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Tisztelt Képviselőtestület!
Dombóvár Város Önkormányzata a Dél-Dunántúli Regionális Fejlesztési Tanács által
meghirdetett A decentralizált önkormányzati fejlesztések támogatása területi kötöttség
nélkül (HÖF CÉDE) támogatás elnyerésére pályázatot nyújtott be „Eszköz- és
gépbeszerzés a Borostyán Kft. részére” címmel.
A fejlesztés megvalósításához a Dél-Dunántúli Regionális Fejlesztési Tanács
2.901.235,- Ft vissza nem térítendő CÉDE támogatást biztosított (azonosító szám:
CÉDE/2009/DD-515/e; Támogatási szerződés száma: 170005209D). A pályázat
célja a 100%-os önkormányzati tulajdonú Dombóvári Borostyán Nonprofit Kft.
eszköz- és gépbeszerzésének támogatása, amellyel a cég által elvégzésre kerülő
közcélú munka megszervezése és a közfoglalkoztatás megvalósítása hatékony és
sikeres lesz. Az eszközök és gépek beszerzése és használatra átadása a Dombóvári
Borostyán Nonprofit Kft. részére megtörtént, amelyhez a Dél-Dunántúli Regionális
Fejlesztési Tanács 227-27/2009. (X.30.) sz. határozatával hozzájárult.
Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselőtestülete 404/2009.(XII.22.) sz.
határozatával arról döntött, hogy a Dombóvári Borostyán Nonprofit Kft. beolvadással
megszűnjön, amelynek általános jogutódja a szintén 100%-os önkormányzati
tulajdonú Dombóvári Város- és Lakásgazdálkodási Nonprofit Kft. Ezzel együtt a
Képviselőtestület 405/2009. (XII.22.) sz. határozatában arról is rendelkezett, hogy a
2009. április 9-én és 15-én a Közfoglalkoztatási Terv végrehajtására kötött megbízási
szerződéseket módosítja, és a közfoglalkoztatási feladatok ellátásával 2010. január 1től a Dombóvári Város- és Lakásgazdálkodási NKft.-t bízza meg.
Fenti határozatokat figyelembe véve kérelemmel fordultunk a Dél-Dunántúli
Regionális Fejlesztési Tanácshoz, hogy a pályázat keretében beszerzésre kerülő
gépeket és eszközöket az önkormányzat a 100%-os tulajdonában álló, a 2010. január
1-től módosított közfoglalkoztatási tervben foglalt feladatok ellátásával megbízott
Dombóvári Város- és Lakásgazdálkodási Nonprofit Kft.-nek adhassuk át használatra.
A Dél-Dunántúli Fejlesztési Tanács kérte, hogy a pályázat címét módosítsuk, hisz az
így nincs összhangban a pályázatban megfogalmazott célokkal.
Kérem a Tisztelt Képviselőtestületet, hogy az „Eszköz- és gépbeszerzés a
Borostyán Kft. részére” pályázat címét a következőre módosítsa: „Eszköz- és
gépbeszerzés közfoglalkoztatási feladatok támogatására”.
Határozati javaslat
Dombóvár Város Önkormányzata a CÉDE/2009/DD-515/e azonosító számú, „Eszközés gépbeszerzés a Borostyán Kft. részére” pályázat címét a következőre módosítja:
„Eszköz- és gépbeszerzés közfoglalkoztatási feladatok támogatására”.
A Képviselőtestület megbízza a Polgármester a szükséges intézkedések megtételére.
Határidő: azonnal – kérelem továbbítására
Felelős: Polgármester
Végrehajtásért felelős: Városüzemeltetési Iroda.
Dombóvár, 2010. február 11.
Patay Vilmos
polgármester

