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Tisztelt Képviselő-testület! 
 
A Békés Városi Kecskeméti Gábor Kulturális, Sport és Turisztikai Központ pályázatot 

kíván benyújtani a TÁMOP-3.2.13-12/1 Kulturális intézmények részvétele tanórán kívüli 
nevelési feladatok ellátásában c. pályázatra. 

A pályázat célja célja, hogy a kulturális intézmények szélesebb körben kapcsolódjanak 
be a formális oktatásba és szerepük erősödjön meg a kulturális tudás átadásában, s ezen 
keresztül elérendő cél a közoktatásban résztvevő gyerekek és tanulók óvodai, tanórai és 
tanórán kívüli és szabadidős nem formális és informális nevelésének és oktatásának 
támogatása, a nevelési-oktatási és kulturális intézmények hosszú távú együttműködésében, 
helyi és országos szinten. 
 A projekt oktatási-nevelési intézményi partnerei: Békési Kistérségi Általános Iskola 
Eötvös J., és dr. Hepp F., valamint a tarhosi tagintézményei, a Szegedi Kis István Református 
Gimnázium, és a Békési Kistérségi Óvoda Baky u-i és az Újvárosi Óvoda tagintézményei.  
Így összesen hat partnerintézmény jelenik meg a pályázat kedvezményezettjeként. 
 
Támogatható tevékenységek a TÁMOP-3.2.13-12/1 uniós pályázatban: 

 A nevelési-oktatási intézmények óvodai vagy iskolai pedagógiai programjának 
megvalósítását támogató, kínálatát gazdagító tanórai, tanórán kívüli, szabadidős 
tevékenységek megvalósítása támogatható. A tevékenységek közvetlen célcsoportja az óvodai 
nevelésben és iskolai oktatásban résztvevő gyermekek, tanulók. 

A foglalkozások az alábbi foglalkoztatási formákban valósulhatnak meg a kulturális, vagy 
nevelési/oktatási intézményekben: 

• Havi szakkör 
• Heti szakkör 
• Tehetséggondozás, fejlesztés 
• Versenyek, vetélkedők 
• Témanap, témahét 

Minden projekt esetében kapcsolódó tevékenységként támogatható 

• a programokhoz kapcsolódó előzetes igényfelmérés 
• projektmenedzsment tevékenység 
• adminisztrációs tevékenység 
• a projekt megvalósításához szükséges szolgáltatások igénybevétele 
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Támogathatók továbbá szorosan a támogatható tevékenységekkel összefüggő, azok 
hatékony bonyolításához szükséges kismértékű infrastruktúra-fejlesztések, legfeljebb az 
elszámolható költségek 10%-áig: 

• A foglalkozásokhoz szükséges, a projekthez szorosan kapcsolódó és nélkülözhetetlen 
eszközök, szoftverek, bútorok, berendezések beszerzése, amennyiben nem áll 
rendelkezésre. 

A támogatás mértéke: 100 % 
A támogatás összege: 5 – 30 millió Ft. az alábbi bontásban: 

• 5 együttműködési megállapodás esetén: maximum 10.000.000 forint. 
• 6-11 együttműködési megállapodás esetén: maximum 25.000 000 forint 
• legalább 12 együttműködési megállapodás esetén: maximum 30.000.000 forint. 

 
A projekt tervezett futamideje 12 hónap (maximum 20 hónap). A pályázat elbírálásától 

függően a tervezett projektindulás 2013. február 1., a projekt tervezett zárása 2014. január 30. 
napja. A fenntartási időszak a projekt zárása után öt év, vagyis a tervezett indulás esetén 2019. 
január 30. A fenntartási időszak alatt minden partnerintézményben évente legalább egy 
foglalkoztatási formát kell megvalósítani, amelynek nem feltétlenül kell megegyezni a projekt 
során végzett tevékenységgel. Az intézményekkel történt előzetes egyeztetés alapján olyan 
fenntartási tevékenységeket kívánunk tervezni, melyek nem terhelik meg az Önkormányzat 
költségvetését. A pályázónak – a támogatás visszafizetésének terhe mellett – vállalnia kell, 
hogy a projekt megvalósításának zárásától számított 5 évig a támogatásból beszerzett 
eszközök rendeltetésében és tulajdonjogviszonyában változás nem történik, használatából 
bármely szervezetnek jogtalan előnye nem származik. 

A támogatás intenzitása 100 %. Hat partnerintézmény esetén az igényelhető maximális 
összeg tehát 25.000.000 Ft, melyet az Intézmény meg kíván pályázni. A pályázat 
utófinanszírozású, de a megvalósítás során a támogatási összeg 25 %-a előlegként lehívható. 

Sikeres pályázat esetén szükség szerint esetleges likviditási támogatást kér az 
Intézmény. Egyéb, az Önkormányzatot érintő kötelezettségvállalás a pályázatban nincsen.  

Az oktatási normák csökkenése miatt a nevelési-oktatási intézményeknek egyre 
kevesebb forrásuk marad a szabadidős tevékenységek támogatására, az iskolán kívüli 
programokra, de a tehetséggondozó szakkörökre is, ezért ez a pályázat hasznos kiegészítő, 
programszínesítő lehet a következő időszakban. A beszerzett eszközökre az 5 éves 
fenntarthatóságot garantálni tudjuk, a félévenkénti 1 programra pedig a fenntartási időszakra 
már nem vonatkozik az ingyenesség, így jelentős forrást nem igényel. Javasoljuk, hogy az 
alábbi határozati javaslat elfogadásával a Képviselő-testület, mint fenntartó járuljon hozzá, 
hogy a Békés Városi Kulturális Központ a pályázatot beadja, illetve a fenntartásra vállaljon 
kötelezettséget. 

 

Határozati javaslat: 

1. Békés Város Képviselő-testülete támogatja az általa fenntartott Kecskeméti 
Gábor Kulturális, Sport és Turisztikai Központ TÁMO P-3.2.13-12/1 kódjelű, 
„Nevelési-oktatási intézmények tanórai, tanórán kívüli szabadidős 
tevékenységeinek támogatása” elnevezésű pályázaton való indulását. A támogatás 
intenzitása 100 %, önerő biztosítása nem szükséges. A pályázat 
utófinanszírozású, előlegként 25 % hívható le. A Képviselő-testület a 
megpályázott összegnek a pályázat keretében igényelhető előlegen felüli részét – 
amennyiben szükségessé válik – előlegként 2013-2014. évi költségvetésében 
biztosítja úgy, hogy az intézmény által benyújtott, számlákkal és szerződésekkel 
alátámasztott kifizetések teljesítésére a felmerülés mértékének arányában forrást 
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biztosít, azzal, hogy az Intézmény az Önkormányzat által esetlegesen 
megelőlegezett összegek elszámolásakor köteles az Önkormányzat részére a 
likviditás biztosítása kapcsán felmerülő esetleges kamatkiadásait (likvid-hitel) is 
megtéríteni, és köteles a pályázat megvalósítása során teljesítésre kerülő 
számlákat a Polgármesteri Hivatal Gazdasági Osztályvezetőjével pénzügyileg 
ellenjegyeztetni. Az Intézmény köteles az önkormányzat által megelőlegezett 
összeget az általa elnyert támogatás bankszámlájára történő megérkezését követő 
öt munkanapon belül az Önkormányzat bankszámlájára visszautalni. A pályázat 
keretében beszerzett eszközök fenntartására és a pályázati útmutatóban előírt 
tevékenységek folytatására 5 évre kötelezettséget vállal. 

2. Az Önkormányzat és az Intézmény – amennyiben előleg biztosítása szükségessé 
válik – az 1. pont szerinti finanszírozás biztosítására és a részletszabályok 
rögzítése érdekében megállapodást köt. A megállapodás megkötésre 
felhatalmazza Izsó Gábor polgármestert. 

Határid ő:       intézkedésre azonnal 

Felelős: Izsó Gábor polgármester 
  Békés Városi Kulturális Központ igazgatója 

 

Békés, 2012. április 18. 

 

 

        Izsó Gábor  
                  polgármester 

 .....................................  
Jogi ellenjegyző 

 .....................................  
Pénzügyi ellenjegyző 

 


