NAGYKANIZSAI KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁSA

8800 Nagykanizsa, Bajza u. 2-1. Telefon/fax: 93/326-323
Internet: www.kanizsaterseg.hu; e-mail: kanizsaterseg@chello.hu

Ikt.szám: 319/2009.

Jegyzőkönyv
Rendkívüli Többcélú Társulási Tanácsülésről

Készült: Nagykanizsai Kistérség Többcélú Társulása 2009. november 2-án 1500 órai kezdettel a
Nagykanizsai Kistérségi Szolgáltató Központ Tanácstermében megtartott Társulási Tanácsülésről.
Tárgy: Az alábbiakban felsorolt napirend szerint.
Jelen vannak: a mellékelt jelenléti ív szerint

Marton István: Köszöntötte az ülésen megjelenteket, megállapította, hogy az ülés határozatképes,
mivel azon 15 fő jelen van, majd közölte az írásban kiküldött napirendeket. Horváth Zoltán
helyszínen elhangzó kérésére az Egyebek napirend egy témával kibővítésre került. Jegyzőkönyv
hitelesítőnek Molnár Mihály Polgármester Urat javasolta. A Társulási Tanács a napirendi pontokra
és a jegyzőkönyv hitelesítő személyére tett javaslatot egyhangúlag elfogadta.
Napirend:
1. A Nagykanizsai Kistérség Többcélú Társulásának 2009. évi Közbeszerzési tervének
módosítása.(írásban) Előterjesztő: Marton István elnök
2. Határozat a „Nagykanizsai Kistérség Közfoglalkoztatáshoz kapcsolódó eszköz- és
anyagbeszerzése” elnevezésű CÉDE pályázatra vonatkozó közbeszerzési ajánlattételi
felhívás elfogadásáról. (írásban). Meghívott: Peszleg Ferenc közbeszerzési referens
Kanizsaber kft. Előterjesztő: Marton István elnök
3. Tájékoztató aktuális pályázati lehetőségekről.(szóban).
4. Egyebek

1. A Nagykanizsai Kistérség Többcélú Társulásának 2009. évi Közbeszerzési tervének
módosítása
Polai György: Annyit fűznék hozzá az előterjesztési anyaghoz, hogy az üzemanyag nem tartozik a
közbeszerzéssel beszerzendő anyagok közé.
Marton István:Ha nincs kérdés, akkor javaslom, hogy fogadjuk el a határozati javaslatot.
Szavazásra teszi a határozati javaslatot.
A társulási tanács a határozati javaslatot egyhangúlag elfogadta.
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59/2009. (XI. 02.) számú NKTT határozat(a Társulási Tanács 15 igen szavazattal egyhangúlag
elfogadta)
A Nagykanizsai Kistérség Többcélú Társulása Társulási Tanácsa
a) elfogadja az alábbi, 2009. évre szóló módosított közbeszerzési tervet
2009. évi
ÉVES KÖZBESZERZÉSI TERV
a közbeszerzésekről szóló 2003. évi CXXIX törvény (Kbt) 5. § -a alapján
Ajánlatkérő:
Nagykanizsai Kistérség Többcélú Társulása
8800 Nagykanizsa, Bajza u. 2-1. Telefon: 93/326-323 Tel/fax: 93/536-454

Közbeszerzés tárgya

Becsült
érték
(nettó) Ft

Választott eljárás

Megvalósítás
határideje

Kbt. IV. rész
egyszerű,

2009.IV. negyedév

-

_

a.) építési beruházás

b.) árubeszerzés

c.)Szolgáltatás
delése

megren-

-

b) felhatalmazza az Elnökét az év közben szükségessé váló módosítások átvezetésére.
Határidő: a) azonnal
b) folyamatos
Felelős: Marton István Elnöke

( Operatív felelős: Polai György irodavezető)
2. Határozat a „Nagykanizsai Kistérség Közfoglalkoztatáshoz kapcsolódó eszköz- és
anyagbeszerzése” elnevezésű CÉDE pályázatra vonatkozó közbeszerzési ajánlattételi felhívás
elfogadásáról
Kámán Péter: A Közbeszerzési Bizottság megtárgyalta, és elfogadásra javasolja.
Peszleg Ferenc: Az ütemezésről és a főbb pontokról szeretnék néhány szót mondani. Az
összességében legelőnyösebb árajánlat az elbírálás szempontja, súlyozzuk az egyes pontokat. Ha a
Tanács ma elfogadja, akkor mi ma elküldjük az ajánlattételi felhívást, 25 napon belül megtörténik
az ajánlattétel, és december 4-én tervezzük a bontást. A Közbeszerzési Bizottság értékelése és a
döntés december 11-re van tervezve, a beszerzési időszak pedig célszerű hogy a tavasz kezdete előtt
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lezáruljon, hogy a munkákat időben meg lehessen kezdeni az új gépekkel. A pénzügyi feltételek
kialakításánál a teljesíthetőségre törekedtünk. Késedelmi kötbér van, 100 000 Ft és 2 millió Ft/nap
közötti. A beszerzendő eszközök 3 téma szerinti bontásban szerepelnek, kéziszerszámok, gépek,
védőruhák.
Pavlicz Lajos: Lehet-e valahogy gyorsítani a dolgokon, pl a közbeszerzés elindítható-e előbb, mi a
közbeszerzés feltétele?
Polai György: A támogatási szerződés aláírása.
Marton István: Javaslom, hogy fogadjuk el az előterjesztett ajánlattételi felhívást.
Szavazásra teszi a javaslatot. A társulási tanács a javaslatot egyhangúlag elfogadta.
60/2009. (XI. 02.) számú NKTT határozat(a Társulási Tanács 15 igen szavazattal egyhangúlag
elfogadta)
A Nagykanizsai Kistérség Többcélú Társulása Társulási Tanácsa a Kanizsaber Kft. által készített, a
„Nagykanizsai Kistérség közfoglalkoztatáshoz kapcsolódó eszköz- és anyagbeszerzése” elnevezésű
CÉDE pályázatra vonatkozó közbeszerzési ajánlattételi felhívást elfogadja.
Határidő: azonnal
Felelős: Marton István elnök
Operatív felelős: Polai György munkaszervezet vezető

3. Tájékoztató aktuális pályázati lehetőségekről
Polai György: Eddig 18 település jelentkezett a „Közösségi közlekedési infrastrukturális
beruházások” című pályázati felhívásra. Ez összesen 48 buszöblöt és 28 felépítményt jelent, a
települések arányos önrész befizetésével.
Horváth Tamás: A társulás maximum 90 %-os támogatást érhet el, mert a kistérségben található
hátrányos helyzetű települések a 240 –es kormányrendelet szerinti kategóriák között csak az
egyikben hátrányosak.
Kámán Péter: Nőhet még a résztvevő települések és buszöblök száma?
Polai György: Igen.
Kámán Péter: Meg kéne határoznunk egy határidőt a véglegesítésre.
Marton István: Két hét múlva hétfő legyen a határidő (november 16.), és ha nincs több kérdés,
akkor térjünk át az egyebekre.

4. Egyebek
Horváth Zoltán: 2009. november 25-én ifjúsági összejövetelt rendezünk a kistérségi irodában,
kérem a településvezetőket, hogy jelezzenek vissza a létszámot illetően, és engedjék el rá
településükről az ifjúsági referenst.
Továbbá kérem, hogy a Tanács a Tüttő János Nótaklub kérelmét támogassa.
Egyebek/1. Tüttő János Nótaklub kérelme
Marton István: A Tüttő János Nótaklub 100 000 Ft működési támogatást kér, javaslom hogy
támogassuk őket.
Szavazásra teszi a javaslatot. A társulási tanács a javaslatot egyhangúlag elfogadta.
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61/2009. (XI. 02.) számú NKTT határozat(a Társulási Tanács 15 igen szavazattal egyhangúlag
elfogadta)
A Nagykanizsai Kistérség Többcélú Társulása Társulási Tanácsa 100 000 Ft-tal támogatja a Tüttő
János Nótaklubot. Felkéri az Elnököt a pénzeszköz átadási megállapodás aláírására.
Határidő: 2009. november 30.
Felelős: Marton István elnök
Operatív felelős: Polai György munkaszervezet vezető

Több napirend nem volt, ezért Marton István elnök megköszönte a részvételt, és bezárta az ülést.
Kelt: Nagykanizsa, 2009. november 2.
........................................................
Marton István
Elnök

Jegyzőkönyv hitelesítő

……………………
Polai György
Irodavezető

...................................................
Molnár Mihály
Zalaszentbalázs polgármestere

…………………………………
Túri Péter
Jegyzőkönyvvezető
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