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E l ő t e r j e s z t é s 

Békés Megye Képviselő-testületének  

2011. május 31-i soron kívüli ülésére 

 

Tárgy:  Békés Megyei Önkormányzat 2011. évre kiírt, BMÖ/MKTP/2011 kódszámú,  

„Békés Megye Kulturális és Turisztikai Pályázata 2011.” című pályázati kiírás 

B kategóriájában alapítványi keretek között működő szervezetek által 

benyújtott pályamunkák elbírálása  

 

Tisztelt Képviselő-testület!  

 

Békés Megye Képviselő-testülete a 40/2011. (III.18.) KT. számú határozatával döntött a  

BMÖ/MKTP/2011 kódszámú „Békés Megye Kulturális és Turisztikai Pályázata 2011.” 

pályázati kiírásról. 

Az önkormányzat célja a kulturális és oktatási intézmények stratégiai közelítése, az 

intézmények céljainak és feladatainak közös meghatározása. Különösen meghatározó 

jelentőségű feladatnak tekinti az önkormányzat a különböző profilú megyei fenntartású 

intézmények településekre, térségekre gyakorolt hatásában az egységes szemlélet kialakítását. 

A Békés Megyei Önkormányzat a megye lakossága számára az esélyegyenlőség 

megteremtésére törekszik a társadalmi élet minden területén, így a kultúrához való hozzáférés 

tekintetében is.  

A pályázat célja Békés megye kulturális értékeinek megismertetése, hagyományainak ápolása, 

a kulturális és oktatási intézmények stratégiai közelítése, a lokális közösségek 

önszerveződésének erősítése, a Békés megyei kulturális és turisztikai élet élénkítése. A Békés 

Megyei Önkormányzat a megyei civil társadalom, civil közösségek tevékenységét és aktív 

részvételét, valamint a közművelődési és kulturális életben való együttműködését is erősíteni 

kívánja. 

A pályázat „B” kategóriájában részt vehettek a békés megyei székhellyel rendelkező 

bejegyzett civil szervezetek és békés megyei települési önkormányzatok. 

A pályázat „B” kategóriájában a nyertes pályázó Békés megyében hagyományosan 

megvalósított, kiemelkedő jelentőségű kulturális és gasztronómiai események, 

nagyrendezvények, nagyfesztiválok megrendezéséhez részesülhet támogatásban. A „B” 

kategória pályáztatása két körben történik. Az első körben a pályázók bemutatják a 

megvalósítandó programot és a szakmai konzultációt követő második körben pályázhatnak a 

konkrét támogatásra. 

A „B” kategória pályázati céljának megvalósításához 15.000.000,-Ft forrás áll rendelkezésre.  

A pályázatok beérkezésének határideje 2011. április 18-a volt. A pályázati kiírásra „B” 

kategóriában 19 pályamű érkezett be, amelynek formai bírálata során megállapítást nyert, 

hogy 2 pályázat nem felelt meg az előírt formai követelményeknek. A formai szempontoknak 

megfelelő 17 pályázatot tartalmi szempontból két egymástól független szakmai bíráló 

vizsgálta. Ezen pályázatot benyújtó szervezetek közül 4 alapítványi, 13 nem alapítványi 

keretek között működik. A nem alapítványi keretek között működő 13 szervezetről Békés 

Megye Képviselő-testülete 40/2011.(III.18.) KT. sz. határozata 3. pontja alapján Békés 
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Megye Képviselő-testülete Ügyrendi, Mezőgazdasági, Környezetgazdálkodási és Turisztikai 

Bizottsága döntött.  

A „B” kategória esetében első körben a program bemutatásának részletességét, a pályázati 

felhívásban foglaltaknak való megfelelősségét vizsgálták a szakértők. A döntés előkészítés 

folyamatban van, a melléklet a testületi ülésen kerül kiosztásra. A melléklet tartalmazza a „B” 

kategóriában pályázatot benyújtó szervezetek listáját, valamint a szakmai bírálók 

megjegyzéseit, és az adott pontszámokat.  

 

Kérjük a Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést tárgyalja meg és a határozati javaslat 

alapján hozza meg döntését. 

 

Határozati javaslat: 

 

1. Békés Megye Képviselő-testülete a „Békés Megye Kulturális és Turisztikai Pályázata 

2011.” pályázati kiírás „B” kategóriájában a ……………………………. alapítványok 

pályamunkáját elfogadja, és a szakmai konzultációra meghívását engedélyezi. 

2. Békés Megye Képviselő-testülete a „Békés Megye Kulturális és Turisztikai Pályázata 

2011.” pályázati kiírás „B” kategóriájában a ……………………… alapítvány 

pályázatát formai hiba miatt elutasítja. 

3. Békés Megye Képviselő-testülete a „Békés Megye Kulturális és Turisztikai Pályázata 

2011.” pályázati kiírás „B” kategóriájában a…………………………….alapítványok 

pályázatát nem támogatja. 

 

 

Felelős: Farkas Zoltán elnök 

Czégény Gyula osztályvezető 

  Nyikora Illésné osztályvezető 

 

Határidő: 2011. június 2.  

 

 

Békéscsaba, 2011. május 25. 

 

 

Czégény Gyula   
   osztályvezető 


