Jegyzőkönyv
Készült: 2008. január 16-án 15.00-15.30 óráig a Borsodnádasd Városi Önkormányzat
rendkívüli Képviselő-testületi ülésén.
Jelen vannak: Dorkó György, Dr. Hegedűs Zsuzsanna,
Magyar János, Neuwirth László,
Pallagi Ákos, Sági Tibor,
Suta Gábor, Szkálosi László,
Vámos Dezsőné képviselők
Papp Anna polgármester
Burkovics Róbert aljegyző
László Károly vezető főtanácsos
Kelemen Károly főtanácsos
Dorkóné Dévai Marianna tanácsos
Mihályiné Kovács Zsófia jegyzőkönyvvezető
A jelenléti íven felsoroltak.
Igzoltan távol: Dr. Bohus Gábor és Kormos Krisztián képviselők
Papp Anna polgármester
Üdvözölte a jelenlévőket és megállapította, hogy az ülés határozatképes, mert a Képviselőtestületből 10 fő megjelent. A jegyzőkönyv hitelesítésére felkérte Sági Tibor és Neuwirth
László képviselőket. A javaslattal a Képviselő-testület 10 (egyhangú) igen szavazattal
egyetértett. Ismertette a napirendi javaslatot. Kérte, aki ezzel egyetért, az szavazzon. A
javaslattal a Képviselő-testület 10 (egyhangú) igen szavazattal egyetértett.
Napirendi javaslat:
1. A Szociális és Munkaügyi Minisztérium által kiírt téli-tavaszi közmunkaprogram
kibővítésében való részvétel
Előterjesztő: Papp Anna polgármester
Papp Anna polgármester
Elmondta, hogy a Szociális és Munkaügyi Minisztérium meghívásos pályázata a
közmunkaprogram folytatásáról szól. A jelenlegi program január 1-jétől március 31-ig tart, és
ez a program legkésőbb június 10-ig hosszabbítható. A Többcélú Kistérségi Társulás a
program folytatásával egyetértett. Arról kell dönteni, hogy a program Borsodnádasdon
folytatódjon-e. A közmunkaprogram önereje 100 ezer forint. A program lebonyolításával az
ÓZDSZOLG Kht-t bízzák meg. Kérte, aki az előterjesztésben szereplő határozati javaslattal
egyetért, az szavazzon.
A szavazás eredménye: 10 egyhangú igen szavazat
1/HÖK/2008.(I.16.) számú határozat
Tárgy: A Szociális és Munkaügyi Minisztérium által kiírt téli-tavaszi közmunkaprogram
kibővítésében történő részvétel.

2

Borsodnádasd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a fenti tárgyú előterjesztést
megtárgyalta és az alábbi döntést hozta:
1.) Borsodnádasd Város Önkormányzata kinyilvánítja, hogy részt kíván venni a Szociális és
Munkaügyi Minisztérium által regisztrált álláskeresők számára meghirdetett téli-tavaszi
közmunkaprogram kibővítésében, az alábbi pályázat keretében megvalósítható célok
megjelölésével:
- háztartási és egyéb kommunális hulladék összegyűjtése, elszállítása kijelölt lerakóhelyre,
- a településüzemeltetési és tisztasági feladatok ellátása,
- parkosítás, szabad zöldterületek kialakítása, fenntartása.
2.) Borsodnádasd Város Önkormányzata egyetért azzal, hogy az 1.) pontban megjelölt
közmunkaprogramra történő pályázás, ezzel együtt a végrehajtás joga, átruházásra kerüljön az
ÓZDSZOLG Kht-ra ( Ózd, Zrínyi út 5.)
3.) Borsodnádasd Város Önkormányzata egyetért azzal, hogy a pályázati tevékenységekkel
kapcsolatos munkákat önkormányzati tulajdonú ingatlanokon végezzék el, a pályázati
dokumentációban részletezett műszaki tartalommal.
4.) Borsodnádasd Város Önkormányzata 5 fő, 8 órás foglalkoztatásához a pályázat által nem
finanszírozott költségek fedezetére 100.000 Ft-ot a 2008. évi költségvetése terhére biztosít.
Felelős: polgármester
Határidő: 2008. január 17. ill. értelemszerűen
Papp Anna polgármester
Az ülést bezárta.
k.m.f.
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