatosság elterjesztésére. Ezek a szabadidős tevékenységek -
mint a gyermekek és tanulók számára elsődlegesen elérhető nem formális és informális 
tanulási lehetőségek - hatékonyan segíthetik a kompetenciafejlesztést. A konstrukció 
keretében a kulturális intézmények által megvalósított kulturális nevelés jelentős szerepet 
játszik a gyermekek személyiségfejlődésében és képességeik kibontakoztatásában: felszínre 
hozzák a gyermekekben rejlő kreativitást, növelik önbizalmukat, kapcsolatteremtő, 
önkifejező, problémamegoldó és konfliktuskezelő képességüket, aktivitásukat és 
egészségtudatosságukat. A konstrukció haszna a személyes és hatékony kulturális nevelés 
eszköztárának bővítése, mely segíti a személyiségformálás intézményi feladatait. A kulturális 
intézmények és szervezetek (könyvtárak, múzeumok, levéltárak, közművelődési, valamint 
művészeti intézmények és szervezetek) és a nevelési-oktatási intézmények közötti 
együttműködések elősegítése differenciált lehetőséget nyújt az egyedülálló pedagógiai és 
művészeti komplex tanulási formák elterjesztéséhez az óvodai nevelésen és a tanórán kívüli 
tevékenységek során, a tehetséggondozásban és a felzárkóztatásban. A kulturális intézmények 
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és szervezetek olyan adottságokkal rendelkeznek, amelyek révén hatékonyabban tudnak 
meghatározott tanítási, nevelési célokat támogatni, mint amire a formális oktatás lehetőséget 
nyújt. A kulturális intézmények, szervezetek nem kellő intenzitással jelennek meg a formális 
oktatás és az egész életen át tartó tanulás eszköztárában, ugyanakkor a formális oktatási 
rendszer sem kellően felkészült azok tudatos használatára. A kulturális intézmények formális 
oktatásba történő bekapcsolása, szerepének megerősítése érdekében elengedhetetlen ezen 
intézmények tevékenységi körének „iskolabarát" elvű kibővítése, s az új típusú 
tevékenységek disszeminációja, különös tekintettel a nevelési-oktatási igényekre. Hasonlóan 
alapvető fontosságú a közoktatás és az egész életen át tartó tanulás szereplői felé való nyitás 
és együttműködés valamint a versenyképes tudás támogatása a közgyűjtemények 
segítségével. 
A képesség- és kompetenciafejlesztést, a közösségépítést, valamint a társadalmi befogadás 
előmozdítását egyaránt segítő pályázat részcéljai a következők: 

- A nevelési-oktatási és a kulturális intézmények, szervezetek közötti partnerség 
erősítése a nevelő, valamint a nevelési-oktatási intézmények igényei alapján 
megvalósuló, a formális oktatást kiegészítő tanórai, tanórán kívüli és szabadidős 
kompetenciafejlesztő programok révén. 

- A kulturális intézmények által nyújtott kínálat bővítése, fejlesztése új 
programsorozatok és foglalkozások kialakításával, a nevelési-oktatási intézmények 
igényei szerint. 

Támogatható tevékenységek köre: 
A nevelési-oktatási intézmények óvodai nevelési vagy iskolai pedagógiai programjának 
megvalósítását támogató, kínálatát gazdagító tanórai, tanórán kívüli, szabadidős 
tevékenységek megvalósítása támogatható. A tevékenységek közvetlen célcsoportja: óvodai 
nevelésben és iskolai oktatásban résztvevő gyermekek, tanulók; közvetett célcsoportja: 
pedagógusok. 
Az alábbi foglalkozások támogathatók: 
- Havi egyszeri szakkör 
- Heti szakkör 
- Napközi, iskolaotthon, tanulószoba keretében tartott foglalkozás havonta 
- Napközi, iskolaotthon, tanulószoba keretében tartott foglalkozás hetente 
- Tehetséggondozás, fejlesztés 
- Versenyek, vetélkedők, bajnokságok 
- Témanap, témahét 

A pályázat részét képezi egy kötelező előkészítési tevékenység: a pedagógiai és nevelési 
programok felmérése, mely elszámolható a pályázat terhére. 

Pályázók köre: 
• Kulturális (közművelődési, közgyűjteményi, művészeti) intézmények vagy ezek 

fenntartói 
• Alapfokú művészetoktatási intézmények 
• Alapító okiratuk szerint kulturális (közművelődési, közgyűjteményi, művészeti) 

tevékenységet folytató non-profit szervezetek 
• A 2004. évi I. tv. szerinti sportegyesületek 

Konzorciumban történő pályázás nem lehetséges. A pedagógiai és nevelési programok 
felmérését követően a bevonni kívánt nevelési-oktatási intézményekkel a pályázó 
együttműködési megállapodást köt. A bevonni kívánt intézményekkel folynak az 
egyeztetések. 
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A pályázatot öt éves fenntartási kötelezettség terhel. Minden pályázónak kötelezően 
vállalnia kell az öt éves fenntartási időszakban együttműködő intézményenként, félévente 
legalább 1 tanórán kívüli vagy szabadidős tevékenység megvalósítását. 

A pályázathoz kapcsolódó szakmai anyagot, részvevő intézmények listáját az /. számú 
melléklet tartalmazza. 

A tervezetten igényelt támogatást, valamint az 5 éves fenntartási időszak várható 
költségvonzatát az 1. sz. melléklet tartalmazza. 

HATÁROZATI JAVASLAT 

1.) Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete tudomásul 
veszi az előterjesztésben foglalt tájékoztatást, és támogatja a TÁMOP-3.2.11/10/1 „Nevelési
oktatási intézmények tanórai, tanórán kívüli és szabadidős tevékenységeinek támogatása" 
című pályázaton való részvételt. 

II. 

KEOP 5.3.0. 
„...Épületenergetikai fejlesztések és közvilágítás korszerűsítése..." 

Mint Önök előtt is ismeretes, Önkormányzatunk Képviselő-testülete a Budapest, X. Sibrik 
Miklós út 66-68. szám alatti volt általános iskola épületében egészségügyi intézmény-
együttest kíván létrehozni, mely cél megvalósítása érdekében 480 M Ft-ot betervezett a 2010 
évi költségvetésbe. 
Időközben kiírásra került a KEOP 2009-5.3.0. pályázat „...Épületenergetikai fejlesztések és 
közvilágítás korszerűsítése..." címmel, melyen reményeink szerint az ott elvégzendő 
munkálatokra jelentős összegű uniós támogatást tudunk nyerni. 

A T. Képviselő-testület ezen cél elérése érdekében a KEOP 2009-5.3.0. pályázat (Sibrik 
Miklós út 66-68. szám alatt kialakítandó intézmény-együttes megvalósítása) benyújtásához 
szükséges munkálatokkal kapcsolatban megbízta 

• az RVI Magyarország Kft.-t a pályázat benyújtásához szükséges valósíthatósági 
tanulmány elkészítésével, 

• a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt.-t a benyújtásához szükséges megtérülési 
hozamszámítási tanulmány elkészítésével. 
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A Vagyonkezelő Zrt. munkatársaitól kapott tájékoztatás értelmében az iskolaépület BMR 
(belső megtérülési ráta) megtérülési mutatója megfelel a pályázati követelményeknek, mely 
kapott érték alapján 131.042.830.- Ft összegre, 27.3 %-os támogatásra tudunk benyújtani 
pályázatot. 

Tekintettel arra, hogy 
• a pályázat feltételeinek a kapott számok ismeretében meg tudunk felelni és azon el 

tudunk indulni, ezáltal jelentős mértékben tudjuk csökkenteni a beruházás összegét; 

• a pályázat teljes összegét beterveztük már a 2010. évi költségvetésbe, 

a következő határozat elfogadását javasoljuk a T. Képviselő-testület részére: 

Határozati javaslat: 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete megerősíti 
azon szándékát, hogy részt kíván venni a Budapest, X. Sibrik Miklós út 66-68. szám alatt 
egészségügyi intézmény-együttes létrehozása érdekében a KMOP-2009-5.3.0. 
kódszámmal megjelent "Épületenergetikai fejlesztések és közvilágítás korszerűsítése" 
című pályázaton. 
A Képviselő-testület a pályázat teljes költségét - korábbi döntése értelmében - 480 M Ft 
max. összeg erejéig fejlesztésű célú hitelből biztosítja azzal, hogy európai uniós forrás 
bevonásával a hitel összegének csökkentése érdekében felhatalmazza a Polgármestert, 
hogy a pályázatot adja be, az ehhez szükséges nyilatkozatokat és intézkedéseket pedig 
tegye meg. 

Határidő: azonnal 
Felelős: Verbai Lajos polgármester 
Végrehajtásért felelős: Dr. Neszteli István jegyző 
Végrehajtás előkészítéséért felelős: Dr. Ronyecz Róbert főosztályvezető 

Budapest, 2010. március 05. 

Dr. Ronyecz Róbert 
főosztályvezető 

Törvényességi szempontból látta: 

Dr. Neszteli István 
jegyző 
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/ . sz. melléklet 

TÁMOP-3.2.11/10/1 
Nevelési-oktatási intézmények tanórai, tanórán kívüli és szabadidős tevékenységeinek 

támogatása 

A TÁMOP TÁMOP-3.2.11/10/1/KMR c. Európai Uniós pályázattal lehetőség nyílik újabb kőbányai 
iskolákkal együttműködve, művészeti, önismereti, drog prevenciós foglalkozások és táborok 
támogatására. Az Oktatási és Közművelődési Főosztállyal, az Óvodai Munkaközösséggel 
együttműködve olyan programok részére szeretnénk támogatást nyerni, amelyek eddig egyik TÁMOP 
pályázatból sem részesültek. A pályázat lehetőséget biztosít az iskoláknak, hogy akár már működő, 
akár új szakköröket indítsanak; a Pataky Művelődési Központnak, pedig, hogy szélesítse a gyermekek 
számára nyújtott foglalkozások palettáját. 
A Pataky Művelődési Központ a következő intézményekkel szeretnénk megvalósítani a programokat 
2010. október és 2011. augusztus 31. között: 

tervezett együttműködő intézmény program címe foglalkozás típusa minimum 
alkalmak / 

félév 

minimum 
fő / félév 

Harmat Altalános Iskola Énekkar heti szakkör 12 6 

Harmat Altalános Iskola Énekkar tábor témahét 2011 nyara 1 20 

Harmat Altalános Iskola Helyismereti tábor témahét 2011 nyara 1 20 

Janikovszky Éva Általános Iskola Drog prevenció havi szakkör 5*2 6 
Janikovszky Éva Általános Iskola 2 
tagintézménnyel 

Drámapedagógiai tábor témahét 2011 nyara 2 40 

Janikovszky Éva Általános Iskola 
Bánya utca 

Drámafoglalkozások heti szakkör 12 6 

Janikovszky Éva Általános Iskola 
Üllői úti tagintézmény 

Drámafoglalkozások heti szakkör 12 6 

Kőbányai Zeneiskola Szolfézs tábor Canzone 
Leánykar 

témahét 2011 nyara 1 

Orchidea Altalános Iskola Az én mesém - irodalmi 
műhely 

havi szakkör 5*2 6 

Orchidea Altalános Iskola Az én mesém - országos témanap 2011. 
augusztus 

3 120 

Harmat Altalános Iskola és egy 
kerületi óvoda 

Múzeumpedagógiai 
foglalkozások 

havi szakkör 5*2 6 

Széchenyi Általános Iskola Az én mesém - rajz 
szakkör 

heti szakkör 12 6 

Szervátiusz Jenő Általános Iskola Báb szakkör heti szakkör 12 6 

Szervátiusz Jenő Általános Iskola Bábos tábor témahét 2011 nyara 1 20 

Filmklub havi szakkör 5*2 6 

A tervezetten igényelt támogatás: 30 700 000 Ft. 
A programba a tervezetten bevont gyermekek száma: 1000 fő / támogatási év, 5000 fő / 5 éves 
fenntartási időszak. 

Az 5 éves kötelező fenntartási időszakban a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzattól 
évi 1 000 000 Ft-ot kérünk a programok folytatásához. 
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BUDAPEST FŐVÁROS X. KERÜLET KŐBÁNYAI ÖNKORMÁNYZAT 
POLGÁRMESTERI HÍVA TÁLA 
Szervezési és Ügyviteli Főosztály 

Szervezési Osztály 

ff r ■■ rr r 
KIVONAT 

BUDAPEST FŐVÁROS X. KERÜLET KŐBÁNYAI ÖNKORMÁNYZAT 
KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 

2009. október 15-i ülésének jegyzőkönyvéből 

A kivonatot kapja: képviselő-testület 

1668/2009. (X. 15.) sz. Bp. Főv. X. ker. Kőb. Önk. határozata 
(11 igen, 4 ellenszavazattal, 4 tartózkodással) 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a kedvezményes 
hitelfelvételre az alábbi felhalmozási feladatot jelöli a meghatározott összeghatár 
figyelembevételével: 

Sibrik M. út 66-68. - Intézményi átépítés 480 millió Ft 

Budapest; ̂ t'Öijímárcius 8. 
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