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Tisztelt Képviselő-testület! 
 
Az EFOP-3.9.2-16-2017-00047 „Humán kapacitások fejlesztése a Dombóvári 
járásban” elnevezésű pályázat keretében 2018. október 1. és 2020. január 31. közötti 
időszakban valósulnak meg a tervezett programok és rendezvények városunkban. A 
pályázatban részt vesznek az önkormányzati fenntartású óvodák, a Dombóvári József 
Attila Általános Iskola, a Dombóvári Belvárosi Általános és Alapfokú Művészeti 
Iskola és a Dombóvári Illyés Gyula Gimnázium. Az utóbbi két iskola kivételével 
befejeződött a pályázati programok megvalósítása. 

Az óvodáknál zenei és kézműves tehetségprogramok, mozgáskoordinációs 
foglalkozások valósultak meg. A családi napok, egészségnapok családoknak szóltak, a 
szülői klubok pedig az óvoda és a szülők kapcsolatának elmélyítését szolgálták. 

Az iskolákban a pénzügyi és környezettudatosságra nevelő foglalkozások mellett 
fontos szerepet töltöttek be a pályaválasztási hetek, melyek során középiskolák és 
felsőoktatási intézmények képviselői látogattak az intézményekbe, valamint egyes 
foglalkozásokkal is megismerkedhettek a diákok egy-egy gyárlátogatás alkalmával. A 
kompetenciafejlesztő rendezvények mellett családi napok és sportnapok is helyet 
kaptak a programok között. 

A különböző foglalkozástípusok tematikájának kialakítása, valamint a programok 
lebonyolítása során a pedagógusok egy olyan eszközt kaptak a kezükbe, melyet 
érdemes beépíteni az intézmény gyakorlatába, és hosszú távon alkalmazni a nevelés 
során. Az egyes intézmények vezetőit arra kértük, hogy összesítsék, melyek azok a 
programok, amit feltétlenül szeretnének folytatni a pályázat befejezését követően is, 
ezek a következők: 

Dombóvári Százszorszép Óvoda és Bölcsőde: 

- Szülői klub 
- Egészség-hét program 
- Családi napok 
- Környezettudatosságra nevelés 

Szivárvány Óvoda: 

- Kézműves tehetségprogram 
- Egészségügyi programok (tartásjavító, mozgásos játékok; úszásoktatás, 

zeneovi, mozgáskoordináció fejlesztése, környezeti nevelés, integrációs 
programok, nyelvoktatás, egyéni fejlesztés, egyéni fejlődés nyomon követése, 
ösztönzése és támogatása) 

- Családi délutánok 

Dombóvári Szivárvány Óvoda Zöld Liget Tagóvodája: 

- Zenei tehetségprogram 
- Egészségügyi programok (tartásjavító, mozgásos játékok; úszásoktatás, 

zeneovi, mozgáskoordináció fejlesztése, környezeti nevelés, integrációs 



programok, nyelvoktatás, egyéni fejlesztés, egyéni fejlődés nyomon követése, 
ösztönzése és támogatása) 

- Családi délutánok 

Dombóvári Belvárosi Általános és Alapfokú Művészeti Iskola: 

- Pénzügyi tudatosság 
- Fenntartható fejlődés - hulladékból termék kézműves foglalkozás 
- Üzemlátogatások 
- Családi sportnap 
- Gyalogolj a vízért családi nap 
- Karácsonyi hangverseny 
- Pályaorientációs hetek 
- Kompetenciafejlesztés 

Dombóvári József Attila Általános Iskola: 

- Újdombóvári Őszi fesztivál 
- Világ gyalogló nap 
- Pályaválasztási hét 
- Farsang 
- Fenntarthatósági hét 
- Idegen nyelvi vetélkedő 
- Sakkpalota és játékdélután 
- Karácsonyi kézműves foglalkozás 
- Karácsonyi műsor 
- Számolási- és szavalóverseny 
- Néptáncbemutató 
- Testnevelés-, német nemzetiségi-, angol nyelvi bemutató 

Dombóvári Illyés Gyula Gimnázium: 

- Családi nap a Kapos-hegyháti Natúrpark területén 
- Adventi kézműves foglalkozás 
- Pályaorientációs hét 
- Kompetencia fejlesztés - Német nemzetiségi tábor 
- Komptencia fejlesztés -nyári tábor 

Az intézmények számára néhány program megvalósításában nehézséget jelent a forrás 
biztosítása. Vannak olyan programok, melyek az éves tematikájukban már korábban is 
szerepeltek, többlet forrásigény ezekre nem jelentkezik. Azonban vannak olyan 
programok is, melyek az utazás, vagy az eszközigény biztosítása miatt az intézmény 
keretein felüli anyagi forrást igényelnek.  

Az intézmények által a mindennapi oktatásba beépíteni kívánt programokhoz 
szükséges anyagi támogatás: 

A Dombóvári Százszorszép Óvoda és Bölcsőde három programjánál összesen 
325.000 Ft összegű forrás szükséges:  



1. A családokkal közösen szervezett programok (adventi hangverseny, adventi 
készülődés, anyák napi készülődés) anyag-és eszközigényének költsége 
150.000 Ft. 

2. A környezettudatosságra nevelő program során az óvoda udvarának 
„zöldítése” a cél, a növények megvásárlására és a közös ültetéshez 
kapcsolódó vendéglátásra 75.000 Ft összegre van szüksége az 
intézménynek. 

3. Az Egészség-hét célja az egészséges életmódra nevelés. A program 
alapanyag- és eszközigényére, valamint a közreműködők tiszteletdíjára és az 
egyes programelemekhez kapcsolódó vendéglátásra 100.000 Ft támogatási 
igényt jelzett az intézmény. 
 

A Szivárvány Óvoda részére a „Kézműves tehetségprogram” megvalósításához 
alapanyag beszerzésre 148.420 Ft a hiányzó önerő.  

A Dombóvári Szivárvány Óvoda Zöld Liget Tagóvodája négy különböző 
programjához összesen 62.100 Ft összegre van szüksége az alábbiak szerint:  

1. A Zenei tehetségprogram keretein belül kiemelkedőek a tematikus (őszi 
fesztivál, advent, télűzés, húsvét, pünkösd) foglalkozások, melyek 
anyagköltsége 20.000 Ft.  

2. A 4 alkalomból álló fenntartható fejlődés program során (Európai 
hulladékcsökkentési hét projekt/ Tapossa laposra flashmob /Újra használom 
program/ Zöldben gondolkodunk program) szintén 20.000 Ft anyagköltség 
jelentkezik.  

3. Az erdei óvoda programot évi 2 alkalommal kívánja megvalósítani az 
óvoda, melynek során a Kapos-hegyháti Natúrpark különböző területeit 
fedeznék fel az óvodás csoportok. Az autóbuszos utazás költsége 21.000 Ft. 

4. Az évi két alkalommal tervezett családi délután (Sportnap-oviolimpia/ 
Családi advent) esetében 20.000 Ft-os anyagköltség jelentkezik 
forráshiányként.  

A Dombóvári Belvárosi Általános és Alapfokú Művészeti Iskola két programjához 
szükséges összesen 500.000 Ft értékű anyagi támogatás.  

1. A fenntartható fejlődés című programjának részét képezi az iskola 
környezetének növényesítése, valamint a hulladékból termék című 
kézműves foglalkozás megvalósítása. A növények megvásárlásához, 
valamint a kézműves foglalkozás alapanyagainak biztosításához az 
iskolának 300.000 Ft összegű támogatásra van szüksége.  

2. A 8 alkalmas kompetenciafejlesztés programjához 200.000 Ft összeget 
igényel a pedagógusok bérének és a vetélkedő jutalmainak biztosítására. 

A Dombóvári József Attila Általános Iskola szintén két programjához szükséges 
összesen 95.000 Ft értékű támogatás. A Világ gyalogló nap keretében a diákok a 
Kapos-hegyháti Natúrpark döbröközi részét ismerhetik meg. A Döbröközre való 
kijutás autóbusz költsége 45.000 Ft. A karácsonyi kézműves foglalkozás 
megvalósításához az alapanyagok biztosításának összege 50.000 Ft összeg. 



A Dombóvári Illyés Gyula Gimnázium három programjához igényel támogatást 
összesen 450.000 Ft összegben. 

1. A kompetenciafejlesztő rendezvények közül a német nemzetiségi táborhoz, 
melyet Lengyel-Annafürdőre terveznek, 350.000 Ft összegű hozzájárulásra 
van szüksége az intézménynek, mely fedezi az utazási, étkezési és 
szállásköltségeiket.  

2. A Családi nap keretében a Kapos-hegyháti Natúrpark területét fedezik fel a 
diákok szüleikkel, melynek utazási költsége 50.000 Ft. 

3. Az Adventi kézműves foglalkozás alapanyagainak beszerzésére pedig 
szintén 50.000 Ft támogatásra van szüksége az iskolának. 

Javaslom, hogy az intézmények által küldött programigények alapján a Képviselő-
testület támogassa 1.580.520 Ft forrás elkülönítését, hogy az intézmények a pályázat 
lezárását követően is folytatni tudják az EFOP projektben bevált és hatékony 
programok megvalósítását. 

Határozati javaslat 
egyes EFOP-os programok projekten kívüli folytatásának lehetőségeiről a 

dombóvári köznevelési intézményekben 
 

1. Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete támogatja, hogy az 
EFOP-3.9.2-16-2017-00047 kódszámú „Humán kapacitásfejlesztés a Dombóvári 
járásban” című projekt befejezését követően a dombóvári köznevelési 
intézmények a projekt keretében népszerű programok egy részét a 2019/2020. 
tanévben, illetve nevelési évben is megvalósítsák. 
 

2. A Képviselő-testület a Dombóvári Százszorszép Óvoda és Bölcsőde, a Dombóvári 
Szivárvány Óvoda, a Dombóvári József Attila Általános Iskola, a Dombóvári 
Belvárosi Általános és Alapfokú Művészeti Iskola és a Dombóvári Illyés Gyula 
Gimnázium számára az 1. pontban megfogalmazott cél érdekében, a programok 
megvalósításának támogatására összesen 1.581.000,- Ft keretösszeget különít el az 
önkormányzat 2020. évi költségvetésében. 

 
3. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a támogatási szerződések 

megkötésére a 2. pont szerinti köznevelési intézményekkel az általuk igényelt 
összegű támogatás biztosításra. 
 

Határid ő: 2019. október 31. – a támogatási szerződések megkötésére 
Felelős: Polgármester 
Végrehajtásért felelős: Polgármesteri és Jegyzői Iroda 
 

Szabó Loránd 
polgármester 


