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Tisztelt Képviselő-testület ! 
 
Európai Uniós Pályázat került meghirdetésre a közoktatási intézmények felújítására a 
Közép-magyarországi régióban. A közoktatási intézmények megújítását, új 
eszközökkel való felszerelését segíti a magas színvonalú oktatás biztosításával az 
esélyegyenlőség jegyében. Ehhez modern eszközök, jól felszerelt iskolák és megfelelő 
szakmai (pedagógiai ) programok kellenek. 
 
 
A pályázat óvodai, alapfokú, középfokú nevelési-oktatási intézmények és kollégiumok 
akadálymentes építésére, bővítésére, felújítására, korszerűsítésére és az ezekhez 
kapcsolódó eszközfejlesztésre,  illetve kizárólag bizonyos szakmai-pedagógiai 
(esélyegyenlőségi) program eszközfejlesztésére adható be.  
 
Az elnyert összeg az oktatáshoz-neveléshez szükséges eszközök, berendezések 
vásárlására - beleértve a sajátos nevelési igényű gyermekek, diákok képzését biztosító 
programokhoz szükséges speciális eszközök, infokommunikációs akadálymentes 
eszközök, készségfejlesztő és szemléltető eszközök, udvari játékok és udvari bútorok, 
sporteszközök, konyhai berendezések, iskolabusz beszerzésére is - fordítható. 
 
A pályázato(ka)t az 1993. évi LXXIX. törvényben meghatározottak szerinti 
közoktatási intézmény(ek) fenntartói adhatják be  2007. november 19-ig. 
 
Az elnyerhető összeg intézményfelújítás (bővítés) esetén max. 250 millió Ft,.-, 
amelynek 20 %-át a szakmai programhoz kapcsolódó eszközbeszerzésre kell fordítani, 
míg a csak eszközbeszerzésre benyújtott pályázat esetében ez max. 50 millió forint. a 
pályázati önrész 10 %. 
 
A Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata által fenntartott közoktatási 
intézmények közül a Nagy Imre Általános Művelődési Központ és a Mátyás Király 
Általános Iskola igazgatója jelezte, hogy az intézményi felújítási programmal, illetve 
épületbővítéssel  szeretnének részt venni a pályázatban. 
 
A Nagy Imre Általános Művelődési Központ felújítási programjában szerepel 
akadálymentesítés, hidegburkolatok, az elektromos hálózat, a vízhálózat, a bölcsődei 
konyha, a mosókonyha felújítása, a nyílászárók cseréjének 2. üteme, interaktív táblák 
beszerzése és a játszóudvarok uniós szabvány szerinti játékokkal történő bővítése. 
 
A Mátyás Király Általános Iskola a pályázat segítségével tornaterem építését, valamint 
a régi épületben az iskolai könyvtár, az orvosi szoba és egy szociális blokk felújítását 
tervezi.  



A tornaterem építéséhez szükséges terület biztosításához szükség van a régi iskola 
(Kolozsvári u. 61.) és a korábban bölcsődeként működő, jelenleg szintén az iskola által 
használt épület közötti közterület egyesítésére. Ezt a gyalogútként használt közterületet 
2003. november 25-én a Kt. 615/2003.(XI.25.)sz. határozatával határozatlan időre az 
iskola részére használatba adta.  
 
A pályázat benyújtásának feltétele, hogy az építési engedélyhez kötött beruházási 
programoknak rendelkezniük kell engedélyezési tervekkel. Ezek elkészítéséhez az 
alábbi összegek szükségesek: 
  
 
A/  Nagy Imre Általános Művelődési Központ: 
 
- engedélyezési terv készítése:                                       br.  1.020.000.- Ft.- 
- dokumentálás :                                                             br.       96.000.- Ft.- 
- szakértői feladatok:                                                      br.     780.000.- Ft.- 
 
Összesen:                                                                        br. 1.896.000.- Ft.- 
 
B/   Mátyás Király Általános Iskola: 
-  Iskolai tornaterem engedélyi tervének elkészítése:   br. 2.532.000.- Ft.- 
-  Iskolai könyvtár, orvosi szoba, szoc blokk:               br. 2.460.000.- Ft.- 
-  Földmérési munkák, telekegyesítés:                          br.    260.000.- Ft.- 
________________________________________________________________ 
Összesen:                                                                       br.  5.252.000.- Ft.-  
 
 
A két pályázat elkészítéséhez szükséges össz tervezési költség:      
                                                                                       
                                                                                      br.  7.148.000.- Ft.- 
 
 
 
A pályázatok előkészítése: 
 
A pályázatot a fenntartó, tehát Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata 
adhatja be. Az első beadási kör 2007. július 16-án zárult le. Az intézmények a 
második körben, a pályázati kiírás újbóli megjelenését követően (várhatóan szept. 
hónapban) kívánnak pályázni november 19-ei beadási határidővel.  
Az Önkormányzat két db pályázatot nyújtana be a kiíróhoz, melyek 
kedvezményezettei a két említett intézmény lenne.  
A pályázatok összeállítását a korábbi európai uniós pályázati tapasztalataik alapján 
mindkét intézmény vezetői vállalták, így külső tanácsadó céget nem szükséges 
megbíznunk a pályázatok összeállításával, tehát pályázatírói tanácsadói díjjal nem 
kell számolnunk.  
 



A pályázat formai követelményei között szerepel, hogy a fenntartónak rendelkeznie 
kell közoktatási szemléletű kerületi esélyegyenlőségi tervvel (a pályázat 
mellékleteként becsatolandó). Az esélyegyenlőségi tervet a közoktatási intézkedési 
terv alapján lehet elkészíteni (ezt már nem szükséges becsatolni a pályázathoz). Csepel 
a többi fővárosi kerülethez hasonlóan az OKM által összeállított, a települések 
hátrányos helyzetű tanulóinak arányát bemutató listán szerepel  így az elkészítéséshez 
külön szakértő bevonása szükséges, akinek tanácsadói munkáját maga az OKM 
finanszírozza. Az esélyegyenlőségi terv készítése jelenleg folyamatban van.  A 
szakértő kijelölését az OKM későbbi időpontra jelezte, így az elkészített és a szakértő 
által is ellenjegyzett dokumentumot később lehet csak tárgyalni.   
 
Pályázati önrész:  
 
Tekintettel arra, hogy két db pályázattal számolunk, intézményenként 10% önrészt 
szükséges biztosítania a fenntartónak, így a pályázati önrész összesen 50 M Ft. 
Azonban az önrészt csak akkor szükséges felhasználnunk, amennyiben a pályázatokat 
a formai befogadást követően szakmailag is pozitívan elbírálják.  
Ebben az esetben az önrész felhasználása legkorábban a 2008-as évet érinti, melyet a 
fejlesztésekre fordítandó forrás biztosít. Az önrész csökkentése érdekében a Fejlesztési 
Csoport pályázatot készít az ÖTM Önerő Alaphoz, amennyiben a pályázat kiírásra 
kerül (optimális esetben a szükséges önrész kb. 40%-a, azaz intézményenként kb. 10-
10 M Ft lenne lehívható pályázati úton. 
 
Az ÁMK által a hivatkozott pályázatban megvalósítandó fejlesztési, korszerűsítési 
célok a pályázat feltételrendszerét figyelembe véve szakmailag kivitelezhetőek,    
a Mátyás Király Általános Iskola esetében a megvalósítandó projekt céljai szakma- 
pedagógógiai szempontból indokoltak, a jelzett feladatok az OMISÁ középtávú 
felújítási programjában is szerepelnek.     
 
 
 
Budapest, 2007. augusztus 7. 
 
 
 

 
                                                                Tóth Mihály 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Határozati javaslatok:
 
 
1./   Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata úgy dönt, hogy a közoktatási 
intézmények felújítására kírt KMOP-2007. 4.6.1. jelű pályázaton a Nagy Imre 
Általános Művelődési Központ és a Mátyás Király Általános Iskola felújítási 
programjával részt vesz. A pályázat benyújtásához szükséges tervdokumentációk 
elkészítéséhez a Nagy Imre Általános Művelődési Központ részére br. 1.896.000.- Ft.-
ot, az Oktatási Szolgáltató Intézmény, s azon belül a Mátyás Király Általános Iskola 
részére br. 5.252.000.-Ft.-ot biztosít a költségvetési hiány terhére. 
 
Határidő: elfogadásra:  azonnal 
  végrehajtásra:          2007.október 1. 
 
Felelős: végrehajtásra: Tóth Mihály polgármester 
                      végrehajtás előkészítésére: Halmos Istvánné ágazatvezető  
                                                                  Becsei Dénes ágazatvezető 
 
A határozat elfogadásához a képviselők minősített többségű szavazata szükséges. 
 
 
2./    Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata úgy dönt, hogy a közoktatási 
intézmények felújítására kírt KMOP-2007. 4.6.1. jelű pályázathoz szükséges önrészt, 
azaz 25 millió forintot a Nagy Imre Általános Művelődési Központ részére a 2008-ban 
fejlesztésekre fordítandó forrásból biztosítja. 
 
Határidő: elfogadásra:  azonnal 
  végrehajtásra:          2008. évi költségvetés elfogadása 
 
Felelős: végrehajtásra: Tóth Mihály polgármester 
                      végrehajtás előkészítésére: Halmos Istvánné ágazatvezető   
                                                                  Becsei Dénes ágazatvezető 
 
A határozat elfogadásához a képviselők minősített többségű szavazata szükséges. 
 
 
3./    Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata úgy dönt, hogy a közoktatási 
intézmények felújítására kírt KMOP-2007. 4.6.1. jelű pályázathoz szükséges önrészt, 
azaz 25 millió forintot az Oktatási Szolgáltató Intézmény, s azon belül a  Mátyás 
Király Általános Iskola részére a 2008-ban fejlesztésekre fordítandó forrásból 
biztosítja. 
 
Határidő: elfogadásra:  azonnal 
  végrehajtásra:          2008. évi költségvetés elfogadása 
 
Felelős: végrehajtásra: Tóth Mihály polgármester 



                      végrehajtás előkészítésére: Halmos Istvánné ágazatvezető   
                                                                  Becsei Dénes ágazatvezető 
 
A határozat elfogadásához a képviselők minősített többségű szavazata szükséges. 
 



 
1. számú melléklet 
 
  Az előterjesztés egyeztetve: Halmos Istvánné ágazatvezetővel 
 
Az előterjesztéssel kapcsolatban megfogalmazott javaslatok az alábbiak: 
 
„Nincs észrevételem a határozatokkal kapcsolatban.” 
 
Budapest, 2007. szeptember 18. 
                                                    Halmos Istvánné  sk. 
                                                          ágazatvezető 
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