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ELŐTERJESZTÉS KÍSÉRŐLAP 
 
E-szám: 103/2018. 
 
Tárgy: Döntés a „Kulturális intézmények a köznevelés eredményességéért” 
címen kiírt VEKOP-7.3.4-17 kódszámú pályázaton való részvételről 
 
Előterjesztő neve: Kiszelné Mohos Katalin polgármester 
Előadó neve: Grégerné Papp Ildikó osztályvezető 
 
Az előterjesztés aláírás előtti előzetes ellenőrzése 
 
Vezetői ellenőrzés 
- az előterjesztés tartalmilag és formailag megfelelő – nem megfelelő 
 
 
 előadó osztályvezetője 
 
Pénzügyi ellenőrzés 
- az előterjesztés tartalmilag és formailag megfelelő – nem megfelelő 
 
 
 pénzügyi osztályvezető 
 
Törvényességi ellenőrzés  
- az előterjesztés tartalmilag és formailag megfelelő – nem megfelelő 
 
 
Nagykovácsi, 2018. október 12. 
 
 jegyző 
 
 
 
Az előterjesztés kiküldhető – nem küldhető ki. 
 
 
Nagykovácsi, 2018. október 12. 
 
 
 polgármester 
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Tisztelt Képviselő-testület! 
 

 
A Széchenyi 2020 program keretében 2017. májusában jelent meg a „Kulturális 
intézmények a köznevelés eredményességéért” című (VEKOP-7.3.4-17 kódszámú) 
felhívás. A pályázat célja, hogy támogassa a nevelési-oktatási intézmények tanulóinak 
és az óvodás gyermekek óvodai foglalkozáson kívüli kompetenciafejlesztését, ismeret- 
és tudásgyarapítását, az olyan nem formális és informális tanulási alkalmakkal, 
melyeket kulturális intézmények valósítanak meg számukra.  
 
Október elején keresett meg Fehér Imre iskolaigazgató azzal a kéréssel, hogy az 
önkormányzat közreműködését kérje a pályázaton történő induláshoz. A pályázati 
dokumentáció szakmai tervének összeállítására Dér Viktória igazgatóhelyettes, a 
pályázat projekt menedzseri feladataira Ábrahám András vállalkozott. A pályázat 
pénzügyi vezetői feladatait a polgármesteri hivatal munkatársa látná el. 
 
A támogatásra rendelkezésre álló tervezett keretösszeg 0,75 milliárd forint.  
A pályázat forrását az Európai Szociális Alap és Magyarország költségvetése 
társfinanszírozásban biztosítja. A felhívás támogatási hátterét az 1011/2016. (I. 20.) 
kormányhatározatban szereplő éves fejlesztési kerete adja.  
A támogatás formája: vissza nem térítendő 
A támogatási kérelmek benyújtása 2017. június 1-től 2018. október 31-ig lehetséges. 
A támogatáskezelő szervtől kapott tájékoztatás szerint eddig 616.548.197 Ft összegre 
érkezett támogatási igény, így közel 133 millió Ft összegre még várják a pályázatokat. 
A támogatás mértéke: 100 %-os, a támogatás vissza nem térítendő 
A támogatási minimum összeg: 5 millió Ft, a maximális összeg 30 millió Ft 
 
Az egyes intézmények méretüknél fogva nem egyenlő mértékben járulnak hozzá, 
illetve képesek hozzájárulni a hátránykompenzáció eszközeihez. Emiatt a szervezetek 
között a támogatás feltételeként létrejött együttműködési megállapodások száma 
alapján sávosan meghatározott maximumok szerint lehet projektjavaslatot benyújtani. 
6-11 intézmény/együttműködési megállapodás esetében a minimum összeg 5 millió Ft 
a maximális összeg 25 millió Ft.  
A pályázat során legalább 5 db együttműködési megállapodás megkötése szükséges 
a fenntartási időszak végéig tartó időtartamra. A legalább 5, együttműködési 
megállapodással bevont intézmény közül legalább egy, de legfeljebb az 
együttműködési megállapodások 25 %-a óvoda, és legalább egy a támogatást igénylő 
székhelyétől eltérő településen kell legyen.  
 
A pályázat keretében együttműködési megállapodás köthető: 

- Öregiskola Közösségi Ház és Könyvtár, 
- Nagykovácsi Általános Iskola, 
- Nagykovácsi Kispatak Óvoda, 
- Nagykovácsi Óvodásokért Alapítvány, 
- Nagykovácsi Természet- és Környezetvédő Egyesület, 
- Remete Csemete Alapítvány 
- Szentendrei Skanzen 
- Magyar Cserkészszövetség 
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A projekt keretében a nevelési-oktatási intézmények pedagógiai programjának 
megvalósítását támogató, a kínálatot gazdagító tanórán és óvodai foglalkozásokon 
kívüli kulturális tevékenységek kidolgozása és megvalósítása támogatható.  
 
A támogatható nem formális, informális foglalkoztatási formák a következők lehetnek: 
- szakkör, foglalkozássorozat, 
- kulturális óra (pl.- múzeumi óra, könyvtári óra) 
- tehetséggondozó, fejlesztő-, felzárkóztató kiscsoport; 
- tábor, 
- versenyek, vetélkedők, 
- műhely- és klubfoglalkozás; 
- témanap, témahét, 
- művészeti csoport. 
 
A projekt megvalósításának időtartama: 18, 24, 30 vagy 36 hónap 
 
A támogatást igénylőnek a projekt befejezésétől számított 5 évig vállalnia kell, hogy 
évente legalább – együttműködő intézményenként – egy, az együttműködési 
megállapodásban szereplő a projektben kifejlesztett forma megvalósítását, amely nem 
lehet egyszeri rendezvény.  
 
A felhívás keretében támogatott projektek esetében az utófinanszírozású 
tevékenységekre igénybe vehető maximális előleg mértéke a megítélt támogatás 100 
%-a a helyi önkormányzati költségvetési szerv esetében, ha a fizetési számláit az Áht. 
alapján a kincstárban vezeti, vagy az európai uniós forrásból nyújtott költségvetési 
támogatások kezelésére a kincstárnál külön fizetési számlával rendelkezik. 
Önkormányzat részére támogatási előleg akkor folyósítható, ha az irányító hatóság a 
kezdeményezett által benyújtott, az adott naptári évre vonatkozó projektszintű 
likviditási tervet jóváhagyta. 
 
Döntési lehetőség: A határozat elfogadásához egyszerű szavazattöbbség szükséges. 
 

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megtárgyalni és a 
határozati javaslatot elfogadni szíveskedjen. 

 
Mellékletek:  

- pályázati felhívás 
- projekt leírás 
- költségvetés tervezet 

 
 
Nagykovácsi, 2018. október 12. 
 

Kiszelné Mohos Katalin 
                                                                                             Polgármester 
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HATÁROZATI JAVASLAT 

 
 

Tárgy: Döntés a „Kulturális intézmények a köznevelés eredményességéért” 
címen kiírt VEKOP-7.3.4-17 kódszámú pályázaton való részvételről 
 
Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy 
támogatási kérelmet nyújt be a „Kulturális intézmények a köznevelés 
eredményességéért” támogatása címen kiírt, VEKOP-7.3.4-17 kódjelű pályázatra. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Polgármester, Jegyző 


