
Szám: 2-7/2008.

K I V O N A T

a Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése 2008. szeptember 18-i
ülésének jegyzőkönyvéből

A  Tolna  Megyei  Közgyűlés  99/2008.  (IX.  18.)  közgyűlési
határozata  pályázat  benyújtásáról  a  Bentlakásos
intézmények  korszerűsítése  című  TIOP  3.4.2-08/1  jelű
pályázati  felhívásra  a  2.  számú  faddi  gyermekotthon
felújítására:

1. A  Tolna  Megyei  Önkormányzat  Közgyűlése  támogatja  a
Tolna Megyei Gyermekvédelmi Igazgatóság 2. számú faddi
gyermekotthon  49.781  E  Ft  összes  költségvetésű
rekonstrukcióját, a projekt megvalósítását. 

2. A  Közgyűlés  a  gyermekotthon  rekonstrukcióját  a
„Bentlakásos  intézmények  korszerűsítése”  című  TIOP
3.4.2-08/1  jelű  pályázati  felhívásra  benyújtott  pályázaton
elnyerhető  európai  uniós  támogatás  és  saját  forrásai
felhasználásával tervezi megvalósítani.

3. A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése a „Bentlakásos
intézmények  korszerűsítése”  című  TIOP  3.4.2-08/1  jelű
pályázati  felhívásra  a  Tolna  Megyei  Gyermekotthonok
Igazgatósága  2.  számú  faddi  gyermekotthona
korszerűsítésére   pályázat benyújtását rendeli el.

4. A  Közgyűlés  jóváhagyja,  hogy  a  TIOP  3.4.2-08/1  jelű
pályázaton  a  faddi  2.  számú  gyermekotthon  felújítására
46.794 E Ft támogatás igénylésére kerüljön sor.

5. A Közgyűlés a projekt megvalósításához 2.987 E Ft saját
forrást  biztosít,  melynek  fedezetét  a  Tolna  Megyei
Önkormányzat  2008.  évi  költségvetéséről  szóló  2/2008.
(II.15.) önkormányzati rendeletben jóváhagyott felhalmozási
céltartalék képezi.

6. A  Közgyűlés  vállalja,  hogy  minimum  a  projekt  zárását
követő  5  évig  a  pályázatban  vállalt  tevékenységeket
biztosítja.



7. A Közgyűlés nyilatkozik arról,  hogy ha a projekt részben,
vagy  egészben  meghiúsulna,  illetve  ha  a  támogatást
szabálytalanul  használják  fel,  akkor  az  esetben  a
támogatást visszafizeti.

8. A  Közgyűlés  elfogadja  a  pályázati  felhívásban  foglalt
biztosítékok nyújtásának kötelezettségét.

9. A Közgyűlés felhatalmazza az Elnökét és a Tolna Megyei
Gyermekotthonok  Igazgatóságának  igazgatóját,  hogy  a
pályázat  benyújtásához  szükséges  dokumentumokat,
nyilatkozatokat,  illetve  a  pályázat  megkezdése  esetén  a
Támogatási Szerződést aláírja.

Felelős: dr. Puskás Imre, a Közgyűlés elnöke és Farkas Rita
igazgató

Határidő:  2008. október 21.

k.m.f.t.

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

A kivonat hiteléül:

Weisz Éva
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