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Tárgy: A Békés Megyei Önkormányzat „Fogyatékkal élők sporttámogatása 2011.” című 

pályázati kiírására alapítványi keretek között működő szervezetek által benyújtott pályázatok 

elbírálása 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 

Békés Megye Képviselő-testülete a 51/2011. (IV. 15.) KT. számú határozatában döntött arról, hogy 

„Fogyatékkal élők sporttámogatása 2011.” címmel pályázatot ír ki, a Békés megyében működő, 

fogyatékkal élő személyeket nevelő, oktató és ellátó intézmények, sport és szabadidős egyesületek 

számára a fogyatékkal élők sportolásának, versenyzésének támogatására. 

A „Fogyatékkal élők sporttámogatása 2011.” című pályázat célja, hogy támogassa a fogyatékkal élők 

sportolását, versenyzését.  

Pályázatot nyújthattak be azok a Békés megyei intézmények, sportszervezetek és civil szervezetek, 

amelyek Békés megye fogyatékkal élő lakosainak sporteseményt szerveznek, illetve rendszeres 

szabadidős sporttevékenységet biztosítanak számukra. 

A pályázatok benyújtásának határideje 2011. április 30-a volt. A pályázati kiírásra 12 civil szervezet 

nyújtott be pályázatot, amelyből 1 pályázó alapítványi formában működik. 

A pályázati kiírás 7. pontja szerint a beérkezéstől számított 15 napon belül történik meg a pályázatok 

formai és tartalmi elbírálása. Amennyiben a Támogató hiányosságokat észlel 5 munkanapos határidő 

kitűzésével felszólítja a pályázót a hiányok pótlására. Ha a pályázó ezt elmulasztja, vagy ismételten 

hiányosan nyújtja be, a pályázat további vizsgálat nélkül elutasításra kerül. 

A Gyulavári Általános Iskoláért Alapítvány (székhelye: 5700 Gyula, Illyés Gy. u. 1-3., nyilvántartási 

száma: 384) a hiánypótlási felszólításnak a fenti határidőn belül nem tett eleget, így a pályázati 

kiírásnak megfelelően a pályázatot el kell utasítani. 

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

alapján hozza meg döntését. 

 

Határozati javaslat: 

 

Békés Megye Képviselő-testülete az 51/2011. (IV. 15.) KT. számú határozat mellékletét képező 

„Fogyatékkal élők sporttámogatása 2011.” című pályázati kiírás 7. pontja szerint a Gyulavári 

Általános Iskoláért Alapítvány (székhelye: 5700 Gyula, Illyés Gy. u. 1-3., nyilvántartási száma: 384) 

által benyújtott pályázatot elutasítja, tekintettel arra, hogy az alapítvány a hiánypótlási felhívásnak a 

megadott határidőn belül nem tett eleget. 

 

Felelős:  Czégény Gyula osztályvezető  

 

Határidő: 2011. július 1. 

 

Békéscsaba, 2011. június 14. 

 

Czégény Gyula  

  osztályvezető 


