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6 .  N a p i r e n d  -  Pályázatokon való részvétel 
 
 
1.  IKSZT 2 forduló – pályázat benyújtása 

 
 

…../2009. (IX.15.) képviselő-testületi határozati javaslat 
 
Tolmács Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határozott, hogy Tolmács Község 
Önkormányzata, mint az Integrált Közösségi Szolgáltató Tér címet elnyert szervezet az Integrált 
Közösségi Szolgáltató Tér kialakítására és működtetésére igénybe vehető támogatás keretében 
(IKSZT/2008/2.) támogatás elnyerésére pályázatot nyújt be, tekintettel arra, hogy a képviselő-testület 
ezen szolgáltatás-fejlesztés településen történő megvalósítását szükségesnek ítéli. 

A pályázat tárgya: Integrált Közösségi Szolgáltató Tér kialakítása és fenntartása Tolmács 
községben 

A fejlesztés megvalósulási helye: Tolmács 73 helyrajzi szám, Béke tér 13. 

A támogatásból igényelt összeg: a lehetséges maximális támogatás (50 millió forint). 
 
A képviselő-testület megbízza a polgármestert, hogy az Integrált Közösségi Szolgáltató tér 
kialakításához és fenntartásához a saját forráson felül szükséges forrás biztosítására támogatás 
igénybevétele céljából a pályázati dokumentációt a fennálló megbízási szerződés alapján készíttesse 
el a Magyar Pályázatkészítő Iroda  Zrt-vel – alapvetően a korábbi, az Integrált Közösségi Szolgáltató 
Tér Cím elnyerésére benyújtott IKSZT/2008/1 kódjelű pályázat fejlesztési tartalma szerint - majd az 
IKSZT/2008/2 pályázatot nyújtsa be az illetékes szervhez. 

 

Határidő: 2009. szeptember 30. 
Felelős:   polgármester 
 
 
 
2.  TÁMOP 6.1.2. – pályázat benyújtása 
 
 
…../2009. (IX.15.) képviselő-testületi határozati javaslat 
 
Tolmács Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a község lakosságának 
egészsége, egészségtudatának növelése, illetve a megbetegedések csökkentése érdekében Tolmács 
Község Önkormányzata a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében meghirdetett 
„Egészségre nevelő és szemléletformáló életmódprogramok” támogatására (kódszám: TÁMOP 
6.1.2./A/09/1) pályázatot nyújt be. 

A pályázat tárgya: egészségre nevelő és szemléletformáló életmódprogramok Tolmács 
községben 

A támogatásból igényelt összeg: …………………….. Ft. 
 
A képviselő-testület a pályázati dokumentáció elkészítésével, valamint a projekt lebonyolításával és a 
monitoring feladatok ellátásával megbízza a …………………………………………. 
A képviselő-testület a projektmenedzseri feladatok ellátására megbízza Balázsné Juhász Andreát. 
 
A képviselő-testület megbízza a polgármestert, hogy a TÁMOP 6.1.2./A/09/1. kódjelű pályázatot 
készíttettesse le és nyújtsa be az illetékes szervhez. 

 

Határidő: pályázat benyújtási határideje 
Felelős:   polgármester 


