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Előterjesztés 

Lajosmizse és Felsőlajos Köznevelési, Egészségügyi és Szociális Közszolgáltató 
Társulás Társulási Tanácsának 

2021. június 24-i rendkívüli ülésére 
  

Tárgy: Fenntartói támogató nyilatkozat a „KINCSES KULTÚRÓVODA 2021” cím 
elnyerésére kiírt pályázaton való részvételhez 
Ikt.sz.: LMKOH/9950-2/2021. 
 
Tisztelt Társulási Tanács! 
 
Kocsis Györgyné intézményvezető asszony az előterjesztés mellékletét képező levélben 
fenntartói támogató nyilatkozat megadását kérte a „Kincses Kultúróvoda 2021” cím 
elnyerésére irányuló intézményi pályázat beadásához a Szent Lajos utcai tagintézmény 
vonatkozásában.  A pályázatot határidőre, a pályázati felhívás közzétételétől számított 30 
napon belül be is kívánják nyújtani. Intézményvezető asszony levele tartalmazza azokat a 
programokat, melyet a nyertes pályázat esetén meg szeretnének valósítani a pályázati forrás 
terhére. 

Emlékeztetőül jelzem, hogy az intézmény 2020. februárban a székhelyintézmény 
vonatkozásában élt ezen pályázat benyújtásával, melyet meg is nyertek, így a székhelyintézmény 
ezen cím használatára 3 évig jogosult. 
 
 Az Emberi Erőforrások Minisztériumának kiemelt célja, hogy az óvodai és kulturális területen 
meglévő értékeket elismerje, és az óvodai és a kulturális intézményrendszer együttműködését 
erősítse. A múzeumoknak, könyvtáraknak, közművelődési és művészeti intézményeknek 
kiemelt szerepe van a gyermekek személyiségformálásában, identitásuk erősítésében, 
képességeik kibontakoztatásában, erkölcsi és érzelmi fejlődésük ösztönzésében. Ennek 
érdekében szeretnék elősegíteni, hogy az óvodák egyre tudatosabban vegyék igénybe a 
kulturális intézmények küldetéséből fakadó, nevelést segítő programokat, és a kulturális 
tartalmak minél sokrétűbben épüljenek be az óvodák helyi pedagógiai programjába.  
 
A „Kincses Kultúróvoda 2021” cím alkalmazható az intézmény partnerkapcsolatainak építése 
és marketingtevékenysége során; a neveléssel kapcsolatos irányultságáról szóló referencia lesz, 
kapcsolatrendszere bővül, és a programok kínálata segíti a szakmai fejlődést. 

A „Kincses Kultúróvoda 2021” címet a nyertes pályázó a nyertesek listájának közzététele 
napjától számított három naptári éven keresztül használhatja. A cím a három éves periódus 
végén újabb pályázat útján ismét megszerezhető. 

A díjazottak „Kincses Kultúróvoda 2021” címet feltüntető dísztáblát vehetnek át és 1,5 
millió Ft pénzügyi támogatásra jogosultak. A támogatáshoz önrészre nincs szükség. 

Az elnyert támogatásból a díjazott intézmény lehetőséget kap a 2021-2022. nevelési évben egy 
olyan komplex kulturális programcsomag igénybevételére, amely az óvodával együttműködő 
kulturális intézmények, illetve civil szervezetek szolgáltatásait integrálja. 

A pályázat benyújtásához a pályázati kiírás 3. számú melléklete szerinti fenntartói 
támogató nyilatkozat csatolása szükséges.  
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Fentiek alapján az alábbi határozat-tervezeteket terjesztem T. Társulási Tanács elé: 

 

I. Határozat-tervezet 
 

......../2021. (………) TH. 
A „Kincses Kultúróvoda 2021”cím elnyerésére kiírt pályázaton való részvételhez 
fenntartói támogató nyilatkozat (Szent Lajos utcai tagintézmény) 

 

 Határozat 

1.) Lajosmizse és Felsőlajos Köznevelési, Egészségügyi és Szociális Közszolgáltató 
Társulás Társulási Tanácsa nyilatkozik, hogy a Meserét Lajosmizsei Napközi Otthonos 
Óvoda és Bölcsőde által a Szent Lajos utcai tagintézmény vonatkozásában benyújtani 
kívánt „Kincses Kultúróvoda 2021” cím elnyerésére irányuló pályázat benyújtását és 
annak megvalósítását támogatja.  

2.) Lajosmizse és Felsőlajos Köznevelési, Egészségügyi és Szociális Közszolgáltató 
Társulás Társulási Tanácsa felhatalmazza a Társulási Tanács elnökét a fenntartói 
támogatói nyilatkozat aláírására. 
Felelős: Társulási Tanács, Társulási Tanács elnöke 
Határidő: 2021. június 24. 

 

II. Határozat-tervezet 
 

......../2021. (………) TH. 
A „Kincses Kultúróvoda 2021”cím elnyerésére kiírt pályázaton való részvételhez egyéb 
fenntartói döntés (Szent Lajos utcai tagintézmény) 
 

Határozat 

Lajosmizse és Felsőlajos Köznevelési, Egészségügyi és Szociális Közszolgáltató Társulás 
Társulási Tanácsa felhívja a Meserét Lajosmizsei Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsőde 
vezetőjének figyelmét arra, hogy a „Kincses Kultúróvoda 2021” pályázat nyertessége esetén 
annak megvalósítása a fenntartó vonatkozásában nem járhat többletkiadással. 

Felelős: Társulási Tanács 
Határidő: 2021. június 24.  
 
Lajosmizse, 2021. június 22. 

 
Basky András  

           Társulási Tanács elnök távollétében: 
 
 

Juhász Gyula sk. 
   Társulási Tanács alelnöke 
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Előterjesztés melléklete 
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