
Szám: 2-3/2008.

K I V O N A T

a Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése 2008. április 25-i
ülésének jegyzőkönyvéből

A  Tolna  Megyei  Közgyűlés  31/2008.  (IV.  25.)  közgyűlési
határozata  a  sürgősségi  ellátás  fejlesztésének
támogatására  vonatkozó  TIOP-2.2.2./08/2F  kódszámú
pályázat benyújtásáról:

1. A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése a Társadalmi
Infrastruktúra Operatív Program keretében  „A sürgősségi
ellátás  –  SO1  és  SO2  (és  ezeken  belül  gyermek
sürgősségi  ellátás)  fejlesztésének  támogatására”  kiírt,
TIOP-2.2.2/08/2F  kódszámú  pályázati  felhívásban
foglaltakat megismerte. A Közgyűlés, mint a Tolna Megyei
Önkormányzat  Balassa  János  Kórházát  fenntartó
önkormányzat  nevében  eljáró  testület  pályázatot  kíván
benyújtani a pályázati felhívás 1. fordulójára.

2. A Közgyűlés a pályázati kiírás keretében a Tolna Megyei
Önkormányzat Balassa János Kórházában működő SO2-
es  szintű  sürgősségi  osztály  SO1-es  szintre  történő
fejlesztését  kívánja  megvalósítani  a  kiírásnak  megfelelő
tartalommal,  a  maximális  650  millió  forintos  támogatási
összeg  figyelembevételével  és  a  kórház  által  készített
szakmai koncepcióban foglaltak alapján. 

3. A  pályázatban  előirányzott  SO1  sürgősségi  osztály
fejlesztését  a  kórház  Műtő-  és  Diagnosztikus  Blokk
földszintjének  átalakításával  és  bővítésével  kell
megvalósítani  annak  alapulvételével,  hogy  a  tervezett
beruházás a lehető legnagyobb mértékben hasznosítsa a
Műtő-  és  Diagnosztikus  Blokk  már  rendelkezésre  álló
infrastruktúráját.

4. A Közgyűlés hozzájárul, hogy a fejlesztéshez kapcsolódó
építés  a  Tolna  Megyei  Önkormányzat  kizárólagos
tulajdonában  álló,  Szekszárd  belterület  4727/7  helyrajzi
számú  ingatlanon  megvalósuljon,  és  visszavonhatatlan
beleegyezését adja a projekt megvalósításához.



5. A  közgyűlés  sikeres  pályázat  esetén  annak
megvalósításához szükséges saját erőt legfeljebb 75 millió
forint összegben, a Tolna Megyei Önkormányzat 2008. évi
költségvetésében  a  fejlesztési  céltartalék  terhére
biztosítja.  

6. A  Közgyűlés  felhatalmazza  elnökét  az  1-5.  pontban
meghatározottak szerint a pályázat benyújtásának további
előkészítésére,  valamint  a  pályázat  és  a  kapcsolódó
nyilatkozatok aláírására és benyújtására.

Felelős: dr.  Puskás  Imre,  a  Közgyűlés  elnöke  (a  6.  pont
tekintetében)

Határidő: 2008. május 15. (a pályázat benyújtására)

k.m.f.t.

dr. Puskás Imre sk.                dr. Bartos Georgina sk.
          a Közgyűlés elnöke           megyei főjegyző

A kivonat hiteléül:
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