Kivonat
a Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. november
05-én – pénteken – du. 13,00 órai kezdettel megtartott r e n d k í v ü l i
üléséről készült jegyzőkönyvéből:

367/2010. (XI. 05.) számú Képviselő-testületi Határozat
Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a 328/2010.
(X. 21.) számú Képviselő-testületi Határozat 1.) pontja alapján a 324/2010.
(X. 21.) számú
Képviselő-testületi
Határozattal elhatározott
ingatlanvásárlás finanszírozására 200 millió Ft összegű hosszúlejáratú
fejlesztési hitel felvételéről szóló közbeszerzési eljárás ajánlati
dokumentációját elfogadja.
Felkéri a polgármestert, hogy a határozatban foglaltakról a közbeszerzést
lebonyolító CAPTATIO Tanácsadó és Oktató Bt-t (4027 Debrecen,
Csigekert u. 75.) tájékoztassa.

Felelős: Szólláth Tibor polgármester
Határidő: 2010. november 5.

kmft.

Szűcsné dr. Sebestyén Irén
jegyző

Kivonat
a Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. november 05-én
– pénteken – du. 13,00 órai kezdettel megtartott r e n d k í v ü l i üléséről készült
jegyzőkönyvéből:

368/2010. (XI. 05.) számú Képviselő-testületi Határozat
Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a TÁMOP 1.1.3.-09/12009-0001 és a TÁMOP 1.1.2-07/1-2008-0001 kódszámú, valamint a
„Pályakezdők munkatapasztalat szerzési támogatása” elnevezésű pályázat
keretében, pályázat-előkészítési és pályázatírási feladat ellátására, a
Polgármesteri Hivatal létszámának határozott időre szóló megemeléséről,
valamint közalkalmazotti jogviszonyban történő alkalmazásról határoz az
alábbiak szerint:
1./ TÁMOP 1.1.2-07/1-2008-0001 – „Decentralizált programok a hátrányos
helyzetűek foglalkoztatásáért” pályázat
Időtartam: 2010. november 15. - 2011. február 28-ig
Foglalkoztatottak létszáma: 1 fő
2./ TÁMOP 1.1.3.-09/1-2009-0001 – „Út a munka világába” pályázat leírása:
Időtartam: 2010. november 15. - 2011. augusztus 14-ig
Foglalkoztatottak létszáma: 4 fő
3./ „Pályakezdők munkatapasztalat szerzési támogatása” pályázat
Időtartam: 2010. november 15. - 2011. november 14-ig
Foglalkoztatottak létszáma: 1 fő
A képviselő-testület az alkalmazással járó egyéb juttatások - étkezési utalvány fedezetére 15.000,- Ft-ot az önkormányzat 2010. évi költségvetésének tartaléka
terhére biztosítja, valamint kötelezettséget vállal 242.500,- Ft összeg erejéig a
2011. évi költségvetésben történő tervezésre.
A képviselő-testület felkéri a polgármester az alkalmazással kapcsolatos
szükséges intézkedések megtételére.
Felelős:
Szólláth Tibor polgármester
Határidő: 2010. november 15. - a szükséges intézkedések megtételére
2011. február 15. - a költségvetésben történő tervezésre
kmft.

Szűcsné dr. Sebestyén Irén
jegyző

