Kivonat Miskolc megyei jogú Város Közgyűlése
1996.március 28-i ülésének jegyzőkönyvéből
IV-40/4665/1995.sz.HATÁROZAT:
Tárgy: Kéményseprőipari közszolgáltatási tevékenység ellátására
pályázat kiirása.
Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése megtárgyalta a Kéményseprőipari közszolgáltatás ellátása c. előterjesztést, s az alábbiak szerint
határozott:
Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése az 1995. évi XLII. törvényben
meghatározott feltételek alapján pályázatot ír ki a kéményseprőipari
közszolgáltatási tevékenység ellátására Miskolc Megyi Jogú Város
közigazgatási területén.
A pályázati kiírást az 1. sz. melléklet tartalmazza.
Felelős:
Határidő:
Közreműködik:

Fejér István alpolgármester
azonnal
Városüzemeltetési Osztály

A győztes pályázóval kötendő szerződés tervezetét, valamint a
kapcsolódó rendelet tervezetét a májusi közgyűlés elé kell terjeszteni.
Felelős:
Határidő:

Fejér István alpolgármester
1996. májusi közgyűlés időpontja
Kmft.

Dr.Szádeczki Zoltán sk.
jegyző

Kobold Tamás sk.
polgármester

A kiadmány hiteléül:
kiadó

1. sz. melléklet
PÁLYÁZATI FELHIVÁS
Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése az 1995. évi XLII. tv.
alapján
pályázatot
ír ki a kéményseprőipari közszolgáltatási tevékenység ellátására,
Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzat közigazgatási területén.
A tevékenység kezdete: 1996. július 01.
A pályázó feladata:
A kötelező kéményseprőipari közszolgáltatási tevékenység teljeskörű
ellátása a tevékenységre vonatkozó jogszabályok alapján.
A pályázat feltételei:
A pályázó lehet aki igazolni tudja a tevékenység ellátásához szükséges
feltételek meglétét.
Külön ki kell térni:
- szakképzett munkaerő biztosítására, a munkavégzés és az irányítás
területén egyaránt,
-

a tevékenység ellátásához felhasználni kívánt, rendelkezésre álló
eszközök, telephely, stb. leírására,

-

elképzelésre a tevékenység szervezésére vonatkozóan (ügyfélfogadás, ügyeleti rendszer, kötelező tevékenység, eseti tevékenység,
díjbeszedés módja, nyilvántartási technika, stb.)

-

a tevékenység
elképzelésekre,

-

a pályázónak a tevékenységgel kapcsolatos felelősségbiztosítással
rendelkeznie kell.

elvégzésére vonatkozó technológiára, fejlesztési

A pályázatnak tartalmaznia kell a kéménytípusok és a kéménytisztítási
tevékenység valamint a folyamatosan illetve esetenként kötelező
szolgáltatások szerint részletezett díjtervezetet, amelyet elfogadás
esetén a pályázó 1996. év július 01. - december 31. közötti időszakra
megajánl.
A pályázó tudomásul veszi, hogy a tevékenység odaítélése 10 évre szól
és a szolgáltatási díjakat az önkormányzat évente a hivatkozott
rendeletben foglaltak szerint engedélyezi.
A pályázat benyújtásának határideje: 1996. április 30.
Helye:
Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatalának
Városüzemeltetési Osztálya (Miskolc, Városház tér 8.)
A pályázat benyújtásával kapcsolatban részletes felvilágosítást a
városüzemeltetési osztályvezető ad. (Telefon: 348-852)
A pályázat elbírálására a kiíró önkormányzat közgyűlésén kerül sor.
Kiíró a pályázókat a pályázat eredményéről írásban értesíti.
A kiíró fenntartja magának a jogot, hogy a pályázatot eredménytelennek
nyilvánítsa.

