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Elıterjesztés 
Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 

2016. szeptember 22-i ülésére 
 
Tárgy:  Hozzájárulás pályázat benyújtásához Lajosmizse Város Mővelıdési Háza és 

Könyvtára részére  
 
Ikt.sz: LMKOH/1354/11/2016. 
 
 
Tisztelt Képviselı-testület! 

 
Lajosmizse Város Mővelıdési Háza és Könyvtára (továbbiakban: Mővelıdési Ház) 

igazgatója az elıterjesztés mellékletét képzı kérelemmel fordult a Képviselı-testülethez. 
 
A „Kulturális intézmények a köznevelés eredményességéért” címő, EFOP-3.3.2.-16 

azonosító számú pályázati felhívás alapján lehetıség van a nevelési-oktatási intézmények 
pedagógiai programjának megvalósítását támogató, a kínálatot gazdagító tanórán és óvodai 
foglalkozáson kívüli kulturális tevékenységek kidolgozására és megvalósítására. 

 
A programba bevonni kívánt nevelési-oktatási intézményekkel együttmőködési 

megállapodásokat kell kötni, ennek alapján állítható össze a projekt költségvetése. 

 
Az elızetes tervek alapján, ahogy az a kérelemben is rögzítésre került 5-10 millió 

forint nagyságrendő támogatási kérelem összeállítását tervezi a Mővelıdési Ház. 
 
A pályázat 100 %-os támogatású. 5 éves fenntartási kötelezettséget ír elı a felhívás. 

Az ezzel kapcsolatok költségeket a Mővelıdési Ház saját költségvetésének terhére tudja 
vállalni. A pályázat 2016. október 17. napjától nyújtható be a keret kimerüléséig. 

 
A pályázati felhívás az alábbi speciális szakmai elvárásokat támasztja a projekttel 

szemben: 
 

Foglalkoztatási 
forma Meghatározás Minimumkövetelmények 

(6 havonta, intézményenként) 

Havi szakkör Szakkör: a nevelési-oktatási 
intézmények oktatási-nevelési 
programjának megvalósítását, valamint 
kínálatának gazdagítását támogató 
tanórán kívüli szabadidıs tevékenységek 

Legalább 6 fı, min. 5 
alkalommal. Alkalmanként min. 
2 x 45 perc foglalkozás. 

Heti szakkör 
Legalább 6 fı, min. 16 alkalom, 
alkalmanként min. 1 órás 
foglalkozás. 

Foglalkozássorozat 
Tematikus, de nem szakkör formában 
megvalósított foglalkozások. 

Legalább 6 fı, egy 
foglalkozássorozat legalább 5 
alkalom x 2 óra/alkalom. 

Tehetséggondozó,,- Tehetséggondozás, -fejlesztés: a Legfeljebb 8 fı, min. 10 
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fejlesztı, felzárkóztató 
kiscsoport, 

tevékenység személyre szabott képzési 
lehetıség egy-egy területen kiemelkedı 
képességgel rendelkezı diák(ok) 
számára. Felzárkóztatás: a tevékenység 
személyre szabott képzési lehetıség 
valamely képességében átlag alatt 
teljesítı diákok számára. 

alkalom, alkalmanként min. 45 
perces foglalkozás. 

Versenyek, vetélkedık 

Versenyek: elıre meghatározott 
területen tartott szabadidıs tevékenység, 
amelynek gyızteseit a verseny végén 
díjazzák. Vetélkedık: egy-egy 
témakörben megrendezésre kerülı, nem 
rendszeres, ismeretterjesztésre is 
alkalmas program, amelynek végén a 
legjobb eredményt elérık díjazásban 
részesülnek. 

Iskolák esetében min. 20 fı, 
minimum 2 alkalom; óvodák 
esetében min. 15 fı, minimum 2 
alkalom. 

Mőhely- és 
klubfoglalkozás 

Kötetlenebb, elsısorban informális, a 
résztvevık aktivitására és 
kezdeményezıképességére alapozó 
foglalkozások. 

Legalább 8, legfeljebb 15 fı, 
legalább 10 alkalom. 

Témanap, témahét 
Élményszerő, tapasztalati úton való 
ismeretszerzés, meghatározott témában. 

Iskoláknál min. 20 fı, óvodánál 
min. 15 fı; legalább 3 témanap, 
vagy egy témahét. Egy 
témanapon min. 3 órás 
foglalkozás, egy témahét min. 4 
egymást követı témanapból áll. 

Mővészeti csoport 
Kifejezetten rendszeres mővészi 
tevékenységekre (pl. néptánccsoport) 

Legalább 10 fı heti 1 
alkalommal min. 2 x 45 perc. 
Összesen legalább 15 alkalom. 

Tábor 

Több napos, összefüggı, azonos 
résztvevıi körrel zajló készség- és 
képességfejlesztı szabadidıs 
rendezvénysorozat 

Iskoláknál min. 20 fı, óvodánál 
min. 15 fı; legalább 4 nap. Egy 
tábori napon min. 4 órás 
foglalkozás, 

Kulturális óra 

A kulturális intézményben, mint iskolán 
kívüli tanulási helyszínen megtartott, 
szemléletes foglalkozás kulturális 
szakember vezetésével. 

Legalább 20 fı, óvodánál min. 
15 fı. Legalább 5 alkalom, egy-
egy kulturális óra iskoláknál 
2x45 perc, óvodáknál 1x30 perc. 

 
Fenti programlehetıségekbıl kívánja összeállítani a Mővelıdési Hát a pályázati programját. 

 
A fentiek alapján az alábbi határozat-tervezet elfogadására teszek javaslatot: 
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I.  Határozat-tervezet 
 
 
... /2016. (...) ÖH 
Hozzájárulás az EFOP-3.3.2-16 azonosító számú 
pályázati felhívásra pályázat benyújtására 

 
 Határozat 

 
Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselı-testülete támogatja, hogy 
Lajosmizse Város Mővelıdési Háza és Könyvtára pályázatot nyújtson be a 
„Kulturális intézmények a köznevelés eredményességéért” címő, EFOP-3.3.2.-16 
azonosító számú pályázati kiírásra. 

Felelıs: Képviselı-testület 
Határid ı: 2016. szeptember 22. 

 

 

 

II.  Határozat-tervezet 
... /2016.(...) ÖH 
Az EFOP-3.3.2-16 kódszámú Kulturális intézmények 
a köznevelés eredményességéért pályázat 
benyújtásához kapcsolódó döntés 

 Határozat 
 

Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselı-testülete felhívja Lajosmizse 
Város Mővelıdési Háza és Könyvtára igazgatójának figyelmét, hogy az EFOP-
3.3.2-16 kódszámú pályázat nyertessége esetén annak megvalósítása a fenntartási 
idıszak alatt sem az Önkormányzat, sem az intézmény vonatkozásában nem járhat 
többletkiadással. 

Felelıs: Képviselı-testület 
Határid ı: 2016. szeptember 22. 

 
 
Lajosmizse, 2016. szeptember 15. 
 
 Basky András s.k. 
 polgármester 
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Elıterjesztés melléklete 

 


