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Tisztelt Képviselő-testület! 
 

Megjelent a Társadalmi Megújulás Operatív Program (TÁMOP) „Iskolai 
tehetséggondozás” című, TÁMOP-3.4.3-11/2 kódszámú pályázati felhívás. 

A pályázati kiírással kapcsolatosan a jelen előterjesztéshez melléklet levéllel kereste 
meg önkormányzatunkat Kis Eszter, a Békési Kistérségi iskola igazgatója, mely szerint mind 
az Iskola Székhelyintézménye (Eötvös József), mind a Hepp Ferenc Tagiskola erre a kiírásra 
pályázatot kíván benyújtani. 

A pályázat főbb feltételeit az igazgatónő kérelme tartalmazza, melyek közül 
kiemelendő, hogy a támogatás formája vissza nem térítendő támogatás, mértéke 100 %. A 
pályázat megvalósításának időtartama minimum 10, maximum 18 hónap. Az elnyerhető 
támogatási összeg tagiskolánként 5-20 MFt. A pályázat utófinanszírozású, 25%-os előleg-
lehívási lehetőséggel. Az összességében lehívható pályázati keretösszeg 960 MFt.  

 

Kérem az alábbi határozati javaslat elfogadását. 

 
Határozati javaslat: 
 
1. Békés Város Képviselő-testülete jóváhagyja, hogy a Békési Kistérségi Általános 

Iskola, Sportiskola, Alapfokú Művészeti Iskola és Pedagógiai Szakszolgálat 
Székhelyintézménye és Hepp Ferenc Tagiskolája (a továbbiakban: tagintézmények) 
a TÁMOP „Iskolai tehetséggondozás” című, TÁMOP-3.4.3-11/2 kódszámú pályázati 
felhívásra pályázatot nyújtson be tagintézményenként legfeljebb bruttó 20.000.000,- 
Ft összköltséggel. A pályázat 100 %-os támogatottságú, ezért az önerőre forrást nem 
kell biztosítani a költségvetésből. A Képviselő-testület a megpályázott összegnek a 
pályázat keretében igényelhető előlegen felüli részét – amennyiben szükségessé válik 
– előlegként 2013. évi költségvetésében biztosítja úgy, hogy a tagintézmények által 
benyújtott, számlákkal és szerződésekkel alátámasztott kifizetések teljesítésére a 
felmerülés mértékének arányában forrást biztosít, azzal, hogy a tagintézmények az 
Önkormányzat által esetlegesen megelőlegezett összegek elszámolásakor kötelesek az 
Önkormányzat részére a likviditás biztosítása kapcsán felmerülő esetleges 
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kamatkiadásait (likvid-hitel) is megtéríteni, és kötelesek a pályázat megvalósítása 
során teljesítésre kerülő számlákat a Polgármesteri Hivatal Gazdasági 
Osztályvezetőjével pénzügyileg ellenjegyeztetni.  

2. A tagintézmények kötelesek az önkormányzat által megelőlegezett összeget az általuk 
elnyert támogatás bankszámlára történő megérkezését követő öt munkanapon belül 
az Önkormányzat bankszámlájára visszautalni. Az Önkormányzat és a 
tagintézmények – amennyiben előleg biztosítása szükségessé válik – az 1. pont 
szerinti finanszírozás biztosítására és a részletszabályok rögzítése érdekében 
megállapodást kötnek. A megállapodás megkötésre felhatalmazza Izsó Gábor 
polgármestert. 

 

Határid ő: Intézkedésre azonnal 

Felelős:  Izsó Gábor polgármester 

 

Békés, 2012. május 17. 

 
         Izsó Gábor 
        polgármester 
 
 .....................................  

Jogi ellenjegyző 
 
 

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

 


