
12. 
 

Elıterjesztés 

 
Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 

2012. április 26-i ülésére 
 
 
 
 
Tárgy:  Támogató nyilatkozat a TÁMOP-3.4.4/B-11. kódszámú Országos 

 tehetségsegítı hálózat létrehozása címő pályázat benyújtásához               
 
 
 
 

Az elıterjesztést készítette:                     Nagy Judit irodavezetı 
Intézményirányító és 
Településfejlesztési Iroda 
 
     

 
 
Véleményezésre és tárgyalásra megkapta:          Önkormányzat Intézményeinek Bizottsága 
        
 
 
Törvényességi ellenırzésre megkapta:                  - 
                                                                                     
 
 
 
 
 
                         

Kutasiné Nagy Katalin  
 jegyzı távollétében: 

 
 
Muhariné Mayer Piroska sk. 
 aljegyzı  

 
 
 
                  
 
 
 
 



 2 

Elıterjesztés   
Lajosmizse Város Önkormányzata  

Képviselı-testületének 2012. április 26-i ülésére 
 

 
Tárgy: Támogató nyilatkozat a TÁMOP-3.4.4/B-11. kódszámú Országos tehetségsegítı 

 hálózat létrehozása címő pályázathoz 
Iktatószám: I/5636/2/2012. 
         
 Tisztelt Képviselı-testület! 
 
 A Fekete István Általános Iskola és Kollégium Igazgatója Sápi Tiborné jelezte, hogy az 
Intézmény pályázatot kíván benyújtani a TÁMOP-3.4.4/B-11. kódszámú Országos tehetségsegítı 
hálózat létrehozása elnevezéső pályázatra. A pályázat benyújtásához fenntartói támogató nyilatkozat 
szükséges.  
  
 A támogatás célja: Az Európai Unió a fenntartható gazdasági fejlıdés megteremtésének 
egyik fı hajtóerejeként azonosítja a kreativitást és az innovációt. Ezzel összefüggésben a 2020-ig 
terjedı periódusban egyik „stratégiai prioritásnak” tekinti az oktatás, képzés, valamennyi szintjén a 
kreativitás fejlesztését, ami legjobban a tehetséges gyermekek, tanulók segítése, támogatása révén 
fejlıdik.  
 
 Rendelkezésre álló forrás: A pályázat meghirdetésekor az elszámolható közkiadásokra 
rendelkezésre álló keretösszeg 460 millió forint.  
 
 Pályázók köre:  
„……. a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény szerinti jogi személyiséggel rendelkezı 
önállóan mőködı és gazdálkodó nevelési oktatási intézmény (annak szervezeti formájától függetlenül). 
Azon nevelési oktatási intézmény, mely gazdálkodási jogköre tekintetében nem önálló, azt 
Gazdasági Szervezet gyakorolja, csak gazdasági szervezettel, mint végrehajtó szervezettel együtt 
pályázhat. ……..” 
 
 Támogatható tevékenységek köre:  

1.) Kiváló tehetséggondozó programok elterjesztése, új tehetséggondozó programok indítása. 
2.) Meglévı tehetségsegítı kezdeményezések mőködési feltételrendszerének javítása, új 

kezdeményezések elindításának ösztönzése, támogatása. 
3.) Tehetségsegítı szervezetek hálózatépítése. 
4.) Tehetséges fiatalok önszervezıdésének kibontakoztatása 
 

Támogatás formája: Vissza nem térítendı támogatás. 
 
Támogatás mértéke: A projekt elszámolható összes költségének 100 %-a. 
 
Támogatás összege: A jelen pályázat keretében igényelhetı támogatás összege  
legalább 3 millió forint, de legfeljebb 10 millió forint lehet. 
 
A fenntarthatóság: 5 év 

 
 
Fentiek alapján az alábbi határozat-tervezeteket terjesztem T. Képviselı-testület elé (a nyilatkozat 
formailag kötött, a pályázati dokumentáció 16. sz. melléklete): 
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I  Határozat-tervezet 
 
......../2012. (………) ÖH. 
A TÁMOP-3.4.4/B-11. kódszámú Országos tehetségsegítı 
hálózat létrehozása elnevezéső pályázat benyújtásához  
fenntartói támogató nyilatkozat 
 

 Határozat 
 

1.) Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselı-testülete, mint Lajosmizse és Felsılajos 
Közoktatási Intézményfenntartói Társulás gesztor önkormányzata ismerem és támogatom a 
TÁMOP-3.4.4/B-11./B kódszámú, az Országos tehetségsegítı hálózat létrehozása, Magyar 
Géniusz Integrált Tehetségsegítı Program célkitőzéseit.  

 
2.) Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselı-testülete, mint Lajosmizse és Felsılajos 

Közoktatási Intézményfenntartói Társulás gesztor önkormányzata nyilatkozik, hogy a Fekete 
István Általános Iskola és Kollégium által benyújtott pályázat megvalósítását támogatja. 
Lajosmizse és Felsılajos Közoktatási Intézményfenntartói Társulása rendelkezik a vonatkozó 
Közoktatási Esélyegyenlıségi Intézkedési Tervvel vagy a projektben érintett, általa 
fenntartott közoktatási intézmény(ek) rendelkezik(nek) Intézményi Esélyegyenlıségi Tervvel. 

 
3.) Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselı-testülete, mint Lajosmizse és Felsılajos 

Közoktatási Intézményfenntartói Társulás gesztor önkormányzata felhatalmazza Lajosmizse 
város polgármesterét a fenntartói támogatói nyilatkozat aláírására. 

 
4.) Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselı-testülete felkéri a jegyzıt, hogy Felsılajos 

Község Önkormányzatának Képviselı-testületét az 1.-3. pontban foglaltakról soros ülésen 
tájékoztassa. 

 
Felelıs: Képviselı-testület 
Határid ı: 2012. április 26. 

II. Határozat-tervezet 
 

......../2012. (………) ÖH. 
A TÁMOP-3.4.4/B-11. kódszámú Országos tehetségsegítı 
hálózat létrehozása elnevezéső pályázat benyújtásához  
kapcsolódó döntés 
 

Határozat 
 

Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselı-testülete felhívja a Fekete István Általános Iskola és 
Kollégium igazgatójának figyelmét, hogy a TÁMOP-3.4.4/B-11./B 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: 2012. április 26. 
 
Lajosmizse, 2012. április 21. 

 
 
 
         Basky András sk. 
             polgármester 


