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Tisztelt Képviselő.testület!

A Nemzeti Fejlesztési Ügynökség 20II' junius 22-én meghirdette a Társadalmi Megújulás
operatív Progľam ,,Referencia-intézmények oľszágoshá|őzattnak kialakítása és felkészítése''

cimupźiyázatot'

A referencia-intézmény egyedi, más intézmények szźmlźra is példaéĺtékű, működésében

koherens, befogadó, gyermekközpontú pedagógiai gyakoľlattal, szewezetí innovációval
ľendelkező és ezt szo|gá|tatásaiban publikálni, valamint átadni képes kĺjzoktatási intézĺnény.

A ľefęrencia-intézmények a közoktatás fejlesztésének minősített bazisai lęsznek.

A referencia-intézmények elsődlegesen' rendszeresen, folyamatosan és differenciált kinźilatta|

szo|gáItatjtkahźůőzatitanulásifolyamathozamíntákat.
A pá|yánat célja, hogy a refeľencia éľtékíĺ műkłidési és pedagógiai gyakoľlattal
rendelkező közoktatási intézmények intézményi fejlesztési tervük alapján
felkészüljenek nevelési.oktatási gyakorlatuk továbbadásáľa, elterjesztésére,

megismeľtetéséľeo ĺIletve ezzel segítsék más közoktatási intézmények értékelvĺi szakmai
fejlesztő tevékenységét.
A korábbi TAMOP ptiyázattő| eltérően nem az önkormanyzat,hanem az egyes intézmények

pá|yázÁatnak, de a fenntaľtónak nyilatkozniakell a mellékelt adatlapokon szeľeplő témákban.

A kerĹileti nevelési-oktatásí irúézmények köZül a Yajda Péteľ Ének-zenei Általános és

Spoľtiskola, a Losonci Téri Általanos Iskola, a Deák Diak Attalános Iskola és a Katica

Bölcsőde és Napközi otthonos ovoda szeretne részt venni apá|yázaton.
Az elnyert összeget apá|yázőktovábbképzéseken va|ó résmételre, szaktanácsadói tźtmogatő

szo\gtitatások igénybevételéľe, az intézĺnény belső szakmai k<jzľemúködőinek fejlesztési

tevékenysé géte, va\arrlint eszközb eszerzésre haszntihatjĺík fel. Az elnyert összeget a páIyázat

első évében kell felhasználni, de a páIyźnatbaĺ részt vevó intézméĺyek vállaljak a pľogram

ötéves fenntaľtását, mely aü. jeleĺti, hogy a pá|yźnatban megjelĺjlt tevékenységet ( jó
gyakoľlat bemutatása) ot évig folytatják. E tevékenység az íntézmény szźĺnźlra bevételt jelent,

mely a felmeľĹilő kiadásokat fedezi.

Apáilyázatban való ľészvétel a fenntaľtó számára nem jelent ttibbletktiltséget.
A pä|ytlzatok benyújttsa 2011. július 15-től 201I. szeptember 15-ig lehetséges, de a
tźĺĺlogatás megítélése - a kritéľiumok teljesülése esetén - a régiőĺ beltili érkezési sorrend

alapjźn tĺiľténik.

Az tinkormányzatnak csak támogatási szándékát kell kifejeznie a páiyánaton való
ľészvételhez, anyagi ktitelezettségvállalás nem terheli.
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Határozati javaslat

A Képviselő-testület úgy dönt, hogy

1. elviekben támogatjaa Vajda Péter,Ének -zeĺei Általanos és Sportiskola, a Losonci Téri
A|talanos Iskola, a Deák Diak Altalános Iskola és a Katica Bĺjlcsőde és Napközi
otthonos óvoda részsĺéteLét az intézmények részéró| a progľam ötéves

fenntaľtásának vállalásáva| - a ľÁvĺop-3.I'7-I1l1 ,'Refeľencia-intézmények oľszágos

hźlőzatźnak kialakítása és felkészítése'' címtĺ páLytaaton azza|, hogy a programĺa és

annak fenntartásaraanyagítámogatástnem nyújt. A fenntartás kĺlltségeit aszo|gá|tatás
értékesítéséből kell fedezni.

2. felkéĺi a polgáľmesteľt a Fenntaľtói nyl|atkozatok a|áításźra'

3. felkéľi a poIgźrmestert, hogy a Katica Bölcsőde és Napközi otthonos ovoda és a
Losonci Téri Általanos Iskola a|apíto okiľatának módosításat - a pályázatban vállalt
szoIgá|tatás vállalkozási tevékenység azintézmények részéről - terjessze a Képviselő-
testtilet elé.

Felelős: polgármesteľ
Hataĺidő:
1-2. pontok esetében 20II.július 7',
3. pont esętében attlmogatźtsi szerződés a|áirását követően

Budapest, 20II.június 29. $.pł- T"śr-l
Sántha Péterné
alpolgármester
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