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A Békési Kistérségi Iskola igazgatója a mellékelt megkereséssel élt a fenntartó 
önkormányzat felé, melyben jelzi, hogy a TÁMOP-3.1.4.-12/2 kódjelű „Innovatív iskolák 
fejlesztése” című pályázatot kívánják benyújtani. A mellékelt megkeresés tartalmazza a pályázat 
valamennyi lényeges jellemzőjét. Az intézmény a két feladat-ellátási helyre együttesen 
előreláthatólag 100 MFt-ot kíván megpályázni. Kérem a T. Képviselő-testületet, hogy a pályázat 
benyújtását támogatni szíveskedjen az alábbi határozati javaslat elfogadásával.  

Határozati javaslatok: 

 
1.Békés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a TÁMOP-3.1.4.-12/2 „Innovatív 

iskolák fejlesztése” c. pályázat Békési Kistérségi Iskola (a továbbiakban: Intézmény) általi 
benyújtását támogatja. 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. évi költségvetésében biztosítja úgy, hogy az intézmény által 
benyújtott, számlákkal és szerződésekkel alátámasztott kifizetések teljesítésére a felmerülés 
mértékének arányában forrást 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. 
Felhatalmazza polgármesterét a pályázat benyújtásához szükséges okiratok aláírására. 

2.Az Intézmény köteles az önkormányzat által megelőlegezett összeget az általa elnyert 
támogatás bankszámlájára történő megérkezését követő öt munkanapon belül az 
Önkormányzat bankszámlájára visszautalni. 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, Kis Eszter igazgató - BKI 

Békés, 2012. augusztus 21.                           

Izsó Gábor 
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Pénzügyi ellenjegyző 



 


