Tisztelt

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: 186 /2009.

Jegyzőkönyv
Többcélú Társulási Tanácsülésről
Készült: Nagykanizsai Kistérség Többcélú Társulása 2009. május 28-án 1400 órai kezdettel a Nagykanizsai Halis
István Könyvtár földszinti tanácstermében megtartott Társulási Tanácsülésről.
Tárgy: Az alábbiakban felsorolt napirend szerint.
Jelen vannak: a mellékelt jelenléti ív szerint
Meghívottak: Horváthné Bagó Mónika Kft Ügyvezető
                                  
Marton István: Köszöntötte az ülésen megjelenteket, megállapította, hogy az ülés határozatképes, mivel azon 17 fő
jelen van, majd közölte az írásban kiküldött napirendeket. Jegyzőkönyv hitelesítőnek Molnár Mihály Polgármester
Urat javasolta. A Társulási Tanács a napirendi pontokra és a jegyzőkönyv hitelesítő személyére tett javaslatot
egyhangúlag elfogadta.
Napirendi pontok:
1. Pályázat beadása a Bajza utcai épületre.(írásban) Előterjesztő: Marton István elnök
2. Pályázat beadása az „Út a munkához” szociális közfoglalkoztatáshoz kapcsolódó eszközbeszerzésekre
vonatkozóan.(írásban) Előterjesztő: Marton István elnök
3. Pályázat „Közkincs” kerekasztal továbbműködtetésére.(írásban) Előterjesztő: Marton István elnök
4. Pályázat „Komplex kistérségi napok” pályázat benyújtása.(írásban) Előterjesztő: Marton István elnök
5. Pályázat közművelődési referens alkalmazása (írásban) Előterjesztő: Marton István elnök
6. A Nagykanizsai Kistérség Többcélú Társulása 2009.évi költségvetési határozatának módosítása.(írásban)
Előterjesztő: Marton István elnök
7. Egyebek
                          
1. Pályázat beadása a Bajza utcai épületre
Marton István: A pályázat keretei között felújításra kerül a Bajza utcára néző kis épület akadálymentesítéssel egybe
kötve, a Bajza utcai kerítés a kisajtóval és a kapuval együtt. Ezen kívül az udvarban parkolóhelyek kerülnek
kialakításra, köztük egy szélesebb a mozgássérültek számára lesz kialakítva. Sajnos az önrész biztosítására hitelt kell
felvennünk, de a korábbiakhoz képest van egy jó hírünk, mégpedig az hogy nem a 35%-os önrész vonatkozik ránk,
hanem a 25%-os. A határozati javaslatban látható az önrész pontos összege, javaslom fogadjuk el. Szavazásra teszi a
határozati javaslatot. A társulási tanács a határozati javaslatot egyhangúlag elfogadta.
37/2009. (V. 28.) számú NKTT határozat(a Társulási Tanács 17 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta)
a.) A Nagykanizsai Kistérség Többcélú Társulása a 22/2009(V.11.) számú NKTT. határozatát módosítja a b.)pont
szerint.
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b.)A Nagykanizsai Kistérség Többcélú Társulása a Nyugat-dunántúli Regionális Fejlesztési Tanács által 2009. évre
meghirdetett a helyi önkormányzati feladatellátás színvonalának javítását eredményező fejlesztések (jogcím)
támogatására pályázatot nyújt be.
A pályázat célja: Komplex Kistérségi Szolgáltató Központ további felújítása, „Kistérségi Szociális Programiroda”
kialakítása.
A fejlesztés megvalósulási helye: 8800, Nagykanizsa, Bajza u. 2. hrsz. 2395
A tervezett fejlesztés összesen nettó 14.701.360 Ft +áfa (3.589.601 Ft), bruttó összege 18.290.961,- Ft a pályázati díjjal
együtt, a fejlesztés forrásösszetétele: igényelt támogatás 13.718.221,- Ft, a hitel 4.572.740 Ft.
A Társulási Tanács a pályázathoz szükséges bruttó 4.572.740 Ft önrészt hitel felvétellel biztosítja.
A Tanács felhatalmazza az Elnököt a pályázat benyújtására.
Határidő: 2009. május 30.
Felelős: Marton István Elnök
Operatív felelős: Polai György Irodavezető

2. Pályázat beadása az „Út a munkához” szociális közfoglalkoztatáshoz kapcsolódó eszközbeszerzésekre
vonatkozóan
Polai György: 24 település adta be az igényét 26 600 000 Ft összegben. Beállítottunk egy fa aprító gépet is 1,9 millió
Ft értékben, 15 cm ágvastagságig képes aprítani és traktor meghajtást igényel. Az önkormányzatok állják az önrészt, és
valamelyik önkormányzat üzemelteti majd.
Marton István: Javaslom hogy fogadjuk el a határozati javaslatot és bízzunk a pályázat sikerében. Szavazásra teszi a
javaslatot. A társulási tanács a javaslatot egyhangúlag elfogadta.
38/2009. (V. 28.) számú NKTT határozat(a Társulási Tanács 17 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta)
A Nagykanizsai Kistérség Többcélú Társulása a Nyugat-dunántúli Regionális Fejlesztési Tanács által 2009. évre
meghirdetett CÉDE e) önkormányzati fejlesztésekhez kapcsolódó közcélú foglalkoztatás anyag- és eszközbeszerzése
(jogcím) támogatására pályázatot nyújt be.
A Tanács a pályázathoz szükséges 6 665 605 Ft önrészt biztosítja, melyet a pályázat sikere esetén a pályázatban részt
vevő települési önkormányzatok a részükre átadott eszköz- és anyagköltségeik arányában vállalják és a Társulás részére
átutalják.
Határidő:   2009. június 2.
Felelős:      Marton István Elnök
Operatív felelős: Polai György Irodavezető

3. Pályázat „Közkincs” kerekasztal továbbműködtetésére
Kobán Ildikó: Az előterjesztésben szereplő pályázatból folytatni lehet a Közkincset, és programsorozat kialakításával is
össze lehet kapcsolni.
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Marton István: Javaslom hogy fogadjuk el a határozati javaslatot. Szavazásra teszi a javaslatot. A társulási tanács a
javaslatot egyhangúlag elfogadta.

39/2009. (V. 28.) számú NKTT határozat(a Társulási Tanács 17 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta)
A Nagykanizsai Kistérség Többcélú Társulása pályázatot nyújt be az Oktatási és Kulturális Minisztérium által kiírt,
kistérségi közkincs kerekasztal továbbműködtetésének támogatása pályázati felhívásra.
A Társulás vállalja a pályázathoz szükséges önrészt, 100 eFt-ot.
Határidő:               2009. június 12.
Felelős:                  Marton István Elnök
Operatív felelős:    Polai György Irodavezető

4. Pályázat „Komplex kistérségi napok” pályázat benyújtása
Marton István: Jónak tartom a kezdeményezést, és ha a legmagasabb támogatási összegre pályázunk az önrész 100 000
Ft, ami vállalható. Fogadjuk el a határozati javaslatot. Szavazásra teszi a határozati javaslatot. A társulási tanács a
határozati javaslatot egyhangúlag elfogadta.
40/2009. (V. 28.) számú NKTT határozat(a Társulási Tanács 17 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta)
A Nagykanizsai Kistérség Többcélú Társulása pályázatot nyújt be az Oktatási és Kulturális Minisztérium által kiírt,
„Komplex Kistérségi Napok” pályázati felhívásra.
A Társulás vállalja a pályázathoz szükséges önrészt, 120 eFt-ot.
Határidő:   2009. június 12.
Felelős:      Marton István Elnök
Operatív felelős:   Polai György Irodavezető

5. Pályázat közművelődési referens alkalmazása
Polai György: Tavaly is ki volt írva a pályázat, csak kevés a támogatási összeg.
Dr. Tóth László: A 3 éves továbbfoglalkoztatás nagyon sok.
Marton István: Véleményem szerint is túl nagy terhet jelentene ez most a többcélú társulásnak, ezért javaslom, hogy
úgy fogadjuk el a határozatot, hogy önállóan nem nyújtunk be pályázatot, viszont ha a kistérség valamelyik szereplője
pályázik őket támogatjuk. Szavazásra teszi a határozati javaslatot. A társulási tanács a határozati javaslatot
egyhangúlag elfogadta.

41/2009. (V. 28.) számú NKTT határozat(a Társulási Tanács 17 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta)

A Nagykanizsai Kistérség Többcélú Társulása Társulási Tanácsa nem nyújt be önálló pályázatot
közművelődési referens alkalmazására, a térségből beadásra kerülő pályázatokat támogatja.

Határidő: azonnal
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Felelős: Marton István elnök
Operatív felelős: Polai György irodavezető

6. A Nagykanizsai Kistérség Többcélú Társulása 2009.évi költségvetési határozatának módosítása
Marton István: A beadandó pályázataink miatt szükség van a költségvetési határozat módosítására, tegyük ezt meg.
Szavazásra teszi a határozati javaslatot. A társulási tanács a határozati javaslatot egyhangúlag elfogadta.
42/2009. (V. 28.) számú NKTT határozat(a Társulási Tanács 17 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta)
A Nagykanizsai Kistérség Többcélú Társulása Társulási Tanácsa a Többcélú Társulás 2009. évi költségvetésének
bevételi-kiadási főösszegét 346 719 ezer Ft-ról 374 574 ezer Ft-ra módosítja
Határidő: azonnal
Felelős: Marton István elnök
Operatív felelős: Polai György Irodavezető

7. Egyebek
Több napirend nem volt, ezért Marton István elnök megköszönte a részvételt, és bezárta az ülést.
Kelt: Nagykanizsa, 2009. június 2.
                                                                                                                                             
                                                                                                     Marton István
                                                                                                             Elnök
Jegyzőkönyv hitelesítő                    
                                                                                                  ……………………
                                                                                                      Polai György
          ...................................................                                            Irodavezető
                       Molnár Mihály
            Zalaszentbalázs polgármestere
          …………………………………
                            Túri Péter
                    Jegyzőkönyvvezető

file:///C|/AppServ/www/KanizsT2009.11.27/public_html/proba/pages/kisanyag/j2009/j2009.05.28.htm[2009.12.01. 13:34:01]

