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ELŐTERJESZTÉS 

a Képviselő-testület 2012. augusztus 28.-ai ülésére 
 
Tárgy:  Javaslat TÁMOP pályázatokon való részvételre 
 
 

Tisztelt Képviselő-testület! 
 
A Kormány 10 éves gazdaságstratégiai koncepciójának keretében 2011. január 14-én 
meghirdette az Új Széchenyi Tervet, amelynek középpontjában a foglalkoztatás dinamikus 
bővítése, a pénzügyi stabilitás fenntartása, a gazdasági növekedés feltételeinek megteremtése, 
valamint hazánk versenyképességének javítása áll. A pályázati lehetőségek teret nyithatnak és 
illeszkedhetnek Újpest fejlesztési koncepciójába, annak megvalósításához jelentős mértékben 
hozzájárulhatnak, ezért kiemelten fontos, hogy minden adódó lehetőséget kihasználjunk 
kerületünk fejlődése érdekében.  
 
A nyár folyamán folyamatosan jelentek meg a Társadalmi Megújulás Operatív Program 
keretében kiírt pályázatok, ezek egy részén Önkormányzatunk vagy intézményei indulhatnak. 
Valamennyi projekt 100%-ban finanszírozott, megvalósításuk önrész biztosítását nem igényli, 
csupán a fenntartási kötelezettségüket írja elő. Az alábbi három pályázat esetében a beadási 
határidő korábbi volt, mint a jelen Képviselő-testületi ülés, ezért azok beadásra és befogadásra 
kerültek, elbírálásuk folyamatban van: 
 A Könyves Kálmán Gimnázium természettudományos oktatásának fejlesztése; 
 „Új tudás, új ismeretek” kulturális szolgáltatás Újpesten; 
 Kéz a kézben – új utakon az újpesti óvodapedagógia. 
 
Jelenleg „A közösségért közösen” című pályázat áll a Művelődési és Oktatási Osztály 
előkészítése alatt.  
 
Fentiekre tekintettel kérem a Tisztelt Képviselő-testületet az alábbi határozati javaslatok 
elfogadására. 
 
 
Határozati javaslat: 
1. A Képviselő-testület egyetért a TÁMOP-3.1.3-11/1 azonosító számú, „A 

természettudományos oktatás módszertanának és eszközrendszerének megújítása a 
közoktatásban (Öveges program)” című pályázati felhívásra beadott projekt 
megvalósításával, és kötelezettséget vállal arra, hogy a pályázat pozitív elbírálása esetén a 
projekt befejezését követően vállalja annak előírt ideig történő fenntartását.  
– A projekt címe: A Könyves Kálmán Gimnázium természettudományos oktatásának 

fejlesztése 
– A projekt megvalósítási helyszínének pontos címe: 1043 Budapest, Tanoda tér 1. 
– A pályázati konstrukció száma: TÁMOP-3.1.3-11/1-2012-0010 
– A projekt összes költsége: 311.746.951,- Ft 
– A projekt teljes költségére vonatkozó önkormányzati önrész összege: 0,- Ft 
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2. A Képviselő-testület egyetért a TÁMOP-3.2.12-12/1 azonosító számú, „Kulturális 
szakemberek továbbképzése a szolgáltatásfejlesztés érdekében” című pályázati felhívásra 
beadott projekt megvalósításával, és kötelezettséget vállal arra, hogy a pályázat pozitív 
elbírálása esetén a projekt befejezését követően vállalja annak előírt ideig történő 
fenntartását. 
– A projekt címe: „Új tudás, új ismeretek” kulturális szolgáltatás Újpesten 
– A projekt megvalósítási helyszínének pontos címe: 1043 Budapest, Tavasz u. 4. 
– A pályázati konstrukció száma: TÁMOP-3.2.12-12/1-2012-0021 
– A projekt összes költsége: 18.338.800,- Ft 
– A projekt teljes költségére vonatkozó önkormányzati önrész összege: 0,- Ft 
 

3. A Képviselő-testület egyetért a TÁMOP-3.1.11-12/1 azonosító számú, „Óvodafejlesztés” 
című pályázati felhívásra beadott projekt megvalósításával, és kötelezettséget vállal arra, 
hogy a pályázat pozitív elbírálása esetén a projekt befejezését követően vállalja annak 
előírt ideig történő fenntartását. 
– A projekt címe: Kéz a kézben – új utakon az újpesti óvodapedagógia 
– A projekt megvalósítási helyszínének pontos címe: 20 óvoda, illetve tagóvoda 
– A pályázati konstrukció száma: TÁMOP-3.1.11-12/1-2012-0073 
– A projekt összes költsége: 100.000.000,- Ft 
– A projekt teljes költségére vonatkozó önkormányzati önrész összege: 0,- Ft 

 
4. A Képviselő-testület egyetért a TÁMOP-3.2.1.A-11/1 azonosító számú, „Közoktatási 

intézmények szerepbővítése, újszerű intézményi együttműködések kialakítása (tanulást 
segítő támogató formák bevezetése)” című pályázati felhívásra beadásra kerülő projekt 
megvalósításával, és kötelezettséget vállal arra, hogy a pályázat pozitív elbírálása esetén a 
projekt befejezését követően vállalja annak előírt ideig történő fenntartását. 
– A projekt címe: A közösségért közösen 
– A projekt megvalósítási helyszínének pontos címe: 1048 Bp., Tóth A. u. 16-18.; 1047 

Bp., Langlet W. u. 3-5.; 1048 Bp., Bőrfestő u. 5-9.; 1041 Bp., Venetiáner u. 26.; 1041 
Bp., Erzsébet u. 69.; 1043 Bp., Tanoda tér 1.; 1042 Bp., Deák F. u. 93.; 1046 Bp., 
Görgey A. u. 30. 

– A pályázati konstrukció száma: TÁMOP-3.2.1.A-11/1 
– A projekt összes költsége: 30.000.000,- Ft 
– A projekt teljes költségére vonatkozó önkormányzati önrész összege: 0,- Ft 

 
 
Felelős: Polgármester a hatáskörrel rendelkező Alpolgármester útján 
 
Határidő: folyamatos 
 
 
Újpest, 2012. augusztus 27.  
  
  
 Dr. Molnár Szabolcs 
 
 
 
 
 
 
Az előterjesztést készítette: Síkné Papp Rita referens 


