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

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

A kategóriájában az alapítványi keretek között működő szervezetek által 

benyújtott pályamunkák módosítási kérelmének 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.” című 

pályázati kiírásról. 

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

intézmények céljainak és feladatainak közös meghatározása. A Békés Megyei Önkormányzat 

különösen meghatározó jelentőségű feladatának tekinti a különböző 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 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 „A” kategóriájában részt vehettek a Békés megyei székhellyel rendelkező és 

Békés megyében működő közoktatási intézmények, bejegyzett civil szervezetek, 5000 fő 

alatti lélekszámú települési önkormányzatok, kisebbségi önkormányzatok, egyházak.  

A pályázat „A” kategóriájában a nyertes pályázó kulturális programokon való részvételhez és 

az utazási költség finanszírozásához részesülhetett anyagi támogatásban. 

Békés Megye Képviselő-testülete 117/2011.(VI.24.) KT. sz. határozatában támogatásban 

részesítette a mellékletben szereplő alapítványokat. 

A mellékletben szereplő alapítványok az előírt formanyomtatványon módosítási kérelmet 

nyújtottak be. A módosítási kérelem benyújtásának oka a költségvetés szerkezetének 

módosítása, mivel az alapítványok kisebb összegű támogatásban részesültek az igényeltnél. 

Az alapítványok módosítási űrlapja, és módosított költségvetése megtekinthető a Békés 

Megyei Önkormányzati Hivatal Szakmai Felügyeleti Osztályán. 
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Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést tárgyalja meg és a határozati 

javaslat alapján hozza meg döntését. 

 

 

Határozati javaslat:  

 

Békés Megye Képviselő-testülete a Békés Megyei Önkormányzat által kiírt 

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

pályázati felhívásra a mellékletben szereplő alapítványoktól beérkezett pályamunkákra 

vonatkozó módosítási kérelmeket a határozat mellékletében foglalt tartalommal jóváhagyja. 

 

 

 

Felelős: Czégény Gyula osztályvezető 
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