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Tisztelt képviselő testület! 
 
Az Új Széchenyi Terv keretén belül lehetőség nyílik iskolák fejlesztésére (TÁMOP-314-12/1-
Innovatív iskolák fejlesztése) a következő részcélok támogatásával: 

� Nevelési-oktatási tevékenységek támogatása; 
� Egészségfejlesztő iskolai programok megvalósítása az egészséges életmód és a 

testmozgás iránti igény a mindennapi életbe épülése érdekében; 
� A pedagógiai kultúra folyamatos fejlesztését elősegítő tanártovábbképzés, előtérbe 

helyezve a pedagógiai-módszertani megújulást, az önfejlesztést; 
� Korszerű oktatási módszerek, jó gyakorlatok, új tartalmak bevezetése a 

tanmenetbe; 
� Együttműködések kialakítása; 
� Szemléltető tan- és segédeszközök, a mindennapos testnevelés bevezetését segítő 

sporteszközök beszerzése. 
 

A támogatás 100%-os, min. 5 millió Ft-max. 300 millió Ft. A beadási határidő aug. 27-szept. 
28-ig, amennyiben a kiíró a lejárat előtt nem függeszti fel a nagyszámú beérkezett pályázat 
tükrében. 
 
A pályázat keretében az Intézménynek lehetősége nyílik nevelési oktatási programjában 
vállalt, de forráshiány miatt eddig meg nem megvalósított programjainak megvalósítására is 
és ezen felül más programokra is (pl. nyelvi táborok, folyamatos úszás, lovaglás, focizás 
biztosítása; konditerem, tornaterem felszerelése, hagyományőrzés, néptánc-oktatás, ….) . 
Továbbá lehetősége nyílik képzések igénybevételére, rendezvények lebonyolítására, amelyek 
az újhartyáni közösség szempontjából is fontosa,k és eszközök vásárlására is lehetőség nyílik 
a pályázat keretében. 
 
A fentieket megtárgyaltuk a Pályázatíróval, Polgármester Úrral és Majer György 
képviselővel. Az egyeztetések után a javasolt projektméret kb. 58-60 millió Ft. Fontosnak 
tartjuk a Tantestület bevonását a tervezésbe, ugyanis a pályázatban szerepeltethető 
programok, képzések, eszközök kiválasztásában és megszervezésében Ők az elsődleges 
célcsoport a diákokkal együtt.  
 



A költségvetést így a Tantestülettel történt egyeztetés után ( előre láthatóan 2012. aug 25-én) 
kerül véglegesítésre, a javasolt programok tükrében. Az egyeztetések koordinálását Majer 
György képviselő fogja ellátni, a konkrét pályázati anyagot a költségvetéssel a képviselő úr 
fogja szórt anyagként ismertetni az ülésen. 
 
Ezen napirendhez kapcsolódóan csatolom a pályázatíró megbízási szerződését. 
 
 
Kelt: 2012. augusztus 23. 
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