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Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete 2013. évben is pályázatot irt ki
nemzetközi kapcsolatok támogatására és Városi rendezvények és kulturális értékek
teremtésének támogatására, melyre a Képviselő-testület a város költségvetésében elkülönített
pénzalapot biztosított

• Városi rendezvények 2013. évi pályázati támogatásra 1.200.000,- Ft
• Nemzetközi kapcsolatok támogatására 900.000,- Ft

Az Oktatási és Kulturális Bizottság elvégezte a tárggyal kapcsolatos ellenőrzést.
A támogatásra került összes szervezet dokumentációja a beadott anyagok alapján áttekintésre
került és ennek alapján lett 10 szervezet tételes ellenőrzésre kijelölve.

Az Oktatási és Kulturális Bizottság a következő határozati javaslat elfogadását javasolja a
Képviselő-testületnek:

Határozati javaslat:
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a 2013. évi Városi rendezvények és
kulturális értékek teremtésének és nemzetközi kapcsolatok támogatása pályázatok
elszámolásának ellenőrzéséről készült beszámolót tudomásul veszi. Köszönetet mond az
egyesületeknek, intézményeknek a 2013. évben végzett munkájukért.
Felelős: Siklósi István polgármester
Határidő: 2014. február 24.
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2013. évi rendezvények és kulturális értékek teremtésének, nemzetközi kapcsolatok
támogatás pályázati ellenőrzésének

beszámolója

Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete 2013. évben is pályázatot írt ki
nemzetközi kapcsolatok támogatására és városi rendezvények és kulturális értékek
teremtésének támogatására, melyre a Képviselő-testület a város költségvetésében elkülönített
pénzalapot biztosított

• Városi rendezvények 2013. évi pályázati támogatásra 1.200.000,- Ft
• Nemzetközi kapcsolatok támogatására 900.000,- Ft

A képviselő-testület évente a költségvetésről szóló helyi rendeletében az Oktatási és
Kulturális Bizottságra ruházza át a költségvetésében a városi rendezvények és civil
szervezetek támogatására, valamint a nem hivatalos külkapcsolatok, és a sporttámogatásra
betervezett előirányzatok felosztását — az elfogadott pályázati feltételek alapján.
2014. évben a pályázatok beadása három fordulóban történt.
Osszesen 53 pályázat érkezett be. A városi rendezvényekre 38, a nemzetközi kapcsolatok
támogatására 15. A bizottság döntése értelmében 7 pályázatot nem támogatott a bizottság.

A pályázók között:
- Nemzetiségi Orikormányzat -2 pályázatot
- Egyházközség -2 pályázatot
- Intézmények ( 3 ) -15 pályázatot
- Szervezetek: egyesületek, alapítványok -34 pályázat nyújtottak be.

Az Oktatási és Kulturális Bizottság döntött 2013. évben a támogatási összegek kiosztásáról,
majd elvégezte a tárggyal kapcsolatos ellenőrzést, és erről beszámolóban számol be a
Képviselő-testületnek.

• Az ellenőrzés alkalmával a támogatásra került összes szervezet dokumentációja a
beadott anyagok alapján áttekintésre került és ennek alapján lett 10 szervezet tételes
ellenőrzésre kijelölve.

• A bizottság megállapította, hogy az_egyesületek elnökei, vagy megbízottjai a kért
időpontban megjelentek az ellenőrzésen. Az ellenőrzés sikeresen lebonyolításra került,
valamennyi szervezet vezetője vagy megbízottja személyesen segítette az ellenőrzést.

• Az elszámolásokkal és az adatszolgáltatással kapcsolatban szabálytalanságot az
ellenőrzés nem állapított meg.

Mezőberény, 2014. február 8.
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