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Tisztelt Képviselő-testület! 

 

A nyáron – nagyon rövid beadási határidővel - kiírásra került a TÁMOP-3.1.11-12/2 

óvodafejlesztés című pályázat, a támogatás mértéke 100 %-os. 

A pályázat célja az, hogy az óvoda a támogatás segítségével optimális személyi és tárgyi 

feltételeket tudjon biztosítani a kisgyermekek számára személyiségük kibontakoztatásához. A 

pályázatban lehetőség nyílik az intézmények szolgáltatási színvonalának növelésére, 

szervezetfejlesztésére. Képzések, továbbképzések, tréningeken való részvételre.  

Az óvoda nevelési programjában foglaltak megvalósulását támogató szolgáltatások, 

tevékenységek, programok megszervezésére, lebonyolítására, illetve tornaszoba építésére, 

óvodaudvar kialakítására, és egyéb bútorok/eszközök beszerzésére.  

 

1. Intézmények szolgáltatási színvonalának növelése, szervezetfejlesztés (kötelezően 

megvalósítandó) 

a. Saját intézményben alkalmazandó eljárások, módszerek rendszerének át-. illetve 

kialakítása 

i. komplex állapotfelmérést, személyiségfejlődés nyomon követését szolgáló 

módszerek, eszközök megismerése, alkalmazása 

ii. egyénre szabott fejlesztési módszerek 

iii. integrált nevelés feltételrendszerének új elemei 

iv. óvoda – iskola átmenet támogató rendszerek, együttműködés 

v. intézmények közötti horizontális kapcsolatok kiépítése 

vi. intézményfenntartóval való együttműködés új formái 

b. Óvodai jó gyakorlatok, referenciák megosztása, átvétele 

 

2. Képzések, továbbképzések, tréningek 

a. a fenntartó és az óvodapedagógus felkészítése oktatásirányítási, tanügy igazgatási, a 

nevelési munkához kapcsolódó értékelési, tervezési, pályázatírási, 

projektmenedzsmenti feladatokra akkreditált képzésen belül (Kötelezően 

megvalósítandó) 

b. akkreditált képző képzésén való részvétel az alábbi témacsoportokban: szakértő-, 

mentorfelkészítő; tehetséggondozó; pedagógiai módszerek, fejlesztőpedagógia, 

integráció; erőszak-és konfliktuskezelés és kommunikáció; óvodai nevelés; 

tanügyigazgatás; testnevelés és sport; ön- és társismeret; környezettudatosságra 

nevelés; minőségbiztosítás; gyermek és ifjúságvédelem; alternatív pedagógiák 

(legalább 2 képzés teljesítése kötelezően megvalósítandó) 

 

3. Az óvoda nevelési programjában foglaltak megvalósulását támogató 

szolgáltatások/tevékenységek/programok megszervezése, lebonyolítása (Bármely 

szabadon megválasztható tevékenység kötelezően megvalósítandó) 

a. a nevelési programban foglaltak megvalósulását segítő tevékenységek, programok 

b. intervenciós szemlélet kialakítása 

c. szülői szakmai fórumok 

d. családi napok 

e. az óvodai nevelést kiegészítő és támogató egészségügyi, szociális, gyermekvédelmi 

hálózat kialakítása  

 

4. Építés és eszközök beszerzése: tornaszoba, óvodaudvar, bútorok, berendezési tárgyak 

és eszközök (Bármely szabadon megválasztható tevékenység kötelezően megvalósítandó) – 

30% 

Támogatás összege: min. 1 millió Ft, max. 100 millió Ft, de feladatellátási helyenként 

legfeljebb 5 millió Ft. 
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Az Óvodafejlesztés című TÁMOP-3.1.11-12/2 azonosítószámú pályázatot, az óvodával és a 

Goodwill Consulting Kft-vel együttműködve összeállítottuk és az 2012. augusztus 6-án 

benyújtásra került. A pályázat befogadása és egyszeri hiánypótlása megtörtént, jelenleg 

szakmai elbírálás alatt van. 

 

Javasolom a képviselő-testületnek a pályázaton való részvételt erősítse meg, amellyel és 

további pályázati lehetőségről, valamint a Goodwill Consulting Kft-vel történő 

együttműködésről már márciusi ülésünkön foglalkoztunk. Ekkor a TÁMOP-6.1.2/11/1 

pályázaton való részvételről már döntöttünk is, és eseti megállapodást is kötöttünk. Ez utóbbi 

pályázat szintén benyújtásra és befogadásra került. 

 

Kérem, az előterjesztés megvitatását és a határozati javaslat elfogadását.  

 

Eplény, 2012. szeptember 10. 

 

                                                                                        Fiskál János 

                                                                                        polgármester 

 

 

Határozati javaslat 

 

Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének  

……../2012.(….) Kt. számú határozata  

 

1./  Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy döntött, hogy az Óvodafejlesztés 

című TÁMOP-3.1.11-12/2  pályázaton való részvételt támogatja. 

 

2./ A képviselő-testület a jelen és további pályázatok benyújtására vonatkozóan – az 

előterjesztés mellékleteként csatolt – együttműködési megállapodást köt a Goodwill 

Consulting Kft-vel (1162 Budapest, Timur utca 74.), egyben felhatalmazza a 

polgármestert az együttműködési megállapodás megkötésére. 

 

3./  A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert és az óvoda vezetőjét – a pályázattal 

kapcsolatosan – a szükséges intézkedések megtételére.  

 

Felelős:  1./ és 2./ pontban: Fiskál János polgármester 

    3./ pontban: Klausz Éva vezető óvónő és Fiskál János polgármester 

 

Határidő: 1./ pontban: azonnal 

     2./ pontban: azonnal 

     3./ pontban: folyamatosan 


