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Bankszámlaszám
Alapítvány a Dunaharaszti Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskoláért, OTP: 1174218020072265

Tavalyi éves bevétel (2013)
0 Ft (Intézményt a KLIK, az épületet az Önkormányzat Üzemelteti, Az iskola Alapítványának
bevétele 1.203.387 HUF volt)

Idei tervezett éves bevétel (2014)
0 Ft (Az alapítvány bevétele még nem teljesen ismert, hozzávetőlegesen a 2013-as szint körül
várható)

Tavalyi éves kiadás (2013)
0 Ft (lsd. Bevételnél felsorolt okok. Alapítvány éves kiadása 962.000 HUF volt)

Idei tervezett éves kiadás (2014)
0 Ft (Az Alapítvány tervezett kiadása a befolyó összegek mértékétől függ. A befolyó összeg
85% biztos elköltésre kerül.)

Pályázott korábban a Zöldövezet díjra?
Nem

A MOL tevékenysége az Önök településén
Töltőállomást üzemeltet (Dunaharaszti, Fő út)

Fogadna önkénteseket a MOL-tól?
Igen

Ha igen, hány főt?
Lehetőség szerint. Örömmel veszünk minden segítséget.

Végrehajtásért felelős személy
Név
Weinber Róbertné (Edina)

Telefonszám
06 30 649 0700

E-mail cím
wedina@hotmail.hu

(.hu!)

A szervezet/közösség bemutatása (legfeljebb 200 szó)
Dunaharaszti egy több mint félezer négyzetkilométeres - a Kis-Duna és az 50-es
főközlekedési út közti - kistérség központja. Ezen térségben, melynek „minden útja
Dunaharasztiba vezet”, összesen 11 település található 66000 lakossal. Városunk állandó
lakosainak száma meghaladja a 20000 főt, amely köszönhető annak is, hogy az elmúlt 15
évben Budapest „alvóvárosából” modern nagyiparral rendelkező térségközponttá és részben a
múltból örökölten iskolaközponttá is vált. Három általános iskolája és országos beiskolázású
szakközépiskolája mellett 4, 5 és 6 évfolyamos “UNESCO” kapcsolatokat is ápoló
gimnáziuma sok településről fogad tanulókat.
A Dunaharaszti Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskolában idén 532 tanköteles általános
iskolás diák kezdte meg tanulmányait, 40 kisgyermekkel többen, mint egy évvel ezelőtt. A
létszámbővítés a konténertermek elhelyezésének köszönhető, amellyel modern környezetben
tudjuk biztosítani az új kisdiákjaink oktatását. A modern környezetnek azonban ára volt,
jelentős zöld területet kellett feláldoznunk, amelynek pótlását saját erőforrásunkon túl, a MOL
Zöldövezeti program segítsége által szeretnénk megvalósítani.
Intézményünket „város sport és rendezvényközpontja”-ként is nevezhetjük, mert számos
eseménynek adunk otthont a szabványos méretű tornacsarnokunkban. Úgy véljük, hogy
lehetőségeinkhez mérten elő kívánjuk segíteni a Polgármesterünk által megfogalmazott célt,
miszerint „Formáljuk közösséggé a városunkat lakó húszezer embert!”, mert ’harasztiban’
nem nagyon van olyan ember, aki valamilyen okból fogva ne járt volna még nálunk.
Az iskola önálló gazdálkodásra nem jogosult, az intézményt a Klebersberg
Intézményfenntartó Központ, míg az ingatlant az Önkormányzat üzemelteti. Az iskolának
saját alapítványa van („Alapítvány a Dunaharaszti Kőrösi Csoma Sándor Általános
Iskoláért”), legfőbb bevételi forrása a személyi jövedelemadókból, egyéni szponzorációból
származik, kiadásai nagy részét pedig digitális eszközökre, udvari és tantermi eszközökre és
napközis foglalkozásokhoz társasjátékok vásárlására fordítják.

A pályázat összefoglalója (legfeljebb 300 szó)
A pályázat célja, hogy a Dunaharaszti Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola saját, önkéntes
és önkormányzati forráson túl részese lehessen a MOL Zöldövezet Programnak, amely által a
konténertermek által elvesztett zöld terület nagyobb mértékben pótlásra kerülhessen, növelve
ezzel az iskolaudvar élhetőségét és a látogatók elégedettségét.
Pályázatunkat több szempontból is alá tudjuk támasztani. Iskolaként, de nem zárt
iskolakertként pályázunk, és az önkormányzat által üzemeltetett szabvány méretű
tornacsarnokunk által a „város sport és rendezvényközpontja”-ként is pályázunk.
Éves szinten a látogatóink elérhetik az 8000 főt. Ez köszönhető annak, hogy a 2014/2015
tanévtől 532 tanköteles általános iskolás diákot oktatunk, valamint a helyi zeneiskola
kihelyezett tagozatának is az intézmény ad helyet. Minden évben az intézmény elől indul és
érkezik a „Kőrösis” Márton-napi felvonulás, ahol a diákok családjukkal és lámpásukkal
sétálnak. Továbbá a tornacsarnok helyszíne a DMTK Sportegyesület különböző
szakosztályainak edzéseinek (kézilabda, karate, birkózás, kosárlabda, futball) valamint
számos NB II.-es mérkőzés is itt kerül megrendezésre. A sportprogramokon túl
magánrendezvényeknek és különféle táncversenyeknek is a házigazdái lehetünk,
szavazóhelyiségként is üzemelünk valamint a TÁMOP nyelvi képzés körzeti oktató helyszíne
is mi vagyunk. Nálunk tartják rendszeres találkozójukat a „Dunaharaszti Nagycsaládosok
Egyesülete”, „Orvostanhallgatók Egyesülete”, otthont adunk idén a Mesecirkusznak és egyéb
szülői közösségek programjainak is örömmel biztosítunk helyszínként lehetőséget.
A pályázat megvalósulásával az önerő mértékére tervezett növények, szeméttárolók
mennyiségét növelni tudnánk, valamint az őshonos növényfajták beültetésével nemcsak
kertünket, de látogatóink ismereteit is megszínesítenénk.
A pályázaton elnyerhető forrást 60%-ban őshonos növényekre költenénk, valamint az
újrafüvesítésre igénybe vehető maximális összeget is kihasználnánk. A fennmaradó összegből
termőföldet, padokat, ágyásszegélyeket, festéket és kerti szerszámokat vásárolnánk.
Már most látjuk, hogy munka kivitelezési fázisában nem fogunk emberi erőforrás hiányban
szenvedni, egyrészt már megtapasztaltuk a közösség erejét (pl.:önkéntes tanterem-festő
szülők), másrészt pedig hiszünk a városunk erejében, de emellett minden segítséget örömmel
fogadunk.

A helyszín bemutatása (legfeljebb 200 szó)
Köszönhetően a város folyamatos fejlesztésének és a jól megtervezett infrastruktúrának, egyre
többen látogatnak el a városunkba. Dunaharaszti sokszínűségét csak fokozza az üdülőterületi
rész, a meseszép kis-Duna ág, amely évről évre több fiatalt csal állandó lakosként a
fővárosból és a környező kisvárosokból. A lakosság növekedésével a fiatal generáció
arányának emelkedésével számos beruházás között a Dunaharaszti Kőrösi Csoma Sándor
Általános Iskola is fejlesztésre kerülhetett.
Az iskola a városban harmadik általános iskolának épült 1979-ben, telekterülete 16.025 nm.
Dunaharasztiban az Eötvös utca 52. szám alatt található, helyrajzi száma 4530/1. Az
intézmény elhelyezkedése tömegközlekedési szempontból is szerencsés, a HÉV és a helyközi
járatok megállói pár perces sétatávolságra vannak. Az iskola előtti parkoló és az egyirányúnak
nyilvánított utca is a megközelítést igyekszik könnyíteni.
Iskolánkban a szabvány méretű tornacsarnok mellett további egy tornaterem, 21 db tanterem,
megnagyobbított étkező és saját konyha foglal helyet. Az udvar a 2002-ben elkészült
atlétikapályán és bitumenes kézilabdapályán túl két távolugróhelynek és egy négysávos,
gumiburkolatú 200 méteres futókörnek is helyet ad. A napköziben a gyerekek komfortérzetét
fedett szaletli és játszótér hivatott biztosítani.
A korábban feláldozott tanári szoba, könyvtár és egyéb helységek ma már újra léteznek
mindamellett, hogy a tanulói és nevelői létszám emelkedett. A 4 db konténerterem lerakása
műszakilag csak a főépület előtt volt lehetséges, így a látogatókat fogadó zöld terület 410 nmrel csökkent. A fenyők és fák kivágásra kerültek, így a burkolt és zöld felületek aránya 0,45
lett.

Terület nagysága
16.025 nm teljes telekterület, a pályázat hozzávetőlegesen 2000nm területet érintene.

A közösségi tervezés leírása
Célcsoport
(Milyen lakossági csoportok lehetnek érintettek/érdekeltek a közösségi akció végrehajtásában? Miért éppen ők? Van-e
bármilyen előzetes tudomásuk a területtel kapcsolatos véleményükről, elvárásaikról?)

Elsődleges célcsoportunk az iskolánk diákjai, nevelői és az ő hozzátartozóik, valamint a
városunk visszatérő látogatói.
Rendszeresen szervezett nyitott rendezvényeinken (Farsang, Egészségnap, Márton-napi
felvonulás) nagyon sok látogatónk van. Minden évben helyszínként ismernek bennünket
valamilyen országos tanulmányi verseny döntőjének. (2014. Zrínyi Ilona matematika verseny)
továbbá a városban működő Zeneiskola kihelyezett kara vagyunk.
Köszönhetően az Önkormányzat által üzemeltetett tornacsarnokunknak számos külső (sok
esetben visszajáró) látogatóval büszkélkedhetünk. Az iskolai funkciókon túl otthont adunk a
DMTK Sportegyesület különböző szakosztályainak edzéseihez (kézilabda, karate, birkózás,
kosárlabda, futball) amelynek valamint számos NB II.-es mérkőzést is rendeznek
tornacsarnokunkban. A sportprogramokon túl magánrendezvényeknek és különféle

táncversenyeknek is a házigazdái lehetünk, valamint a TÁMOP nyelvi képzés körzeti oktató
helyszíne is mi vagyunk. Helyszínként szolgálunk egyesületeknek, szülői közösségek
programjainak.
A látogatóink életkora is széles skálán mozog, megfordul nálunk a legapróbbaktól a
dédnagyszülőig minden korosztály, akár szurkolóként akár büszke hozzátartozóként egy-egy
tanulmányi versenyen vagy iskolai ünnepélyen.
A területre vonatkozó vélemények alapvetően pozitívak, bár mivel a konténerek miatt
elveszített zöld terület az iskola bejáratánál található, látogatóink számára azonnal
szembetűnik ennek hiánya – de konkrét elvárás vagy észrevétel ezidáig nem érkezett hozzánk
A pályázat megvalósulásával az egész városi közösségének elégedettségszintjét tudjuk
növelni.

Kommunikációs eszközök
(Hogyan fogják értesíteni őket erről a kezdeményezésről/projektről? Milyen kommunikációs eszközökkel? Miért éppen
ezeket választanák?)

A program megvalósításának lehetőségéről információt adni és egyben további önkéntesek
keresését több csatornán kívánjuk megvalósítani. Egyrészt az iskola kommunikációs
eszközein keresztül, mint a honlap és az iskolarádió, de természetesen a helyi „Dunaharaszti
Hírek” újságban, a TEA („Tenni akarunk Dunaharasztiért”) magazinban, az önkormányzat
segítsége által a helyi televízióban is el fogjuk érni a lakosságot. Továbbá a KLIK
(Klebersberg Intézményfenntartó Központ) segítségére is számíthatunk, és ki fogjuk használni
a közösségi média erejét is. (Facebook - Dunaharaszti Anyukák / Dunaharaszti.ma / Iskola
profilja csoportok által.)
A felsorolt kommunikációs csatornák és eszközök által a város apraja-nagyja elérhető,
ingyenesen hozzájut mindenki, és az iskolának sem fog költséget jelenteni.

Tervezési lépések
A közösségi tervezés érdekében hány közösségi összejövetelt, találkozót
terveznek? Milyen ütemezésben és tematikával?
A közösségi tervezés lényege, hogy több szempontot figyelembe véve tudjuk kialakítani a
végső elképzelést és tudjunk hozzákezdeni a megvalósításnak. A pályázat első fordulóján való
sikeres túljutás után a második forduló részletes adattartalmának és tervének összeállítása már
a bővített létszámú csapat munkájának eredményeként születne meg. Négy fő csoportot
tervezünk kialakítani a projekt megvalósítása érdekében, így lesz, aki csak kommunikációval
és erőforrás-szervezéssel, csak pénzügyi tervezéssel, csak szakmai (kertész, műszaki)
tartalommal foglalkozna. A 4. Csoport a kivitelezés irányítását szervezné és végezné. A 2.
fordulós pályázat megírásához mindenképpen részt kívánunk venni az egy napos képzésen,
lehetőség szerint a kialakítás alatt álló 4 fő csoport koordinátoraival. A tervező csapat miután
felállított egy teljes projekt-ütemtervet – ami a teljes munkafolyamatot lefedné – kétheti
rendszerességgel tartana megbeszéléseket, hogy az adott csoportok hogyan haladnak az
információgyűjtéssel valamint meghatározzuk a következő héten elvégzendő lépéseket.

A tervezés folyamata a következőképpen alakulna:
1. A második forduló pályázati anyagához az információszükséglet vizsgálata (2014.
nov. 18.)
2. Az Iskolában, Önkormányzati testületi ülésen, közösségi médián keresztül és a
Sportegyesület által közlemény az első forduló eredményéről és egyben felhívás
további résztvevők szervezésére (2014. nov. 20-)
3. Helyi újság hasábjaiban cikk megjelenése (2014. Dec. 4)
4. Képzés a pályázatírással kapcsolódóan, majd a tanultakról kivonat készítése a
közösségnek
5. Szakértők felkérése (aki a pályázathoz szükséges információval rendelkeznek,
Főkertész, pénzügyi elszámolásért felelős személy) (2014. nov. 26.)
6. Mikulás napi Első közösségi találkozó – ötletgenerálás, kívánságlista összeállítása.
Projekt ütemtervének elkészítése, 4 munkacsoporthoz feliratkozás (2014. december 6.)
7. Megvalósíthatóság vizsgálata (becsült kalkulációval) (2014. december 10.)
8. Becsült kalkulációk informatív árajánlat szerint ellenőrzése (2014. december 18.)
9. A műszaki tartalom véglegesítése (2014. január 6.)
10. Erőforrástérkép szerkesztése (2014. január 8-.)
11. Pályázati anyag első olvasatának határideje (2014. január 9.)
12. Végleges pályázati anyag átbeszélése és elfogadása a közösség által (2014. január 11.)
Vélhetően egyre nagyobb létszámmal 4 találkozót tartanánk a 2. Fordulós pályázati anyag
elkészítéséért.

Célok, funkciók
A pályázat megvalósulásával több célunk van. Egyrészt, hogy a látogatóink (az egész város)
elégedettségszintjét növeljük, illetve a szabadtéri rendezvényeket szebb környezetben
lehessen megtartanunk. Valamint fontosnak tartjuk, hogy a beültetett növények által a
látogatók megismerjenek fajtákat a magyar őshonos növények közül és idecsalogassanak a
témában érdeklődő további látogatókat.
Célunk az is, hogy példánk által felhívjuk arra a figyelmet, hogy a MOL Zöldövezet Program
minden olyan közösségnek elérhető, akik összefogásuk által szeretnék környezetüket szebbé
tenni.
A megvalósítással az iskola udvarának funkciója alapvetően nem változna, mert az ugyanúgy
továbbra is a megszokott feltételekkel (házirend) használható volna a látogatók számára,
azonban egy felfrissült, megújult környezetben. A szeméttárolók számának tervezett
növelésével, a külsős rendezvények tisztaságát is tovább tudnánk fokozni.

Érintettek
(Hány résztvevőre számítanak és mely csoportokból (pl. a helyi lakosok, a társasház lakói, civil szervezetek önkéntesei,
önkormányzat munkatársai, iskola tanulói és tanárai, stb.)?

Az előkészítésben és a kivitelezésben az iskola közösségén felül szülők, helyi lakosságból
való visszatérő látogatók és az Önkormányzat is részt venne.
Egyrészt már megtapasztaltuk (pl.:önkéntes tanterem-festő szülők, szemétszedő akciók…),
másrészt pedig hiszünk a városunk közösségi erejében, a munka kivitelezési fázisában nem
fogunk emberi erőforrás hiányban szenvedni, de minden segítséget örömmel fogadunk.
A tervezésben 40 főre, a kivitelezésben legalább 250 főre számítunk.

Tervezett tevékenység leírása (legfeljebb 300 szó)
Az ötletterv elkészítése is már szülői összefogással készült, az Iskola és az Önkormányzat
nagyon erős támogatásával. Amennyiben az ötlettervünk elfogadásra kerül, úgy a második
fordulója a pályázatnak a csapatunk bővülését kell, hogy eredményezze. A csapat bővítésének
első lépése az volna, hogy a MOL Zöldövezet Programot bemutatnánk különböző fórumokon
hangsúlyozva, az első fordulós pályázat eredményét és az ezzel járó lehetőséget. A fórumokon
túl közzétesszük az információt az iskolai faliújságon, a Sportegyesület felületén és a
városban megjelenő ingyenes újság hasábjain keresztül valamint a közösségi médiában. A
közzététel egyben felhívás is volna arra, hogy a kapott lehetőség megvalósítása rajtunk múlik,
amihez szaktudásra, tapasztalatokra, és a lelkesedés mellett erős kezekre van szükség. Az első
meghirdetett találkozót 2014. december 6-án tartanánk az iskola tornatermében, ahol a négy
munkacsoport is ismertetésre kerülne, így a jelentkezők saját megítélésük által tudnák a
legmegfelelőbb helyet megtalálni a közösségi tervezés és kivitelezés során. A tervezési
tevékenység fő mérföldköveit közösen határoznánk meg a tervezési ütemtervben leírt pontok
és a képzésen tanultak alapján. Az érdeklődés fenntartására a leghatásosabb módszernek azt
ítéljük, ha az ötletek meghallgatásra kerülnek akár egy Ötletláda-email címen keresztül.
Valamint folyamatos tájékoztatást adunk a program sikereiről és nehézségeiről, hogy azt
érezze a közösség, hogy „mindenkire szükség van, csatlakozni nem késő” a kívánt eredmény
eléréséhez. A köszönetnyilvánítás erejében is hiszünk, de legfőképpen az eddig megtapasztalt
közösségi megmozdulások adnak támogatást abban, hogy a részvétel a kezdetektől fogva
magas lehet.

Kérjük, ismertessék, hogy ilyen módon kívánják felkelteni a helyiek
érdeklődését a tervezési folyamat és a program iránt!
Dunaharaszti közössége már többször bizonyította, hogy a közös cél eléréséért képes az
összefogásra. Kisvárosi jellegéből adódóan gyorsan terjednek a hírek, így egy jó ügy mellett
önkéntesen sorakoznak a városlakók. Egyrészt nagyon sok gyermekes család él a városban,
akik egyre környezettudatosabban nevelik a gyerekeiket és örömmel vesznek részt a teljes
családdal a városi kezdeményezéseken. A pozitív eredményeket mindenki örömmel fogadja és
büszke rá, ha hozzájárulhatott akár egy apró segítség által is.

Ahhoz, hogy az érdeklődést felkeltsük és fenntartsuk, ahhoz a legfontosabb feladatunk, hogy
pontos információt tudjunk adni a MOL Zöldövezet Programról és a lehetőségeinkről annak
minden pozitívumával és nehézségeivel. Fontos, hogy tisztán tudjuk kommunikálni, hogy
mikor kire miért van szüksége a városnak. A folyamatos kommunikáció által pedig el tudjuk
érni, hogy az érintettek „saját ügyüknek” tekintsék a lehetőséget amihez a csatlakozást nem
teherként élik meg.
Az információt több csatornán kívánjuk eljuttatni, de erről már esett szó a korábbiakban.

Várható költségek (legfeljebb 200 szó)
A költségek előzetese tervezésénél a saját forrásaink tisztázása után figyelembe vettük a
pályázatban kiírt szabályokat és lehetőségeket. A teljes megvalósítást 25%-ban önrészből
finanszíroznánk, így a megpályázni kívánt összeget 600.000 forintban határoztuk meg, ezáltal
a projekt teljes költségvetése 800.000 forint lenne. A tervezett költség 60%-át őshonos
növényekre költenénk, kihasználnánk a maximális összeget a fűmag vásárlására,
szeméttárolókat, termőföldet, padokat, ágyásszegélyeket, festéket és kerti szerszámokat is
vásárolnánk.
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