Jegyzőkönyv
Készült: 2008. december 30-án 13.00-13.30 óráig a Borsodnádasd Városi Önkormányzat
Képviselő-testületének ülésén.
Jelen vannak: Dr. Bohus Gábor, Dorkó György,
Dr. Hegedűs Zsuzsanna, Sági Tibor,
Suta Gábor, Szkálosi László,
Vámos Dezsőné képviselők
Papp Anna polgármester
Kormos Krisztián alpolgármester
Burkovics Róbert jegyző
Kelemenné dr. Rédai Ildikó Általános Hatósági Iroda vezetője
A jelenléti íven felsoroltak.
Igazoltan távol: Magyar János, Neuwirth László, Pallagi Ákos képviselő
Papp Anna polgármester
Üdvözölte a jelenlévőket és megállapította, hogy az ülés határozatképes, mert a Képviselőtestületből 9 fő megjelent. A jegyzőkönyv hitelesítésére felkérte Dr. Hegedűs Zsuzsanna és
Suta Gábor képviselőket. A javaslattal a Képviselő-testület 9(egyhangú) igen szavazattal
egyetértett.
Napirendi javaslat:
1. A Szociális és Munkaügyi Minisztérium által kiírt 2008/10/a. számú téli
közmunkaprogramban történő részvétel
Előterjesztő: Papp Anna polgármester
1. Napirendi pont
A Szociális és Munkaügyi Minisztérium
közmunkaprogramban történő részvétel

által

kiírt

2008/10/a.

számú

téli

Papp Anna polgármester
Kérdés, hozzászólás nem volt. Kérte, aki egyetért a Szociális és Munkaügyi Minisztérium
által kiírt 2008/10/a. számú téli közmunkaprogramban történő részvétellel a határozati javaslat
szerint, az szavazzon.
A szavazás eredménye: 9 egyhangú igen szavazat
245/HÖK/2008.(XII.30.) számú határozat
Tárgy: A Szociális és Munkaügyi Minisztérium által kiírt 2008/10/a. számú téli
közmunkaprogramban történő részvétel
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Borsodnádasd Város 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 -ezen belül legalább 60%-ban
rendszeres szociális segélyezettekszámára meghirdetett 2008/10/a számú Téli
közmunkaprogramban, az alábbi pályázat keretében megvalósítható célok megjelölésével:
• kül- és belterületi, önkormányzati tulajdonú csapadékvíz, és belvízelvezető
csatornahálózatának kialakítása, helyreállítása, karbantartása,
• a települések belterületi útjainak fenntartása, az utak környezetének karbantartása,
• a háztartási és egyéb kommunális hulladék összegyűjtése, elszállítása kijelölt
lerakóhelyre,
• település üzemeltetési és tisztasági önkormányzati feladatok ellátása.
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 (3600 Ózd, Zrínyi út 5. sz.).
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 12 fő foglalkoztatásához a pályázat által nem
finanszírozott költségek fedezetére 36.000,- Ft-ot, szállítási költség fedezetére 100.000.Ft-ot, összesen 136.000.- Ft-ot biztosít a 2009. évi költségvetése terhére.
Felelős: Polgármester
Határidő: 2009. január 12., ill. értelemszerűen
Papp Anna polgármester
Kérte Burkovics Róbert jegyző urat, hogy a konyhai közbeszerzéssel kapcsolatban adjon
tájékoztatást.
Burkovics Róbert jegyző
A konyhai élelmiszerek beszerzése közbeszerzési eljárás köteles. A közbeszerzési eljárást
megindították, a döntést a Képviselő-testületnek kellene meghozni 2009. január 30-ig.
Korábban felhatalmazták a polgármestert, hogy a legjobb ajánlatot tevővel kössön szerződést.
Ha a Képviselő-testület úgy dönt, akkor a hatáskört átruházhatja a polgármesterre.
Dorkó György képviselő
Szerinte a borsodnádasdi ajánlattevőt kellene előnyben részesíteni.
Papp Anna polgármester
Kérte, aki egyetért azzal, hogy a hatáskört a polgármesterre átruházzák, az elbírálás után a
legjobb ajánlatot tevővel a szerződést megkösse, az szavazzon.
A szavazás eredménye: 9 egyhangú igen szavazat
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246/HÖK/2008.(XII.30.) számú határozat
Tárgy: Borsodnádasd Városi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala által lefolytatott
közbeszerzési eljárást lezáró döntésre történő felhatalmazás
Borsodnádasd Városi Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza Borsodnádasd Város
Önkormányzatának Polgármesterét, hogy Borsodnádasdi Szociális Alapszolgáltatási Központ
(3671 Borsodnádasd, Köztársaság út 11.) nevében lefolytatott konyhai élelmiszereknyersanyagok beszerzésre vonatkozó közbeszerzési eljárást lezáró döntést – közbeszerzési
pályázat nyertesének megállapításával – meghozza.
Felelős végrehajtásáért: Papp Anna polgármester
Burkovics Róbert jegyző
Határidő: értelemszerűen
Papp Anna polgármester
Kérdés, hozzászólás nem volt, zárt ülést rendelt el.
k.m.f.

Papp Anna
polgármester

Dr. Hegedűs Zsuzsanna
képviselő

Burkovics Róbert
jegyző

Suta Gábor
képviselő

