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Tisztelt Képviselő-testület! 

A Békés Városi Kecskeméti Gábor Kulturális, Sport és Turisztikai Központ és a Püski 

Sándor Városi Könyvtár 2012 áprilisában azzal a kéréssel kereste meg Önkormányzatunkat, 

hogy a TÁMOP-3.2.13-12/1 „Kulturális intézmények részvétele tanórán kívüli nevelési 

feladatok ellátásában” c. pályázatra pályázatot kívánnak benyújtani. A Képviselő-testület 

138/2012. (IV. 26.) határozatával a pályázatok benyújtását jóváhagyta azzal, hogy az 

elnyerhető támogatás utófinanszírozású volta miatt esetleges igény felmerülése estén likvid 

forrást biztosít a pályázatban vállaltak megvalósítása céljából. 

Az intézmények a pályázatot az akkor meghirdetett beadási határidőben benyújtották, 

azonban a kiíró szerv többletforrás biztosítása miatt a korábbi pályázatot lezárta, és új kiírást 

tett közzé 2012. november 30-i beadási határidővel. Mindkét intézmény változatlan 

tartalommal újra be kívánja adni pályázatát az új kiírásra is. 

A 138/2012. (IV. 26.) KT. határozat (jelen előterjesztéshez mellékelve) egyben, mint 

fenntartói hozzájáruló nyilatkozat került a pályázati dokumentációba becsatolásra, melyben a 

beadás dátumaként, a határozat végrehajtásának határidejeként 2012. május 15. szerepel. A 

kiíró szerv ragaszkodik hozzá, hogy a fenntartói nyilatkozatban a megújított benyújtási 

határidő szereplejen, ezért szükséges a korábbi határozat módosítása. 

Kérem az alábbi határozati javaslat elfogadását. 

Határozati javaslat: 

Békés Város Képviselő-testülete 138/2012. (IV. 26.) határozatának végrehajtási 

határidejénél az „intézkedésre azonnal, pályázat benyújtására legkésőbb 2012. máj. 15.” 

szövegrészét „intézkedésre azonnal, pályázat benyújtására legkésőbb 2012. nov. 30.” 

szövegre módosítja. 

Határidő:       intézkedésre azonnal 

Felelős: Izsó Gábor polgármester, 

Békés, 2012. október 26. 

        Izsó Gábor  

                  polgármester 

Jogi ellenjegyző 

Pénzügyi ellenjegyző 
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Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének 

138/2012. (IV. 26.) határozata: 

 

Békés Város Képviselő-testülete  

1. támogatja az általa fenntartott Kecskeméti Gábor Kulturális, Sport és 

Turisztikai Központ TÁMOP-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 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. támogatja az általa fenntartott Püski Sándor Városi Könyvtár TÁMOP-

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 

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. 

3. Az Önkormányzat és az 1-2. pontban megjelölt intézmények – 

amennyiben előleg biztosítása szükségessé válik – az 1., ill. 2. pont 

szerinti finanszírozás biztosítására és a részletszabályok rögzítése 

érdekében megállapodást köt. A megállapodás megkötésre felhatalmazza 

Izsó Gábor polgármestert. 

Határidő:        intézkedésre azonnal,  

pályázat benyújtására legkésőbb 2012.máj. 15. 

Felelős:  Izsó Gábor polgármester, 

Püski Sándor városi könyvtár igazgatója, 

   Békés Városi Kecskeméti Gábor Kulturális 

Központ igazgatója 

 


