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A Képviselő-testület 2010. január 27-i rendkívüli nyilvános ülésére 

 
 
Tárgy: Pedagógus továbbképzés támogatása 
 
Előterjesztő: Császár László polgármester 

Előkészítette:  Önkormányzati és Gazdálkodási Iroda 
Tóth Mária oktatási referens 

Megtárgyalja:  Család-, Egészségügyi, Oktatási, Művelődési és Sport Bizottság 

Meghívandók Szász Márton Általános Iskola Szakiskola, Speciális Szakiskola és   
 Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény igazgató 
 Tapolcai Óvoda óvodavezető 
 Tapolcai Általános Iskola igazgató 
 Széchenyi István Szakképző Iskola igazgató 
 
 

TISZTELT KÉPVISELŐ-TESTÜLET! 
 
 

A Magyar Köztársaság 2010. évi költségvetéséről szóló 2009. évi CXXX. Törvény a 2010. 
költségvetési évben nem biztosít pedagógus továbbképzésre forrást. 

A Társadalmi Megújulás Operatív program keretében meghirdetett a TÁMOP 3.1.5.-
09/A/2  kódszámú „Pedagógusképzések (a pedagógiai kultúra korszerűsítése, pedagógusok új 
szerepben)- konvergencia” című pályázatra a Tapolca Város Önkormányzata fenntartásában 
működő Tapolcai Óvoda, Tapolcai Általános Iskola  és a Széchenyi István Szakképző Iskola 
szeretne pályázatot benyújtani, a pályázat 100 % -os támogatottságú. 

A Pályázónak vállalnia kell – a projekt megvalósításának zárásától számított 5 évig, a 
támogatás visszafizetése terhe mellett -, hogy a támogatásból beszerzett eszközök 
rendeltetésébe és tulajdon viszonyában változás nem történik. 

A pályázónak vállalnia kell, hogy  a projekt megvalósításának zárásától számított 3 évig,  
a támogatás visszafizetése terhe mellett -, hogy a pályázat keretében végzettséget szerzett 
pedagógus által elsajátított tudás az intézmény szakmai tevékenységei közé beépül. 

A pályázat keretében megvalósuló támogatások: 
 50%-os munkaidő kedvezmény biztosítása (helyettesítési díj a pályázat összeg 

terhére) 
 Képzés költség térítése, legfeljebb 250 000 Ft/fő/ félév 
 Jelentkezési díj, legfeljebb 10 000 Ft/fő 
 Képzéshez kapcsolódó tankönyv, jegyzetvásárlás  
 Útiköltség, szállásköltség 
 Hordozható személyi számítógép operációs rendszerrel (a képzésben résztvevő 

pedagógus használatába kell átadni) 
 

A pályázat beadásának határideje 2010. január 30. 



A pályázati lehetőség kihasználása fontos az óvoda és az iskolák számára is, mert pedagógus 
továbbképzésre egyéb forrás a 2010. évben nem áll rendelkezésre. 
A pályázat keretében a következő képzésekre jelentkeztek a pedagógusok. 
 
UTapolcai Óvoda 

UKertvárosi TagintézménybőlU  1 fő jelentkezett: 
 Az alábbi képzésre:        Kisgyermekkori befogadó nevelés szakterületen 

szakvizsgára felkészítő szakirányú  
továbbképzési szak 

UBarackvirág TagintézménybőlU  1 fő jelentkezett: 
             Az alábbi képzésre:        Gyógytestnevelés tanításra felkészítő          

USzivárvány IntézményegységbőlU  1 fő jelentkezett: 
Az alábbi képzésre:  „Pedagógus szakvizsga teljesítményértékelési és 

 minőségfejlesztési szakterületen” 
 

UTapolcai Általános Iskola 
 UBárdos IntézményegységbőlU  3 fő jelentkezett: 
 Az alábbi képzésre:        

 Ének-zene tanári szak, 2. szak 
megszerzésével, mesterképzés 

 Gyógytestnevelő, 6-12 éves tanulók 
oktatására, szakirányú továbbképzés 

 Közoktatási vezető, pedagógus szakvizsga 
 UBatsányi TagintézménybőlU  2 fő jelentkezett: 
 Az alábbi képzésre:        

 Gyógytestnevelő, mesterképzés 
 Angol, mesterképzés 

 
 
USzéchenyi István Szakképző IskolaU 3 fő jelentkezett 
Az alábbi képzésre:        

 Gyógytestnevelő, mesterképzés 
 Ifjúságsegítő szakirányú továbbképzés 

szakirányú továbbképzés 
 Fejlesztőpedagógus szakirányú továbbképzés 

szakirányú továbbképzés 
 

 Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése mint fenntartó megkereste Tapolca Város 
Önkormányzatát, hogy a Szász Márton Általános Iskola Szakiskola, Speciális Szakiskola és 
Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény kezdeményezésére a 205/2009. (XII. 
17.)MÖK határozatával hozzájárult, hogy az intézmény pályázatot nyújtson be a TÁMOP 
3.1.5.-09/A/2  kódszámú „Pedagógusképzések (a pedagógiai kultúra korszerűsítése, 
pedagógusok új szerepben)- konvergencia” című pályázatra.  

Nyertes pályázat esetén a pályázónak a projekt megvalósításának zárásától öt évig a 
támogatás visszafizetésének terhe mellett fenntartási kötelezettséget kell vállalnia. 

Tekintettel arra, hogy az intézmények fenntartására az önkormányzatok között létrejött 
megállapodás 2011. június 30-án lejár, értesítik Tapolca Város Önkormányzatát az esetleges 
nyertes pályázatból fakadó kötelezettségekről, egyben arra kérik a Testületet, hogy járuljon 
hozza a pályázat benyújtásához. 
 



Tisztelt Képviselő-testület! Kérem, szíveskedjenek az előterjesztést megvitatni és a határozati 
javaslatokat elfogadni! 
 
 

HATÁROZATI JAVASLAT 
 
 I. 
 

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete a támogatja , hogy a 
Tapolcai Óvoda 8300 Tapolca, Dobó tér 5. pályázatot nyújtson be a 
TÁMOP 3.1.5.-09/A/2  kódszámú „Pedagógusképzések (a pedagógiai 
kultúra korszerűsítése, pedagógusok új szerepben)- konvergencia” című 
pályázatra. 
Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete vállalja a projekt 
megvalósításának zárásától számított 5 évig- a támogatás visszafizetése 
terhe mellett -, hogy a támogatásból beszerzett eszközök rendeltetésébe 
és tulajdon viszonyában változás nem történik. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: polgármester  

 
 II. 

 
 Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete a támogatja , hogy a 
 Tapolcai Általános Iskola 8300 Tapolca, Úttörő u. 1-5. pályázatot 
 nyújtson be a TÁMOP 3.1.5.-09/A/2  kódszámú „Pedagógusképzések 
 (a pedagógiai kultúra korszerűsítése, pedagógusok új szerepben)- 
 konvergencia” című pályázatra. 

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete vállalja a projekt 
megvalósításának zárásától számított 5 évig- a támogatás visszafizetése 
terhe mellett -, hogy a támogatásból beszerzett eszközök rendeltetésébe 
és tulajdon viszonyában változás nem történik. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: polgármester 
 

 III. 
 

 Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete a támogatja , hogy a 
 Széchenyi István Szakképző Iskola 8300 Tapolca, Móricz Zs. u. 8. 
 pályázatot nyújtson be a TÁMOP 3.1.5.-09/A/2 kódszámú 
 „Pedagógusképzések (a pedagógiai kultúra korszerűsítése, 
 pedagógusok új szerepben)- konvergencia” című pályázatra. 

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete vállalja a projekt 
megvalósításának zárásától számított 5 évig- a támogatás visszafizetése 
terhe mellett -, hogy a támogatásból beszerzett eszközök rendeltetésébe 
és tulajdon viszonyában változás nem történik. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: polgármester 



 IV. 
 
 
Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete a támogatja , hogy a 
Veszprém Megyei Önkormányzat fenntartásában működő Szász 
Márton Általános Iskola Szakiskola, Speciális Szakiskola és Egységes 
Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény 8297 Tapolca- Diszel, 
Templom  tér 3. pályázatot nyújtson be a  TÁMOP 3.1.5.-09/A/2  
kódszámú „Pedagógusképzések (a pedagógiai  kultúra 
korszerűsítése, pedagógusok új szerepben)- konvergencia” című 
pályázatra.  
2011. június 30-a utáni visszavétel esetén Tapolca Város 
Önkormányzata Képviselő-testülete vállalja a projekt megvalósításának 
zárásától számított 5 évig- a támogatás visszafizetése terhe mellett -, 
hogy a támogatásból beszerzett eszközök rendeltetésébe és tulajdon 
viszonyában változás nem történik. 

 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: polgármester 
 

 
 

Tapolca, 2010. január 25. 
 Császár László sk. 

  polgármester 
 


