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Elıterjesztés 
Felsılajos  Község Önkormányzata Képviselı-testületének 

2009. január 22-i testületi ülésére 
 
 
Tárgy:  „Kompetencia alapú oktatás, egyenlı hozzáférés – Innovatív intézményekben” 

(TÁMOP-3.1.4/08/2) pályázati felhívás benyújtásáról döntés 
 
 Ikt.sz:  II./64/1/2009. 
 
Tisztelt Képviselı-testület! 

 
A Nemzeti Fejlesztési Ügynökség kiírta a  „Kompetencia alapú oktatás, egyenlı hozzáférés – 
Innovatív intézményekben (TÁMOP-3.1.4/08/2) címő pályázati felhívást, melynek benyújtási 
határideje :2008. december 10-tıl 2009. február 16-ig, ugyanakkor a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség 
a honlapján 2009. január 15. napján közzétette a TÁMOP-3.1.4./08/2. számú pályázat 
felfüggesztésére vonatkozó közleményét. 
 
 
Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselı-testülete úgy döntött 2009. január 21-i ülésén, hogy 
pályázatot nyújt be a TÁMOP kompetencia alapú oktatás bevezetésére irányuló pályázati felhívásra, 
amennyiben ezen tárgykörben ismételten kiírásra kerül a pályázat. 
 
A pályázat négy feladat ellátási helyre vonatkozik. 

a.) Általános iskolai oktatás tekintetében: 
- A Fekete István Általános Iskola Lajosmizse, Szabadság tér 13. sz. alatti, 
- A Fekete István Általános Iskola Lajosmizse, Ceglédi utca 1. sz. alatti feladat ellátási 

helyeire. 
b.) Kollégiumi ellátás tekintetében: 
- Fekete István Általános Iskola Kollégiuma Lajosmizse, Ceglédi utca 1. sz. alatti feladat 

ellátási helyre. 
c.) Óvodai nevelés tekintetében: 
- Lajosmizsei Napközi Otthonos Óvoda Lajosmizse, Attila u. 6. sz. alatti feladat ellátási helye. 

 
 
Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselı-testülete megbízta az Alfa Kurzus Oktatói és Kiadói 
Kft-t az ajánlatában foglalt feladatok ( szaktanácsadói munkák) ellátására azzal, hogy az elkészült 
helyzetelemzésnek alkalmasnak kell lennie az ismételt pályázati felhívásban közzétett szempontok 
szerint a pályázat benyújtására.  

 
Az Alfa Kurzus Oktatói és Kiadói Kft-t megbízási díj az alábbiak szerint illeti meg: 

 - Óvodai feladat ellátási helyenként 250 000 forint,  
 - Iskolai feladat ellátási helyenként 400 000 forint, 
 

Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselı-testülete, mint Lajosmizse és Felsılajos 
Közoktatási Intézmény Fenntartói Társulás Gesztor Önkormányzata kötelezettséget vállalt 
arra, hogy Felsılajos Község Önkormányzata Képviselı-testülete döntésétıl függıen Felsılajos 
döntésében megjelölt feladat ellátási helyet a pályázatban bevonja. Ebben az esetben a feladat 
ellátási helyre esı megbízási díj összegét Felsılajos Község Önkormányzatának kell biztosítania. 

 
Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselı-testülete megbízta a Mentor Iroda Kft-t a pályázat 
kiírását követıen a pályázati dokumentáció összeállításával.  
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Tájékoztatom önöket a jelenlegi- már felfüggesztett –pályázati kiírás lényegérıl :  
 
A pályázat alapvetı célja a sikeres munkaerı-piaci alkalmazkodáshoz szükséges, az egész életen át 
tartó tanulás megalapozását szolgáló képességek fejlesztése és kompetencia alapú oktatás elterjesztése 
a magyar közoktatási rendszerben, ami hozzájárul a foglalkoztatási helyzet javításához. Ennek 
érdekében a pályázat a kompetencia alapú oktatás módszertanának és eszközeinek széleskörő 
elterjesztését célozza, a pedagógusok módszertani kultúrájának  korszerősítését, a tanulók 
képességeinek és kulcskompetenciáinak egyénre szabott fejlesztését és megerısítését, a rendszerben 
meglévı szelektív hatások mérséklésével, valamint az egyenlı hozzáférés és esélyegyenlıség 
szempontjainak érvényesítésével. 
A fenti célok megvalósulását az alábbi részcélok támogatják: 
- a kompetencia alapú oktatás elterjesztése a közoktatási intézmények minél szélesebb körében, 
- a pályázó intézményekben szegregációmentes, együttnevelési környezet kialakítása, 
- a digitális írástudás elterjesztése, mindennapi gyakorlattá válásának támogatása (a TIOP pályázatok 
keretében beszerzett eszközök pedagógiai, szakmai használatára való felkészítés, IKT-eszközökkel 
támogatott tanórák módszertani támogatása). 

Jelen pályázati kiírásra közoktatási intézmények fenntartói nyújthatnak be pályázatot. A 
közoktatási intézmény fenntartók közül az önkormányzatok, önkormányzati társulások, egyházak, 
non-profit szervezetek, költségvetési szervek nyújthatnak be pályázatot a következı nevelési-oktatási 
intézményeik vonatkozásában: óvoda, általános iskola, szakiskola, gimnázium, szakközépiskola, 
diákotthon és kollégium, stb.  
A fenntartó a fenntartásában lévı feladat ellátási helyek vonatkozásában legfeljebb 5 feladat ellátási 
hely fejlesztésére nyújthat be pályázatot.  
A kötelezıen megvalósítandó tevékenységek, beszerzések körében a nevelési-oktatási intézmény 
típusainak megfelelı feladatok vonatkozásában az alábbi tevékenységek közül kell feladataikat 
meghatározni: 
- kompetencia alapú oktatás megvalósítása, 
- hátrányos helyzető és SNI tanulók esélyegyenlıségének javítása, 
- új módszerek intézményi alkalmazása, elterjesztése, önálló intézményi innováció megvalósítása. 
 
 A pályázó mőködési támogatásának nem minısülı, visszafizetési kötelezettség nélküli 
végleges juttatásban - vissza nem térítendı támogatás – részesül. A támogatás mértéke a projekt 
elszámolható összes költségének 100 %-a.  

A pályázati kiírás keretében elnyerhetı támogatás mértéke feladat ellátási helyenként 
minimum 5 millió forint, maximum 25 millió forint.  

 
 

T. Képviselı-testület! 
 
Fentiekre tekintettel kérem  döntésüket a tekintetben, hogy Felsılajos csatlakozzon e a 

pályázathoz egy feladat ellátási hellyel ( iskola). 
 

 
Felsılajos, 2009. január 22. 
 
 

  
      Csordás László sk. 
          polgármester 

 


