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ELŐTERJESZTÉS 

 

Kecskemét Megyei Jogú Város Közgyűlése 

Értékmegőrzési Bizottság 

2017. április 24-én tartandó ülésére 

 

Tárgy: A „Természettudományos élményközpont” projekttel kapcsolatos döntések 

meghozatala 

 

 

 

Kérem a Tisztelt Bizottságot, hogy a Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata 

Közgyűlésének a Közgyűlés és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 4/2013. 

(II.14.) önkormányzati rendelete 2. melléklet 2.4.1 pontja alapján a csatolt közgyűlési 

előterjesztést szíveskedjen megtárgyalni és döntését a határozat-tervezetben foglaltak szerint 

meghozni. 

 

Kecskemét, 2017. április ….. 

 

             Szemereyné Pataki Klaudia  

              polgármester 

 

 

HATÁROZAT-TERVEZET 

 

…./2017. (IV.24.) ÉmB. számú határozat 

A „Természettudományos élményközpont” projekttel kapcsolatos döntések meghozatala 

 

A bizottság megtárgyalta Szemereyné Pataki Klaudia polgármester 11.393-1/2017. ügyszámú 

előterjesztését és az alábbi határozatot hozta: 

 

A bizottság a fenti tárgyban készült közgyűlési előterjesztést a közgyűlés számára elfogadásra 

javasolja. 

 

Határidő: értelemszerűen 

Felelős: Hörcsök Imre bizottsági elnök 

 

 

 

 



 

Kecskemét Megyei Jogú Város 

Polgármestere 

 

ELŐTERJESZTÉS 

 

Kecskemét Megyei Jogú Város Közgyűlése 

 

2017. április 27-én   

tartandó ülésére 

 

Tárgy: A „Természettudományos élményközpont” projekttel kapcsolatos döntések 

meghozatala 

 

Az előterjesztést készítette: Ladics Monika irodavezető 
    Humánszolgáltatási Iroda 

      Somodiné Triesz Orsolya osztályvezető 

   Közösségi Kapcsolatok Osztálya 

   Balogh Zoltán osztályvezető 

   Pályázatkezelési és Közbeszerzési Osztály 

 

Kezelési megjegyzés:   Határozat-tervezet 

 

Döntési változatok száma:   1 

 

Mellékletek:  -    

 

Véleményezésre megkapta: 

 

Egyéb szervezet, külső szakértő:  

 

Megtárgyalta:  
 

Értékmegőrzési Bizottság      ...../2017. (IV.24.) ÉmB. számú határozat 

Városstratégiai és Pénzügyi Bizottság                 …../2017.( IV.25.) VPB sz. határozat  

 

Törvényességi észrevételem nincs: 

 

 

 

Dr. Határ Mária 

        jegyző 
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ELŐTERJESZTÉS 

 

Kecskemét Megyei Jogú Város Közgyűlése 

2017. április 27-én tartandó ülésére 

 

 

Tárgy: A „Természettudományos élményközpont” projekttel kapcsolatos döntések 

meghozatala 

 

Tisztelt Közgyűlés! 

 

Az Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Program (a továbbiakban: EFOP) keretében 

meghirdetésre került a Természettudományos élménypedagógiai 

programkínálat és természettudományos élményközpontok fejlesztése (EFOP-3.3.6-17) 

pályázati kiírás.  

A felhívás célja, hogy kidolgozásra kerüljenek olyan természettudományos élménypedagógiai 

programok és az ezek megvalósítását lehetővé tevő infrastruktúra, amelyek hozzájárulnak a 

természettudományos tárgyak népszerűsítéséhez, az informális tanulási lehetőségek 

bővítéséhez, a korszerű kísérletközpontú, élményszerű oktatás elterjesztéséhez és ezen 

keresztül a természettudományos és műszaki pályák népszerűsítéséhez a természettudományi 

ismeretek oktatási színvonalának emelése érdekében. 

Támogatási kérelmet önállóan vagy konzorciumvezetőként olyan civil szervezetek 

nyújthatnak be, melyek céljai közé bizonyíthatóan beletartozik a természettudományos 

ismeretterjesztés, természettudományos oktatás-képzés. Egy pályázó 100–500 millió forint 

vissza nem térítendő támogatást kaphat. 

A kiírásnak megfelelően a Bács-Kiskun Megyei Tudományos Ismeretterjesztő Társulat (a 

továbbiakban: TIT) kívánja pályázatát benyújtani „Természettudományos élményközpont” 

létrehozására, azonban a projekt sikeres előkészítése és megvalósítása érdekében a programot 

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzatával konzorciumi formában, közösen szeretné 

megvalósítani. A pályázat célkitűzéseinek megvalósítására 500 millió forint támogatásra 

pályáznánk.  

A TIT a felhívásnak megfelelően számos természettudományos témakörben dolgozna ki 

élménypedagógiai programokat az alábbi formákban: szakkör, foglalkozássorozat, 

természettudományos óra, kiscsoportos foglalkozás, versenyek, vetélkedők, műhely- és 

klubfoglalkozások, témanap, témahét, osztálykirándulás, tábor. 

Ennek megfelelően a tervekben szerepelne pl. rendszeres csillagászati szakkör, rendhagyó 

fizika órák különböző témakörökben, természettudományos játszóház, robot- ill. távcsőépítő 



klubok, ökológiai megfigyelő programok, planetárium foglalkozások (valódi planetáriumi 

kupolával), járműtechnikai ismeretszerzés, autó és repülés-szimulációs lehetőségek. Az ehhez 

szükséges eszközök beszerzése pályázati forrásból történne, támogatási kérelmenként 

legfeljebb a megítélt támogatás 30 %-áig támogatható az infrastruktúra fejlesztése és az 

eszközök beszerzése. A programokban résztvevő gyerekek és pedagógusok a pályázat 

előírásának megfelelően Kecskemét és vonzáskörzetének köznevelési intézményeivel 

kötelezően megkötendő - legalább 20 db - együttműködési megállapodás, valamint előzetes 

igényfelmérés és részletes szakmai együttműködés keretében lenne biztosított. További tervek 

között szerepel kecskeméti cserkészcsapatok bevonása is a programokba. 

 

A program lényege egy jól felszerelt komplex természettudományos élményközpont, ahol a 

természettudományok széles skáláján (csillagászat, fizika, kémia, biológia, ökológia, 

környezetvédelem) a köznevelés infrastrukturális feltételein túlmutató minőségi oktatási 

programmal és környezettel lenne elérhető a természettudományos oktatás színvonalának 

javítása. A tervezett programok megvalósításánál szempont, hogy azok mind 

foglalkozásformáiban, mind pedig eszközállományaiban ne ismételjék, hanem új 

élményelemekkel gazdagítsák a már meglévő hasonló célú helyi intézmények és programok 

kínálatát.  A tervezett programok fontos célja továbbá a fiatalság természettudományos 

pályákra való orientálása. A Pallasz Athéné Egyetem GAMF Műszaki és Informatikai Kara 

közreműködő partnerként hívhatná fel magára a figyelmet, szélesebb körben népszerűsítve 

így a természettudományos életpályát. A programunkkal minél több helyi hátrányos helyzetű 

gyermek bevonzását célozzuk meg, akik a szokásos tanmeneten kívül rendszerint csak 

nehezen juthatnak el egy élményorientált családias oktatási központba. További helyi 

specialitásként, érdekességként a „Tudomány és Művészetek” program megújuló tartalommal 

mutatná be a természettudomány, a zene és a képzőművészet kapcsolatát.  

 

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata konzorciumi partnerként erősítené és 

támogatná fenti projekt megvalósítását. A támogatási kérelmek benyújtására 2017. május 5. 

naptól 2019. május 2. napig van lehetőség, terveink szerint a pályázat benyújtására 2017 

májusában kerülne sor. Pozitív elbírálás esetén az előkészítő szakasz 2018. október 31-ig 

zárulna, az ezt követő 3 évben – rendszeresen megújulva – a pályázati támogatás biztosítaná a 

megvalósítás hátterét. Ebben az esetben az önkormányzat a TIT-tel közművelődési 

megállapodást kötne a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a 

közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény 79.§ (1) bekezdése, valamint 76.§ (2) bekezdés 

d) és h) pontja értelmében ismeretszerző közösségek tevékenységének támogatására és egyéb 

művelődést segítő lehetőségek biztosítására.  

Kérem a Tisztelt Közgyűlést, a fenti előterjesztést megtárgyalni, és a mellékelt határozat-

tervezet szerinti döntését meghozni szíveskedjen. 

 

Kecskemét, 2017. április ….                    

                  Szemereyné Pataki Klaudia  

                     polgármester 



HATÁROZAT-TERVEZET 

 

 

 

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése 

……./2017 (IV. 27.) határozata 

A „Természettudományos élményközpont” projekttel kapcsolatos döntések meghozatala 

 

Kecskemét Megyei Jogú Város Közgyűlése megtárgyalta Szemereyné Pataki Klaudia 

polgármester 11.393-3/2017. számú előterjesztését és az alábbi határozatot hozta: 

 

 

1. A közgyűlés úgy dönt, hogy jóváhagyja a Bács-Kiskun Megyei Tudományos 

Ismeretterjesztő Társulat által konzorciumvezetőként EFOP-3.3.6-17 

„Természettudományos élménypedagógiai programkínálat és természettudományos 

élményközpontok fejlesztése” pályázati kiírás keretében benyújtandó 

„Természettudományos élményközpont” pályázatban Kecskemét Megyei Jogú Város 

Önkormányzata, mint konzorciumi partner részvételét. 

 

Határidő: értelemszerűen 

Felelős: Szemereyné Pataki Klaudia polgármester 

 

 

2. A pályázat pozitív elbírálása esetén a közgyűlés felkéri Mák Kornél alpolgármestert, 

hogy a Bács-Kiskun Megyei Tudományos Ismeretterjesztő Társulattal való 

közművelődési megállapodás megkötésére vonatkozó javaslatot terjessze a közgyűlés 

elé. 

 

 

Határidő: értelemszerűen 

Felelős: Mák Kornél alpolgármester 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


