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Meghívott: 
Judikné Linde Teréz -Tompa Mihály utcai Óvoda vezetője 
Németh Tamásné – Szilvási Óvoda vezetője 
Ruzsinszkyné Tomán Emília – Hunyadi Óvoda vezetője 
Schalpa Anett – Mecsekjánosi Óvoda vezetője 
Kozmann Kornélia – Belvárosi Óvoda vezetője 
Németh Erika – Felsőszilvási Óvoda vezetője 
Madarász Katalin  - Gesztenyési Óvoda vezetője 
Buzásiné Petkó Ildikó – Sallai utcai Óvoda vezetője 
Reszelőné Cser Sarolta – Körtvélyesi Óvoda vezetője 
Pálfyné Kepecz Adrienn – Magyarhertelendi Óvoda vezetője 
Kusz Zsuzsanna – Magyarszéki Óvoda vezetője 
Gyöngyösiné Szűcs Gabriella – Ligeti Óvoda vezetője 
  



Tisztelt Képviselő-testület! 
 
 
A Nemzeti Fejlesztési Ügynökség pályázatot írt ki a Társadalmi Megújulás Operatív Program 
keretében „Óvodafejlesztés” címmel, melynek célja, hogy az óvodák a támogatás segítségével 
optimális személyi és tárgyi feltételeket tudjanak biztosítani a kisgyermekek számára 
személyiségük kibontakoztatásához. 
 
Sikeres pályázat estén a támogatás a projekt összköltségének 100%-a, önerő nincs. 
 
A támogatási szerződés megkötését követően 25% előleg igényelhető. A támogatási összeg 
utólagosan hívható le, tehát az önkormányzat költségvetését az előfinanszírozás miatt érinteni 
fogja. 
 
A projekt kezdési időpontja (kötelezően) legkésőbb 2012. november 30. 
 
A pályázat beadási határideje: 2012. július 17-től augusztus 16-ig, az elbírálás folyamatos. 
 
A projekt futamideje 18 hónap, tehát ennek megfelelően a 2013 - 2014 éves költségvetést is 
érinteni fogja. A fenntartási időszak 5 év, azonban tekintettel arra, hogy a pályázat elsősorban 
SOFT elemeket tartalmaz (képzések, nevelési programhoz kapcsolódó rendezvények) a 
fenntartási költség minimális lesz.  
 
Igényelhető támogatás: minimum 1.000.000 Ft, maximum 100.000.000 Ft 
 
Egy fenntartó csak egy pályázatot nyújthat be, melynek keretében valamennyi óvodai feladat- 
ellátási hellyel rendelkező közoktatási intézményre, ezen közoktatási intézmények 
valamennyi feladat-ellátási helyének fejlesztésére pályázhat.  
 
Komló Város a saját fenntartásában 2012. július 1. napjától Komló Városi Óvoda néven 
működő intézmény mellett, mint a Kökönyösi Közoktatási Intézményfenntartó Társulás 
gesztor települése pályázhat a „Kökönyösi Oktatási Központ” Szakközépiskola óvodai 
feladat-ellátási helyeire is.  
 
Az 1. számú mellékletben szereplő óvodák vesznek részt a pályázatban. A pályázati kiírás 
szerint támogatható tevékenységek az alábbiak: 
 
I. Intézmények szolgáltatási színvonalának növelése, szervezetfejlesztés 
1. 
a. A komplex állapotfelmérést, valamint a gyermekek személyiségfejlődésének nyomon 
követését szolgáló módszerek, eszközök megismerése, alkalmazása, továbbfejlesztése, illetve 
ezek alapján a saját intézményben alkalmazandó eljárások, módszerek rendszerének át-, 
illetve kialakítása az óvoda nevelési program részeként az alábbi fejezetcímek szerint 
kidolgozva: Újszerű nevelési eljárások, fejlesztések, modern pedagógiai módszerek, amelyek 
bevezetésre, alkalmazásra kerülnek; 
b. Egyénre szabott/differenciált fejlesztési módszerek, amelyek bevezetésre, alkalmazásra 
kerülnek; 
c. Az integrált neveléshez szükséges feltételrendszer új elemei; 



d. Az óvoda-iskola átmenetet támogató diagnosztikai módszerek, amelyek bevezetésre, 
alkalmazásra kerülnek; továbbá az átmenetet segítő egyéb intézkedések, az óvoda és iskola 
közötti együttműködés új területei; 
e. A nevelési-oktatási intézmények közötti új horizontális kapcsolatok kiépítése, ápolása; 
f. Az intézményfenntartóval való együttműködés új formái (Külső intézményértékelési 
mechanizmus működése, a külső értékelés szempontjai, az értékelési eredmények 
visszacsatolásának módjai, az intézményfenntartók oktatásirányítási tevékenységének 
segítése, például a rövid- és középtávú tervezést megalapozó helyzetfelmérés és elemzés 
készítésével). 
g. A konstrukció keretében a továbbképzéseken részt vettek által megszerzett ismeretek 
óvodai szervezeti egységen belül történő átadásának módszertana, eljárása 
 
2. Óvodai jó gyakorlatok, referenciák megosztása, átvétele. Az intézmények közötti 
horizontális tanulás elősegítésére a már kifejlesztett és kipróbált "jó gyakorlatok" 
megismerése, adaptációja, megismertetése. 
a. Hospitálás 
b. Saját jó gyakorlat disszeminációja 
c. Műhelymunka 
d. Jó gyakorlat adaptálása 
 
II. Képzések, továbbképzések, tréningek 
 
1. A fenntartó és az óvodapedagógus felkészítése oktatásirányítási, tanügyigazgatási, az 
óvodai nevelési munkához kapcsolódó értékelési és tervezési, pályázatírási, 
projektmenedzsmenti feladatokra akkreditált képzésen, továbbképzésen, tréningen való 
együttes részvételük során, 
· amely a projekt kezdő szakaszában valósul meg (a projekt megvalósításának kezdő 
időpontjától számított 6 hónapon belül meg kell kezdeni ezt a tevékenységet), 
· fenntartó részéről 1 fő, munkakörében óvodai tanügyigazgatási feladatokat ellátó szakember, 
valamint 
· óvodai feladatellátási helyenként 1 fő részvételével. 
 
2. Akkreditált képző akkreditált képzésén, továbbképzésén való részvétel, egyéni, 
nevelőtestületi, blended (kevert) képzés keretében az alábbi témacsoportokban: 
Szakértő-, mentorfelkészítő 
- Pedagógusok felkészítése a mentori szerepre, feladatokra 
- A jó gyakorlatok kiválaszthatóak a későbbiekben kifejlesztett Iskolatáskából is, mely a 
jelenlegi Szolgáltatói Kosárra épül. Javasoljuk, hogy a jó gyakorlatokat a tudástranszferre 
felkészített referencia intézményektől vegyék igénybe. 
- Projektmenedzsment-ismeretek tréning-jellegű továbbképzés közoktatási intézmény 
pedagógusai számára 
- Szakmai csoportvezetés módszertana 
- Mentorpedagógusok képzése családpedagógiai szolgáltatás céljából 
Tehetséggondozó 
- A tehetségfejlesztés a mindennapi pedagógiai gyakorlatban 
Pedagógiai módszerek, fejlesztőpedagógia, integráció 
- Az integrációs pedagógiai rendszer alkalmazására és hatékony együttnevelésre felkészítő 
nevelőtestületi továbbképzés 
- Differenciálás a mindennapi óvodai gyakorlatban 
- Pedagógusok felkészítése az óvoda-iskola közötti átmenet támogatására 



- Tevékenységközpontú pedagógiák alkalmazása a sajátos nevelési igényű gyermekek 
integrált nevelésében-oktatásában 
- Tevékenységközpontú pedagógiák a mindennapi nevelés-oktatás folyamatában. 
- Együttnevelés - az inkluzív, befogadó pedagógia elmélete és gyakorlata 
- Kooperatív módszertanra épülő együttműködés 
- Projektmódszertan az óvodában 
- Az óvoda-iskola átmenet megkönnyítése a hátrányos helyzetű gyermekek integrációja 
érdekében 
- Hatékony gyermek-megismerési technikák 
- Prevenció lehetőségei, a korai felismerésre felkészítés 
- Tánc-zene-drámajáték a személyiségfejlesztés szolgálatában 
- Az óvodás gyermekek körében előforduló pszichés zavarok felismerése és korrekciója 
- Figyelemzavar és hiperaktivitás kezelése, az együttnevelés lehetőségei 
- Magatartási nehézséggel küzdő gyermekek. Az agresszió kezelése az óvodában 
- Interkulturális nevelés: az óvoda nevelési kultúrája és környezet átalakítása a gyermekek 
egyenlő lehetőségeinek és aktív részvételének biztosítására 
- Óvodai IPR továbbképzési program (óvodapedagógusok, nevelőtestületek felkészítése a 
hatékony együttnevelésre, az integrációs pedagógiai rendszer óvodai alkalmazására) 
- Infokommunikációs eszközök használata a kisgyermekkori fejlesztésben 
Erőszak- és konfliktuskezelés és kommunikáció 
- Krízisintervenció, konfliktus- és problémakezelő képesség fejlesztése (konfliktus 
felismerése, diagnosztizálása, krízishelyzetekkel való optimális bánásmód stratégiája, verbális 
önvédelem az óvodai szervezeti egységen belül és a szülőkkel való partnerviszonyban), 
képzés 
- Professzionális kommunikációs technikák elsajátítását segítő képzések 
- Változáskezelés és változásmenedzsment tréningjellegű továbbképzés 
- Az érzelmi intelligencia fejlesztése az óvodapedagógusi munka hatékonyságának növelése 
érdekében 
- Az iskola és az óvoda működési törvényszerűségei 
- Családpedagógia 
- Problémás gyerekek. Az agresszió kezelése az óvodában 
- Személyiségfejlesztés pedagógusoknak a stressztűrő-képesség növelése érdekében 
- Szociális és életviteli kompetenciák fejlesztése 
- Új szemlélet a család – óvoda kapcsolatában 
- Megtanulok moderálni - Megbeszélések, értekezletek és viták vezetése, a problémák és 
konfliktusok hatékony megoldásának segítése a moderálás alkalmazásával a nevelési-oktatási 
intézményekben 
Óvodai nevelés 
- Az Óvodai nevelés országos alapprogramjáról szóló 137/1996. (VIII.28) Korm. rendeletben 
szabályozott különböző tevékenységi, nevelési területekre kiterjedő szakirányú 
szakmódszertani képzések (figyelemmel az óvodás korú gyermek megismerő funkcióinak 
fejlődését - érzékelés, észlelés, emlékezet, képzelet -, valamint az érzelem, akarat, értelmi 
képesség fejlődését, szocializációt támogató módszerek, eszközök feltárására is, támaszkodva 
az újabb kutatások eredményeire) 
Tanügyigazgatás 
- Az iskola és az óvoda működésének jogi szabályozása, gyakorlati megvalósítása 
Testnevelés és sport 
- A mindennapos testnevelés szerepe az óvodában, metodikája a gyermek testi fejlődésében, 
mozgásfejlődésében 
Ön- és társismeret 



- Önismereti tréning, személyiségfejlesztő tréning pedagógusoknak 
- Pedagógus önértékelési, értékelési technikáit támogató képzés 
- Pedagógus, mint struktúravezető, irányító személy (nevelői attitűdök, speciális 
személyiségvonások hatásaira is kiterjedően) 
- Az érzelmi intelligencia fejlesztése az óvodapedagógusi munka hatékonyságának növelése 
érdekében 
- Személyiségfejlesztés pedagógusoknak a stressztűrő-képesség növelése érdekében 
- Szociális és életviteli kompetenciák fejlesztése 
Környezettudatosságra nevelés 
- A környezettudatosságra nevelés hatékony módszerei és eszközei 
Minőségbiztosítás 
- Intézményértékelési feladatok, módszerek a minőségirányítási rendszer működtetésében - 
Teljesítményértékelés - Teljes körű intézményi önértékelés működtetése, gyakorlata 
- Szervezetfejlesztés a PDA (Process Diagrammatic Approach - Folyamatközpontú 
Megközelítés) modell alkalmazásával 
Gyermek és ifjúságvédelem 
- Családpedagógia 
- Új szemlélet a család – óvoda kapcsolatában 
Alternatív pedagógiák 
- Tánc-zene-drámajáték a személyiségfejlesztés szolgálatában 
- Látható hangok-program alkalmazása a 3-8 éves korú gyermekek kommunikációs 
fejlesztéséhez 
 
III. Az óvoda nevelési programjában foglaltak megvalósulását támogató 
szolgáltatások/tevékenységek/programok megszervezése, lebonyolítása 
1. A nevelési programban foglaltak megvalósulását segítő tevékenységek, programok 
szervezése, lebonyolítása, különös tekintettel a tehetséggondozásra, versenyekre, 
vetélkedőkre, interaktív foglalkozásokra 
2. Az intervenciós szemlélet kialakítása, szülőkkel közös tevékenységek megvalósítása 
3. Szülői szakmai fórumok szervezése 
4. Családi napok szervezése 
5. Óvodai nevelést kiegészítő és támogató egészségügyi, szociális és gyermekvédelmi 
szakemberek együttműködését és gyakorlati megvalósulását támogató hálózat létrehozása 
 
IV. Építés és eszközök beszerzése 
1. Tornaszoba kialakítása 
2. Óvodaudvar fejlesztése. 
3. Bútorok és egyéb berendezési tárgyak, eszközök beszerzése 
4. Laptopok, projektorok, nyomtatók, scannerek (amennyiben a nyomtató nem alkalmas 
scannelésre), oktató szoftverek, digitális tartalmak beszerzése 
 
A IV. pontban felsorolt tevékenységek ERFA típusú költségeknek minősülnek, így a 
projekt összköltségvetésének maximum 30%-át alkothatják. 
 
A felsorolt támogatható tevékenységek közül kötelezően megvalósítandó tevékenységek, 
beszerzések:  

• Intézmények szolgáltatási színvonalának növelése, szervezetfejlesztés 
tevékenységcsoport 1. pontja. 

• Képzések, továbbképzések, tréningek tevékenységcsoport 1. pontjában foglaltak, 
valamint a 2. pont szerinti tevékenységből legalább 2 képzés teljesítése 



• A nevelési programokban szereplő tevékenységeket támogató 
szolgáltatóval/tevékenységek megszervezése, lebonyolítása tevékenységcsoport 
bármely pontja alatt szereplő tevékenység. 

• Építés és eszközök beszerzése tevékenységcsoport bármely pontja alatt szereplő 
tevékenység. (építés esetén, csak olyan mértékű fejlesztés támogatható, amely nem 
építési engedély köteles). 

 
Az óvodai feladat-ellátási helyek a nevelési programjukhoz, illetve a pedagógiai 
szükségleteikhez igazodva kiválasztják a kötelező és szabadon választható tevékenység közül 
azokat, amelyeket a projekt során meg kívánnak valósítani, majd ezt követően kerül sor a 
pályázat összeállítására, figyelembe véve a teljes költségvetésre vonatkozó százalékos 
korlátokat.  
 
Mivel a projekt összeállításának jelenlegi szakaszában még nem lehet pontosan meghatározni, 
hogy mekkora lesz a projekt teljes költségvetése, így javaslom, hogy a Képviselő-testület a 
jelenlegi pályázati kiírás szerinti legmagasabb támogatási igényre állapítsa meg a projekt 
költségvetését a határozatban.  
 
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a határozati javaslatot támogatni szíveskedjék. 
 
Határozati javaslat: 
A Képviselő-testület - a polgármester előterjesztésében a Pénzügyi, jogi és ellenőrzési, és az 
Oktatási, kulturális, ifjúsági és sportbizottság véleményének figyelembe vételével – 
megtárgyalta a TÁMOP-3.1.11-12/2 Óvodafejlesztés című pályázat benyújtásáról szóló 
előterjesztést és az alábbi határozatot hozza: 
 
1.) Komló Város Önkormányzata  pályázatot nyújt be a TÁMOP-3.1.11-12/2. kódszámú 
kiírás alapján a fenntartásában és a Kökönyösi Közoktatási Intézményfenntartó Társulás 
fenntartásában működő, az előterjesztés 1. számú mellékletében szereplő 12 db óvodai 
feladat-ellátási hely fejlesztésére maximum 100.000.000 Ft, azaz százmillió forint támogatási 
igény mellett. 
 
2.) A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a pályázat elkészítéséről és annak 
határidőre történő benyújtásáról gondoskodjon. 
 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Polics József polgármester 
 
 
 
Komló, 2012. június 4. 
 
 
 
       Polics József 
       Polgármester 
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Hunyadi utcai Óvoda 
 

3 

Mecsekjánosi Óvoda 
 

1 
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