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Előterjesztés 

a Képviselő-testület részére 

az európai uniós és egyéb pályázatok aktuális állásáról szóló tájékoztatóról 

I. Tartalmi összefoglaló 

Az Önkormányzat pályázatokkal kapcsolatos feladatait ellátó Jegyzői Iroda tevékenységének 2012. 
évi teljesítése során az alábbi pályázatok előkészítésében, megvalósításában működött közre: 

A) NYERTESPÁLYÁZATOK 

I. TÁMOP-3.4.I.B-ll/l "Migráns hátterű tanulók nevelésének és oktatásának segítése II. 
szakasz" cím ű pályázat 

Pályázat alapvető céljai: 
Á A migráns hátterű, a köznevelés, közoktatás rendszerében részt vevő tanulók nevelésének, 

oktatásának, a magyar társadalomba és a munka világába történő beilleszkedésének, önálló 
életvitelük kialakításának támogatása. 

Á A támogatás a migráns hátterű tanulók oktatásával kapcsolatos prograrnak kidolgozása 
mellett kiterjed a velük foglalkozó pedagógusok továbbképzésére is. 

Á A pályázatban szereplő programok fő területe a magyar nyelvi képzés és a magyar kultúra, 
társadalmi környezet, történelem megismertetése a migráns hátterű tanulókkal, a migráns 
hátterű tanulók felzárkóztatása, valamint az interkulturális oktatás-nevelés megvalósítása. 

Pályázók köre: 
Nevelési-oktatási intézmények, többcélú intézmények, non-profit szervezetek és konzorciumaik 
A konzorcium kötelező tagja kell, hogy legyen migráns hátterű gyermekek nevelését-oktatását 
végző közoktatási intézmény. A konzorciumi tagok száma min. 2, max 4. 

A pályázaton az alábbi kőbányai intézmények vesznek részt: 
Kőbányai Szent László Általános Iskola, Kőbányai Bem József Általános Iskola, Kőbányai 
Rece-fice Óvoda, Kőbányai Mocorgó Óvoda. 
A konzorcium vezetője: Kőbányai Szent László Általános Iskola 
Projektmenedzsment feladatok ellátását a Pedagógiai Szolgáltató Központ vállalta. 

Támogatható tevékenységek: 
l. Képzések, továbbképzés, oktatás 
2. Intézmények szolgáltatási színvonalának növelése 
3. A nevelési programokban szereplő tevékenységeket támogató szolgáltatások/tevékenységek 
megszervezése, lebonyolítása 

A pályázat pozitív elbírálásban részesült, az elnyert támogatás összege: 43 792 500 Ft. A 
Támogatási Szerződésének megkötése folyamatban van. 
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2. KEOP-2009-5.3.0/A/09-2010-0159 -Az energetikai hatékonyság növelése a kóöányai Harmat 
Általános Iskolában című pályázat 

Pályázat célja: 
A Kőbányai Harmat Általános Iskola hőszigetelése és nyílászáróinak cseréje, valamint 
fűtéskorszerűsítése. 

Közreműködő szervezet: Energia Központ Nonprofit Kft. 

A pályázat teljes költségvetése: 235 l 07 873 Ft 
Igényelt támogatás: 184 371 594 Ft 
Önerő: 50 736 179 Ft 

A pályázat megvalósítása folyamatban van. 
A kivitelezési munkálatok 2012. július 5-én kezdődtek el, a befejezés időpontja 2012. 
szeptember 17. 

3. KEOP-2009-5.3.0/A/09-2010-0160 -A Fecskefészek Óvoda-bölcsőde és az Apró Csodák 
Óvoda-bölcsőde energetikai korszerűsítése című pályázat 

Pályázat célja: 
Budapest X. kerület, Gépmadár utca 15. szám alatti, valamint a Budapest X. kerület, Zsivaj utca l-
3. szám alatti épületkomplexumok (óvodák és bölcsődék) hőszigetelése, nyílászáró cseréje és 
fűtéskorszerűsítése. 

Közreműködő szervezet: Energia Központ Nonprofit Kft. 

A pályázat teljes költségvetése: 273 462 708 Ft 
Igényelt támogatás: 205 097 031 Ft 
Önerő: 68 365 677 Ft 

A pályázat megvalósítása folyamatban van. 
A kivitelezési munkálatok a Zsivaj utca 1-3. szám alatti épületkomplexumban 2012. július 12-
én kezdődtek el, a befejezés időpontja 2012. szeptember 24. 
A Gépmadár utca 15. szám alatti épületkomplexumok kivitelezési munkálatai a kivitelezési 
közbeszerzési eljárásjogorvoslatamiatt még nem kezdődtek el, az eljárás folyamatban van. 

B) ELBÍRÁLÁS ALATT ÁLLÓPÁLYÁZATOK 

l. TÁMOP-3.4.3-1111 "Iskolai tehetséggondozás" című pályázat 

Pályázat alapvető céljai: 
Á A tehetséges tanulókkal való kiemeit foglalkozás, továbbá az esélynövelést szolgáló 

tehetséggondozás támogatása. 
Á Az iskolai tehetséggondozás feltételrendszerének fejlesztése, a pedagógusok szakmai-
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módszertani felkészítése a tehetségazonosításra, tehetség-felismerésre, tehetségsegítésre. 
A. A szakmaszerzésben eredményes és tehetséges tanulók segítése, a tanulók kreativitását és 

alkotóképességét fejlesztő szakemberekkel való együttmunkálkodásának biztosítása, vagy a 
szakmaszerzésben kiválóan teljesítő tanuló egyéb képességeinek, más területen történő 
lemaradás miatt felzárkózásának segítése, gyenge oldalának fejlesztése. 

Pályázók köre: 
Az alábbi, költségvetési szervként vagy nonprofit gazdálkodó szervezetként működő szervezetek 
pályázhatnak önállóan, főpályázóként: 

l. Jogi személyiséggel rendelkező, önállóan működő és gazdálkodó nevelési-oktatási 
intézmény. Azon nevelési-oktatási intézmény, mely gazdálkodási jogköre tekintetében nem 
önálló, csak a Gazdasági Szervezettel mint végrehajtásban résztvevő szervezettel együtt 
pályázhat. 

2. Könyvtár (önállóan működő és gazdálkodó). 
3. Fenntartó pályázhat azon nevelési-oktatási intézmény, illetve a 2. pontban felsorolt 

intézmény esetén, amely önállóan nem pályázhat. 
4. Nonprofit szervezetek (egyház, egyházi intézmény, alapítvány). 

A pályázaton részt vevő intézmények: 
Kőbányai Széchenyi István Magyar-Német Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola, Kőbányai 
Janikovszky Éva Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola, Kroó György Zene- és 
Képzőművészeti Iskola Kőbányai Alapfokú Művészetoktatási Intézmény. 

Támogatható tevékenységek: 
l. Pedagógusok tehetséggondozással, tehetség-tanácsadással kapcsolatos továbbképzése. 
2. Tehetségazonosítást-, felismerést és tehetségsegítést, tehetség-tanácsadást lehetővé tevő 

prograrnek szervezése, megvalósítása. 
3. Tehetséges és eredményes tanulóktámogatása (többek között a tanulás/szakmaszerzés és az 

utánpótlás/élsport összeegyeztetésével). 
4. Tanítási szünetre szervezett, valamint a tanítási szünetben megvalósított tehetséggondozó 

programok. 
5. Tehetségsegítő együttműködések kialakítása, térségi hálózatba szerveződésük elősegítése. 
6. Tanulmányi versenyek megszervezése, lebonyolítása (iskolai egyéni vagy csapat; iskolai, 

területi fordulós, egyéni vagy csapat; területi intemetes/levelezős és személyes megjelenésű 
egyéni vagy csapat). 

7. A versenyeken kiemelkedő eredményeket elérök (tanulók és pedagógusok) bevonása az 
egymásra épülő tehetségsegítő regionális, megyei, körzeti programokba. 

Igényelt támogatások: 
Kőbányai Széchenyi István Magyar-Német Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola: 18 850 716 Ft 
Kőbányai Harmat Általános Iskola: 16 063 921 Ft 
Kőbányai Janikovszky Éva Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola: 19 938 091 Ft 
Kroó György Zene- és Képzőművészeti Iskola Kőbányai Alapfokú Művészetoktatási Intézmény: 17 
339 919 Ft 

A pályázat jelenleg elbírálás alatt áll. 
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2. TÁMOP-3.2.12-1211 "Kulturális szakemberek továbbképzése a szolgáltatásfejlesztés 
érdekében" című pályázat 

Pályázat alapvető célia: 
A konstrukció célja a humán erőforrás fejlesztés révén a kulturális intézmények alkalmassá tétele az 
új tanulási formák alkalmazására a gyermek és ifjúsági korosztály, valamint a hátrányos helyzetű 
csoportok számára, eredménye pedig ezen tanulási formák elterjesztése, az élethosszig tartó tanulást 
elősegítő szolgáltatások számának növekedése, a látogatottságnak, valamint a formális oktatás 
hatékonyságának növelése. 

A pályázaton a Körösi Csoma Sándor Kőbányai Kulturális Központ vesz részt. 

Támogatható tevékenységek: képzéseken történő részvétel 

Igényelt támogatás: 22 OOO OOO Ft 

A pályázat jelenleg elbírálás alatt áll. 

3. T ÁM OP- 3.1.11-1211 "Óvodafejlesztés" című pályázat 

Pályázat alapvető célja: 
A konstrukció célja az új Nemzeti Köznevelési Rendszerről szóló törvénnyel összhangban a magyar 
óvodapedagógia strukturális feltételrendszerének továbbfejlesztése, optimális személyi és tárgyi 
feltételek biztosítása a kisgyermekek számára személyiségük kibontakoztatásához. 

Támogatható tevékenységek: 
l. Intézmények szolgáltatási színvonalának növelése, szervezetfejlesztés. 
2. Képzések, továbbképzések, tréningek. 
3. Az óvoda nevelési programjában foglaltak megvalósulását támogató 

szolgáltatások/tevékenységek/programok megszervezése, lebonyolítása. 
4. Építés és eszközök beszerzése -A projekt keretében az Alapok közötti átjárhatóság alapján az 

ERFA típusú tevékenységek fedezetére az elszámolható költségek összegének legfeljebb 
30%-a fordítható. 

Pályázaton részt vevő intézmények: 
l. Kőbányai Gesztenye Óvoda 
2. Kőbányai Bóbita Óvoda 
3. Kőbányai Rece-fice Óvoda 
4. Kőbányai Kincskeresők Óvoda 
5. Kőbányai Csupa Csoda Óvoda 
6. Kőbányai Kiskakas Óvoda 
7. Kőbányai Gézengúz Óvoda 
8. Kőbányai Mászóka Óvoda 
9. Kőbányai Csodapók Óvoda 
10. Kőbányai Kékvirág Óvoda 
ll. Kőbányai Gépmadár Óvoda 
12. Kőbányai Aprók Háza Óvoda 
13. Kőbányai Gyöngyike Óvoda 
14. Kőbányai Csodafa Óvoda 
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15. Kőbányai Mocorgó Óvoda 
16. Kőbányai Zsivaj Óvoda 
17. Kőbányai Hárslevelű Óvoda 
18. Kőbányai Gyermekek Háza Óvoda 

Igényelt támogatás: 99 795 356 Ft 

A pályázat jelenleg elbírálás alatt áll. 

4. TÁMOP-3.1.3-1111- A természettudományos oktatás módszertanának és eszközrendszerének 
megújítása a közoktatásban (ÖVeges Program) 

Pályázat céljai: 
Á A projekt keretében a természettudományos tantárgyakat emelt szinten oktató középiskolák 

fenntartóinak lehetőségük nyílik több, a Közoktatásról szóló LXXIX. törvény 121. §-ában 
definiált feladatellátási helyet kiszolgáló természettudományos laboratórium felújítására, 
felszerelésre. 

Á A kedvezményezett projektek keretei között olyan infrastrukturális és pedagógiai 
fejlesztések valósulnak meg, amelyek a modem és korszeru eszközök (ERFA átjárhatóság 
mértékéig) és módszerek segítségével támogatják a természettudományos közoktatás 
megújítását. 

Á A laboratóriumok a tanulásszervezési eljárások sokszínűségét támogató tevékenységek 
keretében, lehetőség szerint tömbösített foglalkozások keretei közötti foglalkozásokon 
fogadhatják a tanulókat. 

Á A konstrukció célcsoportja a középiskolák pedagógusai és diákjai és az együttműködésbe 
bevonásra kerülő alapfokú nevelési-oktatási intézmények tanulói és természettudományos 
tantárgyat tanító tanárai, valamint a laboratórium szakszemélyzete. 

A pályázatban az Önkormányzat a Kőbányai Szent László Gimnáziummal vesz részt. 

Igényelt támogatás: 346 553 OOO Ft 

A pályázat jelenleg elbírálás alatt áll. 

5. A TÁMOP-3.1.4-12 kódszámú, Innovatív iskolákfejlesztése címűpályázat 

Pályázat céljai: 
A konstrukció céljaiban illeszkedik a Társadalmi Megújulás Operatív Program célrendszeréhez, 
vagyis elősegíti a sikeres munkaerő-piaci alkalmazkodáshoz szükséges készségek, ismeretek 
kialakítását a megszerzett tudások, kompetenciák folyamatos fejlesztését. A munkaerő-piaci 
sikeresség érdekében cél, hogy a konstrukció támogassa a megújuló, magasabb szakmai 
színvonalon működő köznevelési rendszer működését, az oktatás és képzés minőségének és 
hatékonyságának javítását, kiemelten az idegennyelvtudást, digitális írástudást, vállalkozói, 
életpálya-építési, életviteli és egészségfejlesztési készségeket, kömyezettudatosságot, aktív 
állampolgárságot, valamint elősegítve az egész napos iskolai nevelés és foglalkoztatás elterjesztését. 
A fenti célok megvalósulását az alábbi kiemeit részcélok támogatják: 

l) az oktatási intézmények pedagógiai-módszertani megújulása, 
2) a magasabb színvonalú oktatás érdekében a pedagógusok szakmai fejlődésének elősegítése 

5 



szaktárgyi tanártovábbképzések megvalósításával, a diákok egészséges életmódra nevelése, 
egészségtudatos, szemléletformáló iskolai nevelés elterjesztése a tanulóktesti-lelki-szellemi 
állapotának, egészségvédelmének és egészségfejlesztésének érdekében, 

3) a környezettudatos szemlélet kialakítását megcélzó iskolai szabadidős tevékenységek 
ösztönzése, 

4) a gazdasági kultúra, a vállalkozói készségek fejlesztése; a munkaerő-piaci helytállást, 
alkalmazkodást megalapozó prograrnak alkalmazása az iskolában, 

5) az aktív állampolgárság készségeinek fejlesztése, a nevelés-oktatás hozzájárulása a nemzeti 
és európai identitás kialakulásához, 

6) a helyi társadalmi szervezetekkel való együttműködés, partnerség, kapcsolat kialakítása 
nevelési-oktatási feladatok megvalósításában, 

7) digitális, sport- és egyéb taneszközök intézményi szintű fejlesztése, elősegítve az 
iskoláskorú gyerekek készség- és képességfejlesztését, kreativitásuk fejlesztését, valamint a 
testmozgás iránti igény viselkedésbe épülését, 

8) a Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program keretében megvalósuló infrastrukturális 
projektekhez a szükséges szakmai (tartalmi, módszertani) fejlesztések biztosítása, annak 
érdekében, hogy azok egymás hatásait erősítve, komplex módon járuljanak hozzá az oktatás 
minőségének j avulásához. 

A pályázatban résztvevő intézmények: 
l. Kőbányai Fekete István Általános Iskola 
2. Kőbányai Janikovszky Éva Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola 
3. Kőbányai Kada Mihály Általános Iskola 
4. Kőbányai Keresztury Dezső Általános Iskola 
5. Kőbányai Szent László Általános Iskola 

Igényelt támogatások: 
Á Kőbányai Fekete István Általános Iskola: lll 790 299 Ft 
Á Kőbányai Janikovszky Éva Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola: 

164 692 633 Ft 
Á Kőbányai Kada Mihály Általános Iskola: 123 118 O ll Ft 
Á Kőbányai Keresztury Dezső Általános Iskola: 127 618 516 Ft 
Á Kőbányai Szent László Általános Iskola: 133 806 700 Ft 

A pályázatokjelenleg elbírálás alatt állnak. 

6. TÁMOP-5.6.J.B-12/1 kódszámú, ,,A bűnmegelőzés szempontjából kiemelten fontos, 
bűnelkövető vagy bűnelkövetés szempontjából veszélyeztetett gyermek- és fiatalkorúak segítése" 
című pályázat 

Pályázat célia: 

A konstrukció közvetlen célj a a bűnelkövetés, áldozattá válás szempontjából kiemelten 
veszélyeztetett gyermekek és fiatalkorúak segítése, a rendőrségi háló és a fogadó intézmény 
együttműködésének erősítése által. A pályázat kiemeit célja ezen veszélyeztetett korosztály 
áldozattá és bűnelkövetövé válásának megelőzése, a normaszegéssel járó társadalmi hátrányok 
csökkentése, valamint integrációs esélyeik növelése. 

A pályázatot a Bárka Kőbányai Szociális és Gyermekjóléti Központ, valamint a Körösi Csoma 
Sándor Kőbányai Kolturális Központ is benyújtotta. 
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A pályázat tervezett tartalmi elemei: 
l. Ismeretterjesztő, bűnmegelőzési célú tájékoztató programok szervezése az iskolában a tanítási 
időben és azon kívül. 
2. Ismeretterjesztő, bűnmegelőzési célú, valamint az áldozattá válás megelőzését szolgáló 
ismereteket közvetítő interaktív tájékoztató programok szervezése az iskolában, bűnmegelőzési, 
jóvátételre érzékenyítő foglalkozások szervezése. 
3. Bűnmegelőzési célú, valamint az áldozattá válás megelőzését szolgáló ismereteket közvetítő 
fejlesztő táborok szervezése, lebonyolítása felnőtt kísérővel. 
4. A rendőrség ifjúságvédelmi, bűnmegelőzési osztályaival közös programok szervezése. 
5. "Egy iskola - egy rendőr" program továbbfejlesztése, megvalósítása a helyi adottságok 
függvényében. 
6. Rendőrök aktív részvételének biztosítása az iskolai bűnmegelőzési programokban. 
7. Nyílt napok szervezése az iskolákban a rendőrség közreműködésével. 
8. A gyermekvédelmi szakemberek, pedagógusok, rendőrök, és egyéb gyermek- és fiatalkorúakkal 
foglalkozó szakemberek közös képzése az iskolai erőszakról, ennek értékelése, elemzése; a 
kockázati tényezők értékelése; a pedagógusok és más szakemberek érzékenyítése az iskolai 
erőszakhoz, bűnelkövetéshez vezető okok felismerése, megértése és kezelése érdekében. 
9. A Kis-Pongrác projekttel való szoros együttműködés, az akcióterületre és környékére újabb 
szolgáltatások vitele. 

Igényelt támogatás: 40 OOO OOO Ft 

A pályázat jelenleg elbírálás alatt áll. 

7. TÁMOP-3.4.4/B-1111 "Országos tehetségsegítő hálózat létrehozása - (Magyar Géniusz 
Integrált Tehetségsegítő Program)" című pályázat 

Pályázat alapvető célja: 
A tehetségsegítés országos civil hálózatának megteremtése, amely a magyarországi lehetőségek 
mellett a határokon átnyúló EU-regionális együttműködéseket is mozgósítja, és példaértékű 
megoldásokat eredményezhet más EU tagállamok számára is. 

A pályázaton a Körösi Csoma Sándor Kőbányai Kulturális Központ vesz részt. 

Támogatható tevékenységek: 
l. Képzések, továbbképzés, oktatás 
2. Intézmények szolgáltatási színvonalának növelése 
3. A nevelési programokban szereplő tevékenységeket támogató szolgáltatások/tevékenységek 

megszervezése, lebonyolítása 

Igényelt támogatás: 9 387 341 Ft 

A pályázat jelenleg elbírálás alatt áll. 
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8. TÁMOP-2.4.5.-12/4 ,,A rugalmasságot növelő helyi, innovaűv kezdeményezések támogatása" 
című pályázat 

Pályázat céljai: 
l. A gyermekvédelmi törvény egy módosítási javaslata alapján a gyermekek átmeneti 
otthonába csak 12 éven felüli gyermek kerülhetnek be. A 12 éven aluli gyermeket helyettes 
szülőnél kell majd a tervezet szerint elhelyezni. 
A pályázat lehetőséget teremt Kőbányán befogadó szülők képzésére, akik a későbbiek 
során a 12 év alatti gyermekeket saját otthonukba elláthatnák, így a gyermekek egy jelentős 
része számára elkerülhetövé válhatna az intézményes ellátás. 
A befogadó szülők képzése mellett sor kerülhet helyettes szülői koordinátorok kiképzésére, 
akik a Bárka, illetve a bölcsődék kötelékéből kerülhetnek ki. 

2. A bölcsődében járó gyerekek családtagjainak, ügyeletes csoport kialakításával, ha igény 
mutatkozik rá (pl. minden hétfőn, igazodva a hivatalok nyitva tartásához) meghosszabbított 
nyitva tartást biztosítanánk az ügyintézés megkönnyítéséhez. 

3. A kisgyermekes családok vagy egyedülálló szülők segítése céljából időszakos gyermek
felügyelet kialakítása, amely által a bölcsődében a szülő nélkül tartózkodhatna a gyermek. 
Ígyaszülő el tudja intézni dolgait, (orvos, állásinterjú, bevásárlás, ügyintézés stb.), amíg a 
csernetére szakképzett kisgyermeknevelő vigyáz. 

4. A pályázat egyik nagy lehetősége, hogy anyagilag is támogatja a helyi szociális 
infrastruktúra működésének összehangolását, az együttműködések megerősítését helyi 
szinten. 
A Bárka és a bölcsődék jó kapcsolatot ápolnak Kőbányán, azonban nagy szükség lenne 
moderált közös esetmegbeszélésekre, közös szupervíziós csoportokra, közös 
szervezetfejlesztésre. 

5. A Fehér Kereszt Alapítvány nyújtja a képzéseket. Ezek a képzések a munkaerőpiacra 
visszatérő anyáknak adnak lehetőséget, valamint biztosítják a két szociális intézmény 
kötelező továbbképzéseit is. 

A szülők számára az Alapítvány további szolgáltatása "a szülők iskolája", valamint a családok 
közösséggé szervezése klubok szervezésével és működtetésével. 

Konzorciumvezető: Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 

Konzorciumi partnerek: 
Á Bárka Kőbányai Szociális és Gyermekjóléti Központ 
Á Kőbányai Egyesített Bölcsődék 
Á Fehér Kereszt Alapítvány (elnök: Szilágyiné dr. Szemkeő Judit). 

Igényelt támogatás: 49 728 756 Ft 

A pályázat jelenleg elbírálás alatt áll. 
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---------------------------------------------------------

II. Döntési javaslat 

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete az európai uniós és 
egyéb pályázatok aktuális állásáról szóló tájékoztatót tudomásul veszi. 

Budapest, 2012. szeptember 5. 

~!l 
Radványi Gábor 

Törvényességi szempontból ellenjegyzem: 

jegyző 
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