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Elıterjesztés 
Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 

2012. március 1-i rendkívüli ülésére 
 
Tárgy:  A Fekete István Általános Iskola és Kollégium Felsılajosi Tagintézménye „Örökös 

Ökoiskola” cím elnyeréséhez pályázat benyújtása               
 
Ikt.sz: II/197/5/2012. 
 
Tisztelt Képviselı-testület! 
 
 A Fekete István Általános Iskola és Kollégium pályázatot kíván benyújtani a 
Felsılajosi Tagintézményre vonatkozóan az „Örökös Ökoiskola” cím elnyerésére. 
(elıterjesztés melléklete) A pályázatot a Nemzeti Erıforrás Minisztérium (a továbbiakban: 
NEFMI)  és a Vidékfejlesztési Minisztérium (a továbbiakban: VM) megbízásából az 
Oktatáskutató és Fejlesztı Intézet a nevelési-oktatási intézmények számára nyílt pályázat 
formájában hirdetett meg.  
 A NEFMI és a VM  – a hazai és a nemzetközi tapasztalatok alapján – fontosnak tartja, 
hogy az iskolás korosztály sajátos, korcsoportjának megfelelı élményekre és tapasztalatokra 
építı, azaz tevékenységorientált környezeti és fenntarthatóságra nevelésben részesüljön.  
A fenntarthatóság elveinek, a környezettudatosság és a fenntartható fogyasztás és fejlıdés 
oktatási intézményekben történı minél hatékonyabb megjelenése érdekében az oktatásért és a 
környezetvédelemért felelıs tárcák közösen létrehozták az „Ökoiskola” címet.  A Cím 
azoknak a nevelési-oktatási intézményeknek az elismerése, amelyek átgondoltan és 
intézményesítetten, rendszerszerően foglalkoznak a környezettudatosság, a fenntartható 
fogyasztás és fejlıdés pedagógiájának gyakorlati megvalósításával, a környezeti, és 
egészségneveléssel.  

A Fekete István Általános Iskola és Kollégium Felsılajosi Tagintézménye 2006-ban 
pályázta meg elıször-, majd 2009-ben második alkalommal az Ökoiskola címet, amelyet 
mindkét alkalommal el is nyert. Az „Örökös Ökoiskola” cím elnyeréséhez a harmadszor 
pályázó intézmények csatlakozhatnak. 

A pályázat benyújtásának határideje: 2012. március 14. 
A pályázat saját forrást nem igényel a cím elnyerıje az Ökoiskolák Hálózatának tagja 

lesz, hazai és nemzetközi kapcsolatrendszere bıvül, a hálózat programjai segítik szakmai 
fejlıdését. A nemzetközi kritériumokkal összhangban kialakított magyar Ökoiskola cím a 
nevelési–oktatási intézmények megkülönböztetı minıségjelzıje, mely vonzóvá teszi az 
intézményt a szülık számára, és pozitív külsı visszajelzést nyújt az intézmény munkájáról a 
fenntartó számára. A hálózat intézményei nagyobb eséllyel vesznek részt a környezeti 
nevelési, illetve a fenntarthatóság pedagógiájával kapcsolatos pályázatokon. 

A Lajosmizse Város önkormányzata Képviselı-testülete és Felsılajos Község 
Önkormányzatának Képviselı-testülete között közoktatási feladatok ellátására létrejött 
intézményfenntartó társulási megállapodás IV.B/5. pontja alapján  „5. A táruslás tagjai 
tudomásul veszik, hogy a megállapodásban nem szabályozott fenntartói feladatok 
tekintetében Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselı-testülete jogosult eljárni.” 
 
 Tekintettel arra, hogy a megállapodás 3.1. pontja a Lajosmizse Város Önkormányzatának 
Képviselı-testülete – a társult település képviselı-testülete vélemény kikérési jogosultság 
eseteirıl, a 3.2. az elızetes egyetértés eseteirıl tartalmaz szabályozást, a fenti döntés 
Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének hatáskörébe tartozó feladat.  
 
 Fentiek figyelembevételével az alábbi határozat-tervezetet terjesztem T. Képviselı-
testület elé: 
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I.  Határozat-tervezet 
 

…../2012. (…………….) ÖH 
A Fekete István Általános Iskola és Kollégium Felsılajosi Tagintézménye 
vonatkozásában „Örökös Ökoiskola” cím elnyerésére az Oktatáskutató és Fejlesztı 
Intézethez történı pályázat benyújtásának támogatása 
 

Határozat 
 

1.) Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselı-testülete, mint Lajosmizse és 
Felsılajos Közoktatási Intézményfenntartó Társulás gesztor önkormányzata támogatja 
a Fekete István Általános Iskola és Kollégium pályázatának benyújtását, mely a 
Felsılajosi Tagintézményre vonatkozóan az Oktatáskutató és Fejlesztı Intézet által 
kiírt „Örökös Ökoiskola” cím elnyerésére irányul. 

 
2.) A cím megszerzésében érintett: Fekete István Általános Iskola és Kollégium 

Felsılajosi Tagintézménye (6055 Felsılajos, Iskola u. 16. )  
 

3.) Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselı-testülete felhatalmazza a gesztor 
önkormányzat polgármesterét a pályázathoz szükséges nyilatkozatok megtételére. 

 
Felelıs: Képviselı-testület, polgármester 
Határid ı: 2012. március 01. 

 
 
 
 
Lajosmizse, 2012. február 27.  
 
 

Basky András sk. 
polgármester 
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elıterjesztés melléklete 
 

    

Fekete István Általános Iskola és KollégiumFekete István Általános Iskola és KollégiumFekete István Általános Iskola és KollégiumFekete István Általános Iskola és Kollégium    
6050 Lajosmizse, Szabadság tér 13. sz.6050 Lajosmizse, Szabadság tér 13. sz.6050 Lajosmizse, Szabadság tér 13. sz.6050 Lajosmizse, Szabadság tér 13. sz.    

Tel.: 76/356Tel.: 76/356Tel.: 76/356Tel.: 76/356----156/100  Fax: 76/356156/100  Fax: 76/356156/100  Fax: 76/356156/100  Fax: 76/356----540540540540    
EEEE----mail: titkarsag@altiskmail: titkarsag@altiskmail: titkarsag@altiskmail: titkarsag@altisk----lmizse.sulinet.hulmizse.sulinet.hulmizse.sulinet.hulmizse.sulinet.hu    

Freemail: Freemail: Freemail: Freemail: lmsuli@freemail.hulmsuli@freemail.hulmsuli@freemail.hulmsuli@freemail.hu    
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________    

 

 
Tárgy:ÖRÖKÖS ÖKOISKOLA pályázat 

A Nemzeti Erőforrás Minisztérium és a Vidékfejlesztési Minisztérium megbízásából az 

Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet NYÍLT PÁLYÁZATOT HIRDET nevelési-oktatási intézmények 
számára Ökoiskola és Örökös Ökoiskola cím elnyerésére.  

Fekete István Általános Iskola Felsılajosi Tagintézménye pályázatot kíván benyújtani az 
„Örökös Ökoiskola” cím elnyerésére . Az Örökös Ökoiskola cím elnyeréséhez a harmadszor 
pályázó intézmények csatlakozhatnak. 
Ehhez az alábbi dokumentumok kitöltése szükséges: 

1.Pályázati adatlap 

2. Szándéknyilatkozat 

 3. Az intézmény és ökoiskolai tevékenységének bemutatása 

 4. Önértékelési kritériumtáblázat kitöltése, melynek témái:  

• az iskola szervezeti működése 

• pedagógiai munka 

• az iskola működtetése 

• kommunikáció 

• együttműködés 

• helyi közösség, közvetlen környezet 

• az iskola arculata és specialitásai 

• az iskola egyéni vállalása 

A pályázat benyújtási határideje 2012. március 14. 
 
A cím elnyerıje az Ökoiskolák Hálózatának tagja lesz, hazai és nemzetközi 
kapcsolatrendszere bıvül, a hálózat programjai segítik szakmai fejlıdését. 
 
Kérem a Polgármester Úr és a Tisztelt Képviselı Testület Tagjait  a pályázat támogatásában. 

 
Tisztelettel: 

Lajosmizse, 2012. február 23. 
Sápi Tiborné  
     Igazgató 

 
 

 


