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NAGYKANIZSAI KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁSA
8800 Nagykanizsa, Petőfi u. 5.  Telefon/fax: 93/326-323

Internet: www.kanizsaterseg.hu; e-mail: kanizsaterseg@chello. hu
Ikt.szám: 32/2009.

Jegyzőkönyv

 

Rendkívüli Társulási Tanácsülésről
 
 
 
Készült: Nagykanizsai Kistérség Többcélú Társulása 2009. január 19-én 1430 órai kezdettel a Nagykanizsai
Vasemberház Dísztermében 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 14 fő
jelen van, majd közölte az írásban kiküldött napirendeket. Jegyzőkönyv hitelesítőnek dr. Surdi Krisztina Polgármester
Asszonyt javasolta. A Társulási Tanács a napirendi pontokra és a jegyzőkönyv hitelesítő személyére tett javaslatot
egyhangúlag elfogadta.
 
 
Napirendi pontok:

1. A téli közmunka meghosszabbítására pályázat benyújtása. (írásban)
2. Egyéb

                                  
 
1. A téli közmunka meghosszabbítására pályázat benyújtása
Marton István: Mindenki megkapta az előterjesztési anyagot írásban, de pár szóban ismertetem. Lehetőség van a téli
közmunkaprogram meghosszabbítására pályázni. Ez nyertes pályázat esetén azt jelenti, hogy február 15 helyett március
31-ig hosszabbodik meg a foglalkoztatási idő. 10% önrészt itt is biztosítani kell. 20 települést érint, javaslom, hogy
szavazzuk meg a Felügyelő Bizottság által is jóváhagyott anyagot az előterjesztés szerint.
Pávlicz Lajos: A pályázat meghosszabbításával lehetőség lesz-e újabb eszközök beszerzésére?
Polai György: A meghosszabbítás a foglalkoztatást jelenti, tehát a bérköltség 90 %-ára kapjuk a támogatást. Sem
munkaruha, sem eszköz nem lesz már pótlólag.
Marton István: Szavazzuk meg az előterjesztési anyagot. A társulási tanács az előterjesztési anyagot egyhangúlag
elfogadta.
 
1/2009. (I. 19.) számú NKTT határozat (a Társulási Tanács 14 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta)
A Nagykanizsai Kistérség Többcélú Társulása Társulási Tanácsa egyetért a Szociális és Munkaügyi Minisztérium által
kiírt, 2008/10/a., a jelenleg futó téli közmunkaprogram folytatására vonatkozó pályázati kiírásra történő pályázat
benyújtásával és biztosítja a pályázathoz szükséges önrészt, 850 000 Ft-ot, mely a Társulás bankszámláján e célra
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rendelkezésre áll.
 
Határidő:   azonnal
Felelős:   Marton István Elnök
Operatív felelős: Polai György Irodavezető
 
Több napirend nem volt, ezért Marton István elnök megköszönte a részvételt, és bezárta az ülést.
 
Kelt: Nagykanizsa, 2009. január 20.
                                                                                                                                             
                                                                                                     Marton István
                                                                                                             Elnök
Jegyzőkönyv hitelesítő                    
 
 
                                                                                                  ……………………
                                                                                                      Polai György
          ...................................................                                            Irodavezető
                   Dr. Surdi Krisztina

            Fityeház polgármestere
 
 
          …………………………………
                            Túri Péter
                    Jegyzőkönyvvezető
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