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Egyéb elıterjesztés 
Békés Város Képviselı-testülete 

2008. december 18-i ülésére 
 
Tisztelt Képviselı-testület! 
 
A DAOP-2007-4.2.1/2 kódjelő pályázaton önkormányzatunk jelentıs összeget nyert a Dr. 
Hepp Ferenc Tagiskola felújítására. Az uniós pályázatok logikája alapján az infrastrukturális 
fejlesztésekhez kötelezı tartalmi fejlesztést is végrehajtani. A pályázat benyújtásakor 
vállalnunk kellett, hogy a Kompetencia alapú oktatás megvalósítására benyújtjuk a TÁMOP-
3.1.4/08/2. kódszámú pályázatot. 
 
A pályázat 2008. december 17-tıl 2009. február 16-ig nyújtható be, de szakértıi információk 
szerint a pályázati rendszert 2008. december 18-án, legkésıbb 19-én lezárják, mivel a 
kötelezıen pályázók köre által igénylendı támogatás is több, mint a pályázati összeg. 
 
A pályázat benyújtását bizonyítanunk kell ahhoz, hogy a DAOP pályázat 2. körében 
eredményesen vegyünk részt, a kötelezettség miatt benyújtását kérjük a képviselı-testülettıl, 
elnyerésére azonban valószínőleg a 2009-ben kiírandó második körben automatikusan kerül 
sor. 
 
A pályázható összeg feladatellátási helyenként 25 millió forint. A pályázat 100 %-os 
támogatottságú. A pályázati idı 20 hónap. Az elıleg mértéke 25 %, köztes elszámolásra van 
lehetıség, a végsı elszámolás azonban az ilyen pályázatoknál gyakran csúszik, így az összes 
költség 25-30 %-ban utófinanszírozású. 
 
A pályázathoz kötelezı komplex közoktatási szakértıt igénybe venni, aki az ún. „szolgáltatói 
kosár” tartalmára javaslatot tesz, annak szükségességét igazolja. Felkérése megtörtént, a 
szerzıdéskötésre még nem került sor. A szakértı díja nyertes pályázat esetén az elıkészítés 
költségei között elszámolható, be nem fogadott pályázat esetén 250.000 Ft, ami a megrendelı 
önkormányzatot terheli. Kifizetésére a pályázat eredményhirdetése után kerül sor, tehát a 
2009. költségvetési évre esik. Az oktatási szakfeladaton ebben az évben is több mint 
egymillió forint volt hasonló célokra, a jövıben is ott célszerő tervezni. 
 
A pályázó maga az önkormányzat, a szakmai megvalósításra azonban minden feladatellátási 
helyre külön megállapodást kell kötnie a tagintézményekkel.  Ennek tartalma három területet 
érint: 

1. Garancia az intézménynek, hogy a fenntartó az elnyert összeget csak erre a célra 
fordíthatja. 

2. Garancia az önkormányzatnak, hogy az intézmény a szakmai elvárásokat teljesíti. 
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3. Garancia a helyi közösségeknek, hogy a pályázati tevékenység és annak eredményei 
nyilvánosságot kapnak. 

 
A pályázat likviditási nehézségeket okozhat önkormányzatunknak, de kettıs kötelezettségünk 
van rá: 

• az infrastrukturális (DAOP) pályázat szakmai feltétele, 
• illetve a kompetencia alapú oktatás bevezetését 2010 szeptemberétıl a közoktatási 

törvény kötelezıvé teszi. 
 
A fentiek alapján kérjük a képviselı-testületet a pályázat benyújtására. 
 
 
Határozati javaslat: 

1. Békés Város Képviselı-testülete a Békési Kistérségi Intézményfenntartó Társulás 
gesztor településeként benyújtja a TÁMOP-3.1.4/08/2. kódszámú Kompetencia 
alapú oktatás, egyenlı hozzáférés - Innovatív intézményekben címő pályázatot a 
Békési Kistérségi Iskola békési tagintézményeire. A megpályázott összeg 
75.000.000,- Ft.  

 
2. A képviselı-testület felhatalmazza polgármesterét, hogy a tagintézményekkel az 

együttmőködési megállapodást megkösse. 
 

3. A képviselı-testület felhatalmazza polgármesterét, hogy komplex közoktatási 
szakértıt bízzon meg, a szakértı megbízási díját az önkormányzat 2009. évi 
költségvetésében az oktatási szakfeladaton biztosítja. 
 

4. A pályázat önerıt nem igényel, de az utófinanszírozásból adódó átmeneti 
likviditási gondok áthidalására a támogatási részösszeget Békés Város 
Önkormányzata Képviselı-testülete szükség esetén elıre megfinanszírozza 

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

Jogi ellenjegyzı 

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

 
 

 


