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Tisztelt Képviselı-testület! 
 

Békés Város Önkormányzata 2007. decemberi ülésén fogadta el közoktatási esélyegyenlıségi tervét.  A 
DAOP-2007-4.2.1/2F (oktatási infrastrukturális fejlesztés – Hepp Ferenc tagiskola felújítása) pályázat 
feltétele volt, hogy az Oktatási és Kulturális Minisztérium által kijelölt esélyegyenlıségi szakértık új 
helyzetelemzést készítsenek, illetve 2008. december 31-ig a  szakértık által felügyelt és általuk is elfogadott 
végleges esélyegyenlıségi terv készüljön.  Utóbbi kötelezettséget a TIOP 1.1.1-07/1 pályázat (tantermek 
egyharmadának informatikai felszerelése) benyújtásakor is vállalnunk kellett. 
Az Esélyegyenlıségi programok végrehajtásának támogatására kiírt TÁMOP-3.3.2./08/2 pályázat beadási 
határideje 2008. szeptember 20.  A pályázat célja az esélyegyenlıségi tervek elkészítése és a végrehajtás 
forrásainak biztosítása. Az elnyerhetı támogatás 15-50 millió forint vissza nem térítendı támogatás, önerı 
nem szükséges. 
Az esélyegyenlıségi terv és a pályázat elkészítése is akkora, és olyan speciális feladat, hogy a Hivatal 
kapacitását meghaladja, ezért 4, a témára specializálódott pedagógiai szakmai szolgáltató cégtıl árajánlatot 
kértünk a megvalósításra. Közülük 3 szolgáltató adott ajánlatot, a legkedvezıbb az EURON Tanácsadó és 
Szolgáltató Kft-tıl érkezett. Vállalásuk szerint az esélyegyenlıségi tervet 350.000,- Ft+ÁFA-, a pályázatot 
380.000,- Ft +ÁFA összegért  készíti el. (A másik két ajánlat egymillió Ft-on felül volt.) Nyertes pályázat 
esetén a pályázatírás költsége elszámolható. Az oktatási szakfeladaton szakértık igénybevételére terveztünk 
összeget, így az esélyegyenlıségi terv elkészíttetésének forrása rendelkezésre áll, illetve a szakfeladaton 
belüli átcsoportosítással a pályázatírás költsége is elıteremthetı, amennyiben a pályázatot elutasítják. 
Kérem a Képviselı-testületet, hogy az esélyegyenlıségi terv elkészítésével és a TÁMOP pályázat 
megírásával az EURON Kft-t bízza meg. 

Határozati javaslat: 

Békés Város Képviselı-testülete a TÁMOP-3.3.2./08/2 pályázati kiírásra pályázatot ad 
be, és az oktatási szakfeladat terhére Békés Város Közoktatási Esélyegyenlıségi Tervének 
elkészítésével és a TÁMOP-3.3.2./08/2 pályázat megírásával az EURON Tanácsadó és 
Szolgáltató Kft-t bízza meg 730.000,- Ft+ÁFA összegben. 

Határid ı: intézkedésre azonnal 
Felelıs: Izsó Gábor polgármester 
 
Békés, 2008. július 24. 

Izsó Gábor 
polgármester 
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