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Szentes Város Önkormányzata 
Képviselő-testülete 
 
Szentes 
 

Tisztelt Képviselő-testület! 
 
Megjelent a TÁMOP-3.1.5-09/A/2 „Pedagógusképzések (a pedagógiai kultúra 
korszerűsítése, pedagógusok új szerepben)”  elnevezésű pályázat, melynek célja az 
oktatás hatékonyságának, eredményességének javítása, az oktatási szektorban 
dolgozók szakmai kompetenciáinak fejlesztése, korszerűsítése. A támogatott 
pedagógusok felsőfokú szakirányú továbbképzésen, részismereti képzésben és 
mesterképzésben vehetnek részt.  
 
A helyi önkormányzatok a pedagógus szakvizsga és továbbképzés 
megszervezéséhez, valamint szakmai szolgáltatások igénybevételéhez kiegészítő 
támogatást igényelhettek, melynek összege 2009. évben 11.700,- Ft/fő/év. Az 
igényjogosultság alapja a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény értelmében a 
pedagógus munkakörben foglalkoztatottak október 1-jei tényleges létszáma volt. A 
kötött felhasználású normatíva összegét a 2010. évi költségvetés nem tartalmazza. 
Így az intézmények élni kívánnak a fent említett pályázati lehetőséggel. 
 
Pályázatot nyújthatnak be: 

- A Kt. 20.§ (1) szerinti alábbi OM- azonosítóval rendelkező nevelési-oktatási 
intézmények (pl. óvoda, általános iskola stb.) 

- A Kt. 21. § szerinti közoktatás pedagógiai szakszolgálatainak intézményei 
- A Kt. 33. § (1) bekezdése szerinti többcélú intézmény, nevelési, oktatási célú 

tevékenységet folytató intézményegységével. 
 
A pályázatban támogatható tevékenységek köre: 
A pályázat keretében támogatható olyan pedagógusok oklevéllel vagy oklevél 
betétlappal záruló képzése a felsőoktatás rendszerében, akik a pedagógus 
munkakör ellátására feljogosító első szakképzettségüket legalább 10 éve szerezték 
meg, és pedagógus munkakörben, vagy gyermek-és ifjúságvédelmi felelős, 
szabadidő-szervezői munkakörben állnak a pályázó intézmény alkalmazásában. Az 
elvégzendő képzések segítik az oktatás minőségének javulását, támogatják a 
kompetencia alapú oktatás széleskörű és eredményes implementációját, valamint 
hozzájárulnak a pedagógusok szakmai megújulásához. A pályázat keretében a 
következő képzési formákban támogatható a részvétel: 
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1. tanári mesterképzés, 
2. szakirányú továbbképzés, 
3. újabb műveltségterület elvégzésére irányuló részismeretek megszerzése  
a lentebb meghatározott szakmai területeken: 
 
Mesterképzés keretében támogatható: 

- Tanári szakképzettség birtokában, előképzettséggel felvehető tanári 
szakképzettségek megszerzésére irányuló képzésen való részvétel. 

- Bármely tanári szakképzettség birtokában, előképzettség nélkül felvehető 
tanári szakképzettségek. 

 
Szakirányú Továbbképzéseken való részvétel az alábbi tartalmi területeken: 

- Közoktatási vezetőképzések. 
- Pedagógusok elméleti, szakmai, módszertani felkészültségét fejlesztő 

képzések. 
- Az intézmény mindennapi szakmai munkáját segítő, támogató és kiegészítő 

tevékenységgel kapcsolatos képzések. 
- Az eltérő oktatási igényű és a sajátos nevelési igényű tanulók nevelésével és 

oktatásával kapcsolatos képzések. 
 
Részismereti képzés keretében támogatható: 

- Részismeretek megszerzése érdekében folytatott tanulmányok. 
- Műveltségterületi képzés tanítók számára. 
- Óvodapedagógusok részismereti képzése. 

 
A nevelő-oktató munkát végző intézmény a nevelőtestület (Kt. 56.§, 1-2)1 létszámától 
függően az alábbiak szerint nyújthat be pályázatot: 
 
1-15 fős nevelőtestület:    1 fő képzésére 
16-30 fős nevelőtestület:   2 fő képzésére 
31-60 fős nevelőtestület:   3 fő képzésére 
61-90 fős nevelőtestület:    4 fő képzésére 
90 fő feletti nevelőtestület:   5 fő képzésére 
 
A támogatás összege 
A jelen pályázat keretében elnyerhető támogatás összege: minimum 3 millió Ft, 
maximum 20 millió Ft lehet. Alábbi bontásban: 
 

Pályázatba bevont 
pedagógusok száma 

Minimum Maximum 

1 fő 5 millió 
2 fő 9 millió 
3 fő 12 millió 
4 fő 16 millió 
5 fő 

 
 

3 millió 

20 millió 
 
                                                 
1 Kt: 56. § (1) A nevelőtestület a nevelési-oktatási intézmény pedagógusainak közössége, nevelési és oktatási 
kérdésekben az intézmény legfontosabb tanácskozó és határozathozó szerve. 
(2) A nevelőtestület tagja a nevelési-oktatási intézmény valamennyi pedagógus-munkakört betöltő alkalmazottja, 
gazdasági vezetője, valamint a nevelő és oktató munkát közvetlenül segítő felsőfokú iskolai végzettségű 
alkalmazottja. 
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A munkáltatónak a támogatott pedagógussal tanulmányi szerződésben kell 
rögzítenie a képzéssel kapcsolatos kereteket és feltételeket.  
A meghatározott képzések valamelyikén való részvétel esetén a képzés idejére, de 
legfeljebb 4 félévre (20 hónap, szorgalmi időszak+ vizsgaidőszak) a pedagógus 
a következőkre jogosult, melyhez a pályázat a következő támogatást biztosítja: 

- 50%-os munkaidő - kedvezményre2, amely magában foglalja a tanulmányok 
elvégzéséhez szükséges szabad munkanapokat és vizsganapokat is 

- a képzéssel kapcsolatos költségeinek megtérítésére: 
 képzés költségtérítése, legfeljebb 250. 000 Ft /fő/ félév 
 jelentkezési díj, legfeljebb 10. 000. Ft/fő 
 tankönyv és jegyzetvásárlás (Kizárólag a képzéshez szorosan 

kapcsolódó tankönyvek és jegyzetek vásárlása támogatható.) 
 tanulmányi kötelezettségek teljesítéséhez kapcsolódó útiköltség-, 

szállásköltség (szállásköltség legfeljebb 6000 Ft/Fő/éjszaka). 
 
A pályázó intézménynek a képzésben résztvevő pedagógust 50%-os munkaidő-
kedvezményben kell részesítenie.3 Ehhez kapcsolódóan a projektben a szakmai 
megvalósítással összefüggő költségek között kerülhet sor a képzésben résztvevő 
pedagógusok bér-, járulék- és személyi jellegű költségeinek 50%-nak 
elszámolására. Ezen költségek kizárólag a képzés idejére, de legfeljebb 4 félévre 
(20 hónap, szorgalmi időszak+ vizsgaidőszak) számolhatók el. 
 
A projekt teljes költségvetésének 100 %-a támogatott, önrész biztosítása nem 
szükséges, a projekt megvalósításához 35 % előleget biztosít a pályázat kiírója, 
a projekt végén a pályázónak csak az utolsó 5%-ot kell megelőlegezni. 
A pályázat belső arányait a pályázati útmutató szabályozza. Így a projekt 
költségvetésben a következő tevékenységek számolhatók el: 
 

- Projekt menedzsment - Kötelező      10 %  
- Általános költségek (számlanyitás, telefon, posta, internet,     3 % 

dokumentáció, irattározási, archiválás költségek)      
- Eszközbeszerzés           4 % 
- Egyéb szolgáltatás (tájékoztatás, nyilvánosság) - Kötelező      1 % 
- Tartalék            2 % 

 
A pályázat benyújtására 2010. január 30-ig van lehetőségük az intézményeknek. 
A benyújtáshoz a fenntartó támogató nyilatkozata szükséges. 
 
Fenntartási kötelezettség 
 
A pályázónak vállalni kell  a projekt megvalósításának zárásától számított 3 évig a 
támogatás visszafizetésének terhe mellett - , hogy a pályázat keretében végzettséget 

                                                 
2 Ez alól kivételt képez a gyermekgondozás céljából igénybe vett fizetés nélküli szabadság 
időszaka.(Gyermekgondozási díjban és gyermekgondozási segélyben részesülő pedagógus, amennyiben a 
gyermekgondozási segélyben részesülés ideje alatt nem állt munkába.) 
3 Ennek terhére tudja a pályázó biztosítani az alábbiakat: 
- Képzésben részt vevő pedagógus helyettesítése 
- A munkaidő kedvezménnyel összefüggésben ellátatlanul maradt feladatok végrehajtásának 
finanszírozása 
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szerzett pedagógus által elsajátított  tudás az intézmény szakmai tevékenységei 
közé beépül.  
 
A pályázatot a Deák Ferenc Általános Iskola, a Klauzál Gábor Általános Iskola, a 
Koszta József Általános Iskola és az Egységes Pedagógiai Szakszolgálat kívánja 
benyújtani. 
 

Deák Ferenc Általános Iskola  
 

A nevelőtestület létszámától függően 3 pedagógus továbbképzésben való 
részvételére pályáznak.  
Az intézmény elsősorban speciális képzési irányának, az angol-magyar két tanítási 
nyelvű oktatás minőségi fejlesztésének érdekében a felső tagozaton a szaktárgyat 
idegen nyelven oktató pedagógusok képzését tervezi a pályázatban. 
 
1-2./ Szaktárgyat idegen nyelven oktató szakirányú továbbképzés 
 
A képzés időtartama: 4 félév 
A képzésben résztvevő pedagógusok: 2 fő 
 
A képzésben résztvevő pedagógusok jelenlegi képzettsége: 

 informatika szakos tanár (a 2013-2014. tanévben 5. osztálytól az informatika 
tantárgyat oktatja angol-magyar nyelven) 

 biológia-testnevelés szakos tanár (a 2013-2014. tanévben 5. osztálytól a 
természetismeret tantárgyat oktatja angol-magyar nyelven) 

 
3./ Közoktatás vezetői szakirányú továbbképzésen való részvétel az  
A képzés időtartama: 4 félév 
Résztvevő pedagógus száma: 1 fő 
 
A képzésben résztvevő pedagógusok jelenlegi képzettsége: 

 biológia-földrajz szakos tanár (igazgató-helyettesként az iskolán belüli közép 
vezetői feladatok szakszerű ellátása a cél) 

 
Megpályázni kívánt összeg: 8.500.000,- Ft 
 

Klauzál Gábor Általános Iskola 
 
A nevelőtestület létszámától függően 2 pedagógus továbbképzésben való 
részvételére pályáznak.  
 
Az iskolában a mérési-értékelési feladatokat ellátó pedagógus, valamint a minőség- 
és folyamatmenedzsmentet ellátó pedagógus 2 év múlva nyugdíjba vonul. 
 
1./ Szakirányú továbbképzésen való részvétel 
 
a)  A képzés időtartama: 4 félév (szakvizsga) 

A képzésben résztvevő pedagógus: 1 fő 
Képzés neve: mérési-értékelési feladatok 

A képzésben résztvevő pedagógus jelenlegi képzettsége: 
 tanító  

 
b)  A képzés időtartama: 4 félév (szakvizsga) 
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A képzésben résztvevő pedagógus: 1 fő 
Képzés neve: minőség- és folyamatmenedzsment 
 

A képzésben résztvevő pedagógus jelenlegi képzettsége: 
 angol, történelem, kémia szakos tanár  

 
Megpályázni kívánt összeg: 8.800.000,- Ft 
 

Koszta József Általános Iskola 
 
A nevelőtestület létszámától függően 3 pedagógus továbbképzésben való 
részvételére pályáznak.  
 
1./ Mesterképzés keretében  
 A képzés időtartama: 3 félév 

A képzésben résztvevő pedagógus: 1 fő 
Képzés neve: magyar tanár 
 

A képzésben résztvevő pedagógus jelenlegi képzettsége:  
 tanító és gyógypedagógus (a magyar szakos pedagógus nyugdíjba fog 

vonulni) 
 
2./ Szakirányú továbbképzés keretében  
 
A képzés időtartama: 4 félév 
A képzésben résztvevő pedagógusok: 2 fő 
Képzés neve: fejlesztő pedagógus 

 
A képzésben résztvevő pedagógusok jelenlegi képzettsége:  

 magyar szakos tanár (megnövekedett fejlesztési feladatok miatt van rá 
szükség) 

 történelem – orosz tanár  
 
Megpályázni kívánt összeg: 12.000.000,- Ft 
 
 
Egységes Pedagógiai Szakszolgálat 
 

A nevelőtestület létszámától függően 2 pedagógus továbbképzésben való 
részvételére pályáznak.  
 
A térségben egyre több, diagnózissal rendelkező autista gyermek jelent meg, így a 
megfelelő szakemberi ellátottság indokolttá teszi a képzésben való részvételt. 
 
Szakirányú továbbképzésen való részvétel 
 
A képzés időtartama: 3félév 
A képzésben résztvevő pedagógusok: 2 fő 
Képzés neve: Autizmus spektrum zavarok pedagógiája 
 
A képzésben résztvevő pedagógus jelenlegi képzettsége: 

 2 fő gyógypedagógus  
 
Megpályázni kívánt összeg: 7.093.100,- Ft 
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Fentiek alapján a következő határozati javaslatot terjesztem a Tisztelt Képviselő-
testület elé. 
 
 
……/2009. (XII.18.) Kt. 
 
Tárgy: TÁMOP-3.1.5-09/A/2 „Pedagógusképzések (a pedagógiai kultúra 

korszerűsítése, pedagógusok új szerepben)”  című pályázat benyújtása 
 

HATÁROZATI JAVASLAT 
 
Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta a TÁMOP-3.1.5-
09/A/2 „Pedagógusképzések (a pedagógiai kultúra korszerűsítése, pedagógusok új 
szerepben)”  című pályázat benyújtása tárgyú előterjesztést és az alábbiak szerint 
határoz: 
1./ Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testülete támogatja, hogy a TÁMOP-
3.1.5-09/A/2 „Pedagógusképzések (a pedagógiai kultúra korszerűsítése, 
pedagógusok új szerepben)” című  pályázatra a Deák Ferenc Általános Iskola, a 
Klauzál Gábor Általános Iskola, a Koszta József Általános Iskola és az Egységes 
Pedagógiai Szakszolgálat pályázatot nyújtson be, és egyben támogatja a projekt 
megvalósítandó célkitűzéseit. A pályázat benyújtása Szentes Város Önkormányzata 
számára a 2010. évet érintően költségvetési többlettel nem jár. 

2./ Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testülete a pályázat elkészítésével és 
benyújtásával megbízza a közoktatási intézmények vezetőit. 
 
Határidő: 2010. január 30. 
Felelős: Intézményvezetők 
 
A határozatról értesítést kapnak: 
1./ Szentes Város Alpolgármestere 
2./ Polgármesteri Hivatal Művelődési Iroda 
3./ Polgármesteri Hivatal Számviteli és Tervezési Iroda 
4./ Deák Ferenc Általános Iskola igazgatója 
5./ Klauzál Gábor Általános Iskola igazgatója 
6./ Koszta József Általános Iskola igazgatója 
7./ Egységes pedagógiai Szakszolgálat igazgatója 
 
Szentes, 2009. december 3.   

 
Szűcs Lajos 
Alpolgármester  


