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Egyéb elıterjesztés 
Békés Város Képviselı-testülete 

2008. december 18-i ülésére 
 
Tisztelt Képviselı-testület! 
 
I.  A Békés Megyei Tudásház és Könyvtár Kulturális Irodája pályázatot ad be a TÁMOP 
3.2.3/08/1 kódjelő, „"Épít ı közösségek", közmővelıdési intézmények az élethosszig tartó 
tanulásért” címő pályázatra, melyhez konzorciumi tagként a Békés Városi Kulturális 
Központ is csatlakozni kíván. Konzorciumi tagok: 

1. Békés Megyei Tudásház és Könyvtár Kulturális Irodája, Békéscsaba 
(konzorcium-vezetı) 

2. Mővelıdési Ház és Könyvtár Medgyesegyháza 
3. Kalocsa Róza Kulturális Kht,. Mezıkovácsháza 
4. Szabó Károly Mővelıdési Ház és Könyvtár, Köröstarcsa 

 A pályázat átfogó célja a közmővelıdési intézményrendszer felnıttképzési kapacitásának 
bıvítése. A Békésre vállalt feladatok: 

• helyi igényekre épülı felnıttképzési szolgáltatások, tanfolyamok szervezése, 
lebonyolítása,   

• az intézmény felnıttképzési intézményként való akkreditálása, 

• felnıttképzési tanfolyamok akkreditálása. 

A pályázat beadási határideje 2009. január 30. A pályázaton elnyerhetı támogatás 
legmagasabb összege 100 MFt, a pályázat önerıt nem igényel, a fenntartónak azonban 
vállalnia kell, hogy a beindított programokat a pályázat lezárulása után 5 évig fenntartja. Az 
önkormányzatnak a konzorciumban való részvételi hányada arányában kell a pályázattal 
kapcsolatban kötelezettséget vállalnia. A pályázati kiírás szerint a támogatási szerzıdés 
megkötésekor az igényelt összeg 25 %-a lehívható, tehát elméletben az önkormányzat a rá esı 
önerı részt nem kell, hogy megelılegezze. A korábbi tapasztalatok szerint azonban 
elıfordulhat, hogy a pályáztató ESZA Kht. nem fizet idıben. Egy ilyen esetleges késedelem 
miatt lehet szükség arra, hogy az Önkormányzat az átmeneti likviditási gondok áthidalására 
elıre megfinanszírozza a támogatási összeg egy részét (persze a konzorciumban való 
részvétele arányában /20% - 20 MFt/), amelyet a támogatási összeg átutalásakor a Kulturális 
Központ az Önkormányzatnak átad. 

II.  A Békés Megyei Tudásház és Könyvtár Kulturális Irodája pályázatot ad be a 
TÁMOP 3.2.3/08/2 kódjelő, „"Építı közösségek", közmővelıdési intézmények az 
élethosszig tartó tanulásért” címő pályázatra, melyhez konzorciumi tagként a Békés 
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Városi Kulturális Központ szintén csatlakozni kíván. A pályázat célja a helyi oktatási 
intézmények partneri bevonásával  

• helyi igényekre épülı oktatást kiegészítı, iskolarendszeren kívüli programok 
megvalósítása (szakkörök, nyári táborok) 

• digitális kompetenciák fejlesztése 

A pályázaton elnyerhetı támogatás legmagasabb összege 100 MFt. A pályázat önerıt nem 
igényel, a fenntartónak azonban vállalnia kell, hogy a beindított programokat a pályázat 
lezárulása után 5 évig fenntartja. A beadási határidı 2009. január 15. A pályázat 
utófinanszírozású, a konzorciumból ráesı rész arányában az ESZA Kht. fizetési késedelme 
miatt itt is elıfordulhat, hogy az önkormányzatnak az átmeneti likviditási  gondok 
áthidalására elıre megfinanszírozza a támogatási összeg egy részét, amelyet a támogatási 
összeg átutalásakor a Kulturális Központ az Önkormányzatnak átad (100 MFt támogatás 
esetén 20 MFt). 
 
A felnıttképzés az akkreditációs eljárások költségeit leszámítva (ami a pályázat része) 
önköltséges formában fenntartja önmagát, itt csak a szolgáltatás fenntartásának vállalásáról 
van szó. Ez a gyakorlatban azt jelenti, hogy évente legalább egy képzési programot kell a 
Kulturális Központnak megvalósítani, tehát évente egy szakkört és/vagy tábort, amelyet 
jelenleg is megtesz az intézmény. 
 
Az iskolán kívüli foglalkozások fenntartása ingyenes szolgáltatásokat is takar, ez azonban 
éves szinten sem jelentıs összeg, ugyanakkor egy másik program végrehajtásában is segít: az 
oktatási esélyegyenlıségi intézkedési terv vállalt feladatai között szerepel, hogy a 
halmozottan hátrányos helyzetőek számára nyújtott iskolán kívüli foglalkozások számát 
bıvítjük. A megfelelı programválasztékkal a két feladat összekapcsolható, és együtt 
teljesíthetı. 
Kérem a képviselı-testületet a pályázatok benyújtásának támogatására. 
 
I. Határozati javaslat: 
 

1. Békés Város Képviselı-testülete a Békés Városi Kulturális Központ 2009. január 
30-i beadási határidejő TÁMOP 3.2.3/08/1 kódjelő „"Épít ı közösségek", 
közmővelıdési intézmények az élethosszig tartó tanulásért” címő pályázaton való 
részvételéhez hozzájárul, a projekt tartalmával, célkit őzéseivel egyetért, az abban 
vállalt tevékenységek megvalósítását a Kulturális Központ konzorciumban való 
részvétele arányában támogatja, beleértve az utófinanszírozásból adódó átmeneti 
likviditási gondok áthidalására elıre megfinanszírozott támogatási részösszeget 
is. 

2. A pályázattal elnyerhetı támogatási összeg 100 MFt, önerıt nem igényel, de 
Békés Város Önkormányzata Képviselı-testülete a Békés Városi Kulturális 
Központ konzorciumban való részvétele arányában vállalja, hogy a pályázat 
útján létrehozott kapacitásokat, szolgáltatásokat a projekt befejezését követı 5. 
év végéig fenntartja és üzemelteti, továbbá a pályázati útmutató C10 pontjában 
elıírt, fenntartásra vonatkozó kötelezettségek teljesítésérıl a Kulturális Központ 
konzorciumban való részvétele arányában gondoskodik. 

 
II. Határozati javaslat:  
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1. Békés Város Képviselı-testülete a Békés Városi Kulturális Központ 2009. január 
15-i beadási határidejő TÁMOP 3.2.3/08/2 kódjelő „"Épít ı közösségek", 
közmővelıdési intézmények az élethosszig tartó tanulásért” címő pályázaton való 
részvételét támogatja, a projekt tartalmával, célkitőzéseivel egyetért, az abban 
vállalt tevékenységek megvalósítását a Kulturális Központ konzorciumban való 
részvétele arányában támogatja, beleértve az utófinanszírozásból adódó átmeneti 
likviditási gondok áthidalására elıre megfinanszírozott támogatási részösszeget 
is. 

2. A pályázattal elnyerhetı támogatási összeg 100 MFt, önerıt nem igényel, de 
Békés Város Önkormányzata Képviselı-testülete a konzorciumban való 
részvétele arányában vállalja, hogy a pályázat útján létrehozott kapacitásokat, 
szolgáltatásokat a projekt befejezését követı 5. év végéig fenntartja és üzemelteti, 
továbbá a pályázati útmutató C10 pontjában elıírt, fenntartásra vonatkozó 
kötelezettségek teljesítésérıl a konzorciumban való részvétele arányában 
gondoskodik. 

Határid ı: intézkedésre azonnal 
 
Felelıs: Izsó Gábor polgármester 
 
 
Békés, 2008. december 9. 
 
 
        Izsó Gábor 
                  polgármester 
.....................................  

Jogi ellenjegyzı 

.....................................  
Pénzügyi ellenjegyzı 


