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Az előterjesztést előzetesen tárgyalta az Ifjúsági és Sport, a Gazdasági és
Mezőgazdasági, valamint a Pénzügyi Bizottság.

Tisztelt Közgyűlés!

A Szociális és Munkaügyi Minisztérium nyílt pályázatot írt ki a gyermekek
védelméről és gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 59. § (2)
bekezdése szerinti – működésüket 2002. január 1-jét megelőzően megkezdő
jelenleg is működő – lakásotthonok elhelyezési feltételei szinten tartásának,
javításának támogatására.

A pályázatokat elektronikus úton a megyei önkormányzat nyújthatta be a
szakminisztérium által a pályázatok kezelésével megbízott ESZA Kht. Hazai
Programigazgatóságához. A lakásotthonok berendezési tárgyainak
korszerűsítésére megyénként 3.950.000 Ft áll rendelkezésre, melyhez legalább
10 % önrészt kell biztosítani.

Megyénkben öt lakásotthon működött 2002. január 1-je előtt, ezek közül négy
jelenleg is rendelkezik működési engedéllyel. Fokozott figyelmet fordítottunk arra,
hogy a Közigazgatási Hivatal munkatársa az éves ellenőrzése során mindig olyan
helyzetet találjon, amely megfelel a gyermekek elhelyezésére, de ez nem azt
jelenti, hogy mindig szép, új berendezés van az otthonokban, bár a bútorzat a
funkció betöltésére még alkalmas. Arra törekszünk, hogy igényes, szép
környezetet alakítsunk ki a lakásotthonokban az állami gondoskodásra szoruló
gyermekek számára. Mindez nagy anyagi terhet ró a fenntartóra. Ezeken a
terheken könnyíthet jelen pályázat, amelynek célja, hogy a gyermekek lakhatási
körülményei javuljanak, ezzel is támogatva fejlődésüket. A pályázaton három – a
faddi Pillangó és Aprajaháza, valamint a kétyi Napfény – lakásotthon
berendezését újítjuk fel. A pályázat benyújtásának határideje 2008. január 14-e
volt. Mindhárom pályázat benyújtásra került a Közgyűlés elnökének
támogatásával.

A pályázati anyaghoz pótlólag csatolni kell a Közgyűlés határozatát arról, hogy a
szükséges önrészt biztosítja, és támogatja a pályázatot.

Kérem a Közgyűlést, támogassa a pályázaton való részvételt, biztosítsa a
szükséges 500.000 Ft önrészt és a határozati javaslatot fogadja el.
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Határozati javaslat:

A Tolna Megyei Közgyűlés ……/2008. (II. 15.)
közgyűlési határozata a lakásotthonok
elhelyezési feltételeinek javítását célzó
minisztériumi pályázaton való részvételről

1. A Tolna Megyei Közgyűlés támogatja a
működő lakásotthonok elhelyezési feltételei
szinten tartásának, javításának támogatását
célzó GYV-LO-07. számú minisztériumi
pályázaton való részvételt.

2. A Közgyűlés a pályázathoz szükséges önrészt
– 500 ezer Ft-ot – a 2008. évi költségvetése
terhére biztosítja.

Felelős: dr. Puskás Imre, a Közgyűlés elnöke

Határidő: azonnal.

Szekszárd, 2008. január 15.

      Dr. Puskás Imre
    a Közgyűlés elnöke


