
Pásztó Város Önkormányzat Óvodája
3060. Pásztó Madách út 22.

Szám: ... l::.~. ";.:-../2012.

A határozat meghozatala egyszerű
szavazattöbbséget igényel.

JAVASLAT

Pásztó Városi Önkormányzat Óvodája TÁMOP -3.1.11-12/2

Óvodafejlesztés c. pályázat benyújtásához szükséges döntés meghozatalára

Készült: A képviselő-testület 2012. május 31-i ülésére

Előterjesztő: Sárik Jánosné óvodavezető

Előkészítette: Sárik Jánosné óvodavezető

Megtárgyalja: Intézményirányítási és Szociális Bizottság, Pénzügyi Bizottság

1



Tisztelt Képviselő-testület!

Pásztó Váro si Önkormányzat Óvodája az Európai Szociális Alap és Magyarország
költségvetése társfinanszírozásával megvalósulandó TÁMOP- 3.1.11-12/2 Óvodafejlesztés c.
pályázatot a képviselő-testület támogatása esetén a benyújtásra előkészíti.

A pályázat alapvető célja:
hogy az óvoda a támogatás segítségével optimális személyi és tárgyi feltételeket tudjon
biztosítani a kisgyermekek számára személyiségük kibontakoztatásához. A magas színvonalú
óvodai nevelésben való részvétel általánossá tétele nagy mértékben hozzájárulhat az Európa
2020 stratégia sikeréhez, különösen két uniós kiemelt cél eléréséhez: egyrészt a korai
iskolaelhagyás 10 % alá való csökkentéséhez, másrészt legalább 20 millió embemek a
szegénység és a társadalmi kirekesztés veszélyével fenyegető helyzetből való kiemeléséhez.

Részcélok
1. Olyan, fejlődési szempontból megfelelő tevékenységrendszer előtérbe helyezése, amelyek
mind a kognitív, mind a nem kognitív készségek elsajátítását elősegítik, ugyanakkor elismerik
a játék fontosságát, amely a kudarcmentes iskolakezdés, eredményes tanulás szempontjából
kulcsfontosságú;
2. A színvonalas kisgyermekkori nevelés biztosítása minden gyermek számára, különösen a
társadalmi-gazdasági szempontból hátrányos helyzetű, migráns vagy roma háttérrel
rendelkező, illetve a sajátos nevelési igénnyel rendelkező, ezen belül a fogyatékkal élő
gyermekek részére;
3. Az óvodai nevelés minőségbiztosításának előmozdítása valamennyi kuIcsszereplő, köztük
a családok, a szakszolgálati, a szociális és az egészségügyi hálózatok bevonásával;
4. Az óvodapedagógus, az óvodavezető, és a pedagógiai és nevelő munkát segítő (pedagógiai
asszisztens, dajka), valamint a technikai személyzeti ellátottság javítása, a foglalkoztatottak
szakmai felkészültségének fejlesztése; ,
5. A jól képzett szakembereknek a szakterületre történő vonzása, képzése és megtartása;
6. A szülők támogatása azon szerepükben, hogy az első életévekben ők gyermekeik első
számú nevelői, valamint az óvodák arra való ösztönzése, hogy alakítsanak ki szoros
együttműködést a szülőkkel, a családokkal és a különböző helyi közösségekkel annak
érdekében, hogy megismertessék velük a kisgyermekkori nevelés és gondozás kínálta
lehetőségeket és a kisgyermekkori tanulás fontosságát.

Támogatás formája
Vissza nem térítendő támogatás.

Támogatás mértéke
A projekt elszámolható összes költségének 100 %-a.

Támogatás összege
A jelen pályázat keretében igényelhető támogatás összege: legalább 1.000.000 Ft, de
legfeljebb 100.000.000 Ft lehet.

Az önrész összetétele
Jelen pályázati felhívás esetében nem releváns.

Biztosítékok köre
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Biztosítéknyújtás tekintetében a 4/2011. (1. 28.) Korm. rendelet 33. §-ban foglaltak
szerint kell eljárni.

Nem köteles biztosítékot nyújtani az a Pályázó, aki, vagy akinek a projekt je a 4/2011. (1.
28.) Kormányrendelet 33. § (8) bekezdésében meghatározott kitétel ek valamelyikének
megfelel.
c) a helyi önkormányzat, a kisebbségi önkormányzat, a többcélú kistérségi társulás, az

önkormányzatok egyéb társulása, ha a támogatás teljes egészében önként vállalt helyi közügy
megoldását vagy önkormányzati kötelező feladat ellátását szolgálja, továbbá nem kötelesek
biztosítékot szolgáltatni, ha a fejlesztés tárgya vagy a fejlesztés eredményeként létrejövő
vagyontárgy önkormányzati törzsvagyon, vagy törzsvagyonná válik,
g) bármely kedvezményezett, ha a projektre megítélt támogatás összege nem haladja meg a
húszmillió forintot, vagy ha a projektet több kedvezményezett valósítja meg, és a ráeső
megítélt támogatás összege nem haladja meg a húszmillió forintot,
h) bármely kedvezményezett, ha a támogatás nem beruházási célú,

Pályázók köre

Jelen pályázati kiírás keretében a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 20. § (1)
a) pontjában meghatározott óvoda, a 33. § (1) bekezdésében meghatározott, óvodai
intézményegységgel is rendelkező többcélú intézmény, valamint a 33. § (14) bekezdésében
meghatározott egységes, az óvodai és bölcsődei nevelés feladatait ellátó többcélú
intézmény vagy intézményegység alábbi fenntartói pályázhatnak:

32 Helyi önkormányzati költségvetési irányító és költségvetési szervek
- KSH 321 - Helyi önkormányzat,
- KSH 322 - Helyi önkormányzati költségvetési szerv,

Jelen pályázati kiírásban 1 fenntartó csak 1 pályázatot adhat be me ly keretében valamennyi
óvodai feladatellátási hellyel rendelkező közoktatási intézményére, ezen közoktatási
intézmények valamennyi feladatellátási helyének fejlesztésére pályázhat.

A pályázat benyújtása: 2012.06.01-jétől- 2012.06.30 lehetséges.

A pályázat tartalma

Célcsoport:
- Óvodavezetők
- Óvodapedagógusok
- Fenntartó részéről az óvodai tanügyigazgatással foglalkozó munkatársak
- Gyermekek
- Szülők

Kötelezően megvalósítandó tevékenységek, beszerzés ek

1. Intézmények szolgáltatási színvonalának növelése, szervezetfejlesztés
tevékenységcsoport, saját intézményben alkalmazandó eljárások, módszerek rendszerének át-,
illetve kialakítása),
- II. Képzések, továbbképzések, tréningek tevékenységcsoport, a fenntartó és az
óvodapedagógus együttes felkészítése oktatás irányítási , tanügyigazgatási, értékelési,
tervezési, pályázatírási, projektmenedzsmenti feladatokra közös képzésen, továbbképzésen,
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tréningen való részvétel során, valamint akkreditált módszertani továbbképzésből legalább 2
képzés teljesítése.
- Ill. A nevelési programokban szereplö tevékenységeket támogató szolgáltatások
/tevékenységek megszervezése, lebonyolítása tevékenységcsoport,

a nevelési programban foglaltak megvalósulását segítő tevékenységek, programok
szervezése, lebonyolítása, különös tekintettel a tehetséggondozásra, versenyekre,
vetélkedőkre, interaktív foglalkozásokra.
szülői szakmai fórumok szervezése.
családi napok szervezése.
Óvodai nevelést kiegészítő és támogató egészsegugyi, szociális és
gyermekvédelmi szakemberek együttműködését és gyakorlati megvalósulását
támogató hálózat

- IV. Építés és eszközök beszerzése tevékenységcsoport, óvoda udvar fejlesztése. Az
óvodaudvar EU-s szabványoknak megfelelő fejiesztése.
- A TÁMOP-3. 1.1 "XXI. századi közoktatás - fejlesztés, koordináció" c. kiemelt projekt
kedvezményezett je általi megkeresés esetén együttműködés kialakítása.
- Az Educatio Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft. által üzemeltetett Fejlesztési
Nyomonkövető Felület (FNF) számára, a projekt lezárását követően meghatározott
elektronikus adatszolgáltatást nyújtása

Fenntarthatóság
Pályázónak vállalnia kell, hogya támogatott projekt keretében létrehozott alábbi
kapacitásokat, szolgáltatásokat a projekt befejezését követően legalább 5 évig fenntartja:
- A projekt támogatásával kialakított/átvett helyi óvodai jó gyakorlat folytatása.
- Ha jogszabály eltérő en nem rendelkezik, a nevelési programban e projekt keretén
belül kialakított saját intézményi eljárások, módszerek rendszerének alkalmazása.
- A projekt keretében a nevelési programban foglaltak megvalósulását segítő
szolgáltatások biztosítása. _
A Támogatói Okiratban a projekt befejezésétől évente fenntartási jelentés benyújtása
kerül előírásra.
A támogatott beruházássallétrehozott vagyon a záró projekt fenntartási jelentés
elfogadásáig csak az Irányító Hatóság előzetes jóváhagyásával és a foglalkoztatási,
illetve a szolgáltatási és egyéb kötelezettségek átvállalásával, átruházásával idegeníthető
el, adható bére, illetve terhelhető meg.
Amennyiben a Kedvezményezett által vállalt valamennyi kötelezettség teljesült, valamint
a kötelezettségekhez kapcsolódó indikátorok megvalósulásáról szóló záró projekt
fenntartási jelentését a Közreműködő Szervezet jóváhagyta, a projekt lezártnak
tekinthető.
A Pályázó nak a projekttel kapcsolatos minden dokumentumot elkülönítetten kell
nyilvántartania, és legalább 2020. december 31-ig meg kell őriznie.
Jelen kiírás keretében a kötelezően vállalandó fenntarthatósági intézkedések az
alábbiak:
o Környezeti szempontokat alkalmaz eszközök, termékek, alapanyagok,
szolgáltatások beszerzésénél

A projekt tervezett címe
Kíváncsi kincskeresők, innovatív kisgyermekkori nevelés Pásztó Váro si Önkormányzat
Óvodájában.

A projekt tervezett időtartama
A projekt kezdete: 2012.11.02.
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A projekt befejezése: 2014.01.31. /15 hónap /

A projekt megkezdés ének időpontját a pályázat benyújtására nyitva álló határidő lejártát
követő legkésőbb 5 hónapon belül, tehát 2012. november 30. napjáig szükséges tervezni.
A projekt fizikai megvalósitását a Pályázó annak megkezdésétől számítva maximum
18 hónapra tervezheti. A projekt megvalósításának (támogatott tevékenység teljesült és a
számlák kifizetése a Kedvezményezett részéről megtörtént) végső dátuma a projekt fizikai
befejezését követő maximum 60. nap.
A Pályázó projekttel kapcsolatos végső pénzügyi elszámolás és a záró beszámoló
benyújtásának végső határideje a szalernai tevékenységek teljesítését és a megvalósítás
során keletkezett számlák kiegyenIítését (projekt megvalósítását) követő 30. nap.

Tervezett projektmenedzsment:
- projektmenedzser,
- projektasszisztens
- szakmai vezető,
- pénzügyi vezető,
akiknek munkaideje a projektben bizonyíthatóan eléri a heti 5 órát.

Tervezett költségvetés:

Költségtípus A projekt elszámolható költségei
arányában számított %-os felső korlát

Projektmenedzsment költséaei 12%
Egyéb szolgáltatások 6%

Eszközbeszerzés ~ I 30%
Egyéb, a projekt végrehajtásával 10%

összefüggő (általános) költség

Költségtípus Pászté Városi Százszorszép Hétpettyes e Pitypang e
Önkormányzat e Ft Ft Ft

Óvodája e Ft
1. 1800 780 780 240

Projektmenedzsment
költsézeí

Egyéb szolgáltatások 900 390 390 120
Eszközbeszerzés 4500 1950 1950 600

Egyéb, a projekt 1500

1

650 650 200
végrehajtásával

összefüggő (általános)
költség

Szakmai 4800 2130 2130 540
megvalósítás,

programok, szülői
rend.
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Képzések 11500 1600 1600 300
összesen: 115000 16500 16500 2000

Több feladatellátási helyesetén minden feladatellátási helynek el kell készítenie a saját
költségvetését, amelyek alapján a pályázat benyújtójának el kell készítenie az összesített
költségvetést, amely a pénzügyi elszámolás alapja. A feladatellátási helyek között
forrásátcsoportosításra nincs lehetőség. A feladatellátási helyek által beadott számlák és a
hozzájuk: tartozó feladatellátási helyenkénti költségvetések egyezőségének biztosítása a
pénzügyi vezető és a projektmenedzser feladata és felelőssége az összesített költségvetéssel
való elszámolás.
Az óvoda (Százszorszép, Hétpettyes, Pitypang) szakembereinek célja a pályázat
támogatásával, hogy a következő években a színvonalas kisgyermekkori nevelés
optimálisabb feltételeivel tudjunk az új Köznevelési Törvény rendeleteinek, az
okta tás politikai kihívásoknak. a pásztói és kistérségi gyermekek és családok
elvárásainak megfelelni Pásztó mindhárom tagóvodájában.

Tovább folytat juk a tehetséggondozó pedagógiai tevékenységek kimunkálását,
melyet a TÁMOP-3.4.4./B/08/1 pályázati eredmények 5 éves fenntartásával
vállaltunk, és kialakít juk saját intézményben alkalmazandó innovatív
pedagógiai eljárások, módszerek rendszerét.
El szeretnénk érni, hogy az óvodák udvarainak fejlesztése, amely nagy költség
terhet jelent a fenntartónak és az óvodáknak egyaránt az MSZÉM 1176-1.
2008. szabványnak megfelelően történjen.
Az intézményfenntartóval való együttműködés új formáinak kialakulása
segíti a külső intézményértékelési mechanizmus működését.
Az óvodák legmeghatározóbb partnere, támogatói a családok, a szülők,
akikkel a szorosabb együttműködés középpontjában az esélyteremtés mentén
a kisgyermekkori nevelés és gondozás kínálta lehetőségeket és a
kisgyermekkori tanulás fontosságát kívánjuk áUítani.

Támogatási előleg igénylése

Eltérő jogszabályi rendelkezés hiányában - a 4/2011. (1. 28) Korm. rendeletben előírt
biztosítékok nyújtása mellett- minden Kedvezményezett a támogatott tevékenység
elindításához és likviditásának biztosításához, a Támogatói Okirat kiadásakor, vagy azt
követően, a megítélt támogatás maximum 25%-ának megfelelő támogatási előlegre jogosult.

A támogatás folyósítása jelen pályázati felhívás keretében az alábbi formákban
történhet
a.) támogatási előleg
b.) a Kedvezményezett és/vagy a Támogatói Okiratban megnevezett, a projekt
végrehajtásában részt vevő által kifizetett számlák támogatási összegének utólagos
megtéritése közvetlenül a Kedvezményezett bankszámlájára.
c.) a kifizetett számlák támogatási összegének utólagos megtérítése engedményezési
szerződés bemutatása esetén az engedményes bankszámlájára. Az engedményes részére
történő folyósítás teljesítésének feltétele, hogy az engedményezésre vonatkozó szerződés a
Közreműködő Szervezet rendelkezésére álljon. Az engedményezésre vonatkozó szerződés
Közreműködő Szervezet részére történő benyújtásáért a Kedvezményezett a felelős.
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Határozati javaslat:

A képviselő-testület Pásztó Városi Önkormányzat Óvodája
Óvodafejlesztés c. pályázatának benyújtását támogatja.

TÁMOP-3.1.11-12/2

Pásztó,2012.05.14.

9f~
Sárik Jánosné
óvodavezető

H7z~ti javaslattörvényes!

~Q,t
Dr. Tasi JBbr5ála
CÍmzetes főjegyző
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