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ELŐTERJESZTÉS 

 

a Képviselő-testület 2016. szeptember 21-én tartandó ülésére 

 

Kulturális intézmények a köznevelés eredményességéért című pályázat benyújtásáról 

 

Előterjesztést készítette: Dr. Blága János, jegyző 

Tárgyalja: Szociális és Humánügyek Bizottsága 

Gazdálkodási és Ellenőrzési Bizottság  

Elfogadás módja:  Egyszerű többség 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 

A www.szechenyi2020.hu oldalon ez év augusztusában „Kulturális intézmények a köznevelés 

eredményességéért” címmel pályázati kiírás jelent meg. 

 

A konstrukció célja, hogy támogassa a nevelési-oktatási intézmények tanulóinak és az óvodás 

gyermekek óvodai foglalkozáson kívüli kompetenciafejlesztését, ismeret- és 

tudásgyarapítását, az olyan nem formális és informális tanulási alkalmakkal, melyeket 

kulturális intézmények valósítanak meg számukra. Emellett a konstrukció hozzá kíván járulni 

a területi egyenlőtlenségek és a szociokulturális hátrányok csökkentéséhez, valamint további 

átfogó cél a kulturális intézmények által nyújtott kínálat bővítése, az alapellátás fejlesztése a 

nevelési-oktatási intézmények igényei szerint. 

 

Önkormányzatunk mint ilyen kulturális intézményt fenntartó önkormányzat a pályázati eljárás 

keretében biztosítani tudná, a Füzesgyarmati, valamint a környékbeli oktatási intézmények 

számára azt, hogy tanórán illetve csoportfoglalkozáson kívüli szakkörök, diákkörök keretében 

további, jól hasznosítható ismereteket nyújtson az azt igénylő, illetve rászoruló gyermekek 

részére.  

 

A pályázat keretében hozzávetőlegesen 5-6 környékbeli oktatási intézményt kívánunk 

bevonni, ezzel is erősítve Városunk térségen belüli központi szerepét.  

 

A település fiatalságának fejlődésére, valamint kulturált időtöltés iránti igényére vonatkozó 

elsődleges önkormányzati érdekre tekintettel, kérem, hogy az alábbi határozati javaslatot, a 

pályázat benyújtásáról elfogadni szíveskedjenek.  

 

Füzesgyarmat, 2016. szeptember 14. 

 

Bere Károly 

polgármester 

 

http://www.szechenyi2020.hu/
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HATÁROZATI JAVASLAT  

 

Füzesgyarmat Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

…/2016 (IX. 21.) határozata  

Kulturális intézmények a köznevelés eredményességéért című pályázat benyújtásáról 

 

Füzesgyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete pályázatot nyújt be az EFOP-

3.3.2-16  azonosító számú, Kulturális intézmények a köznevelés eredményességéért című 

pályázati eljárás keretében pályázatot nyújt be az Emberi Erőforrások Minisztériumához.  

 

A Képviselő-testület felhívja a polgármestert, hogy a pályázatot készítse elő és azt a pályázati 

kiírásban meghatározott határidőn belül nyújtsa be.  

 

Felelős: Bere Károly, polgármester 

Határidő: 2016. október 17.  

 


