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K I V O N A T

Készült: Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2010.
március 16-án megtartott rendkívüli nyilvános ülésén készült jegyzőkönyvből

Tárgy: Javaslat a 2010. januári és februári hónapokban áttekintett pályázati
lehetőségekről szóló tájékoztató elfogadására, valamint a kiemelt
TÁMOP-3.2.11/10/1/KMR pályázaton történő indulásra  

A Képviselő-testület 14 egyhangú igen szavazattal az alábbi határozatot
fogadta el:

119/2010. (III.16.) Kt. határozat
1.
Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testülete indulni kíván
a „TÁMOP-3.2.11/10/1/KMR nevelési-oktatási intézmények
tanórai, tanórán kívüli és szabadidős tevékenységeinek támogatása”
című pályázaton.

2.
Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz,
hogy a „TÁMOP-3.2.11/10/1/KMR Nevelési-oktatási intézmények
tanórai, tanórán kívüli és szabadidős tevékenységeinek támogatása”
című pályázattal összefüggésben a Kós Károly Általános
Művelődési Központot szerepelteti a projekt gesztoraként,
lebonyolítójaként.

3.
Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz,
hogy a „TÁMOP-3.2.11/10/1/KMR Nevelési-oktatási intézmények
tanórai, tanórán kívüli és szabadidős tevékenységeinek támogatása”
című pályázat összeállítása, valamint a pályázatíró tevékenység



lebonyolítása céljából a legjobb árajánlatot adó Körics
Euroconsulting Kft.-vel működik együtt azzal, hogy a pályázatíró
cég árajánlatának a megpályázott összeggel arányosnak kell lennie.

4.
Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz,
hogy a „TÁMOP-3.2.11/10/1/KMR Nevelési-oktatási intézmények
tanórai, tanórán kívüli és szabadidős tevékenységeinek támogatása”
című pályázat kapcsán a projekt célcsoportjaként az alább felsorolt
intézményeket nevesíti:
 Nyitnikék óvoda,
 Telepi óvoda,
 Szentistvántelepi Általános Iskola
 Kalász Suli,
 Kós Károly Általános Művelődési Központ.

5.
A) A Képviselő-testület tudomásul veszi, hogy a

„TÁMOP-3.2.11/10/1/KMR Nevelési-oktatási intézmények
tanórai, tanórán kívüli és szabadidős tevékenységeinek
támogatása” kódjelű pályázat utófinanszírozású, és egy tanévre, a
2010/2011-es tanévre szól. A Képviselő-testület tudomásul veszi,
hogy a pályázat előfinanszírozása részéről azt jelenti, hogy
2010-ben az új tanév első négy hónapjára (szeptember-december)
vonatkozó költségeket meg kell előlegeznie. A Képviselő-testület
úgy határoz, hogy 2010. évi költségvetési rendeletében a pályázati
keret terhére 8 M. Ft. összeget biztosít.

B)  A Képviselő-testület szükségesnek tartja tisztázni azt az
előkérdést, hogy a 2010. költségvetési évre eső, megelőlegezendő
támogatás mértéke, valamint a 2011-es költségvetési évre eső
támogatás mértéke között a pályázati kiírás enged-e eltérést.
Amennyiben a 2011-es költségvetési évben a támogatási részarány
növelhető, törekedni kell a minél nagyobb támogatási összeg
megpályázására és lehívására. A Képviselő-testület felkéri a
polgármestert a támogatás mértékére vonatkozó előkérdés
tisztázására.

6.



Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a
„TÁMOP-3.2.11/10/1/KMR Nevelési-oktatási intézmények tanórai,
tanórán kívüli és szabadidős tevékenységeinek támogatása” kódjelű
pályázat kiírásának megfelelően egy halmozottan hátrányos helyzetű
település oktatási intézményét a projektbe bevonja. A Képviselő-testület
felhatalmazza a polgármestert az erre vonatkozó együttműködési
megállapodás aláírására azzal, hogy a bevont település a projektből rá eső
költségeket vállalja, a projektben meg nem térülő, abban el nem
számolható költségek kivételével, amelyek fedezetét a pályázat
költségvetésében kell biztosítani.

7.
Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri az Oktatási,
Kulturális és Sport Bizottságot a „TÁMOP-3.2.11/10/1/KMR
Nevelési-oktatási intézmények tanórai, tanórán kívüli és szabadidős
tevékenységeinek támogatása” kódjelű projektben részt vevő
intézmények által elkészített és kidolgozott projektelemek
véleményezésére.
A Képviselő-testület az OKSB által jóváhagyott szakmai tartalom alapján
a „TÁMOP-3.2.11/10/1/KMR Nevelési-oktatási intézmények tanórai,
tanórán kívüli és szabadidős tevékenységeinek támogatása” pályázat
konkrét tartalmát 2010. márciusi rendes ülésén véglegesíti. A
Képviselő-testület a pályázat véglegesített tartalommal történő beadására
a polgármestert hatalmazza fel.

Határidő: azonnal
Felelős: polgármester

k. m. f.

 Parlagi Endre s. k.,     dr. Molnár Éva s. k.,
   polgármester                 jegyző
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