NAGYKANIZSAI KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁSA

8800 Nagykanizsa, Bajza u. 2-1. Telefon/fax: 93/326-323, 536-454
Internet: www.kanizsaterseg.hu; e-mail: kanizsaterseg@chello.hu

Ikt.szám: 208 /2010.

Jegyzőkönyv
Rendkívüli Társulási Tanácsülésről

Készült: Nagykanizsai Kistérség Többcélú Társulása 2010. március 16-án 1400 órai kezdettel a
Nagykanizsai Kistérségi Szolgáltató Központ Tanácstermében megtartott rendkívüli 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 Molnár Mihály Polgármester Urat javasolta. A Társulási Tanács a napirendi pontokra
és a jegyzőkönyv hitelesítő személyére tett javaslatot egyhangúlag elfogadta.
Napirendi pontok:
1. Közbeszerzési eljárás eredményhirdetése. (írásban). Előterjesztő: Marton István elnök
2. Pályázat benyújtás a „Közösségi közlekedési infrastrukturális beruházások” támogatása
céljából.( NYDOP-2009-3.2.1/B.) (írásban) Előterjesztő: Marton István elnök
3. A Nagykanizsa és Környéke Foglalkoztatási, Szociális és Közművelődési Nonprofit Kft.
ügyvezetője feletti munkáltatói jogkör gyakorlása. (írásban)
Előterjesztő: Marton István elnök
4. Egyebek

1. Közbeszerzési eljárás eredményhirdetése
Kámán Péter: A Közbeszerzési Bizottság megtárgyalta a kis értékű tárgyi eszközökre kiírt
közbeszerzési pályázatot. Az összességében legjobb árajánlatot a Wetex Kft. adta, 1 360 208 Ft
értékben, ezt az ajánlatot javasolja a Bizottság 1. helyen. A második helyezett, a Rátz és Társa Bt. 1
405 618 Ft értékű ajánlata. A fenti cégek mindegyike kistérségen kívüli székhelyű, helyi pályázó
sajnos nem jelentkezett.
Marton István: A fentiekkel kiegészítve fogadjuk el a határozati javaslatot.
Szavazásra teszi a határozati javaslatot.
A társulási tanács a határozati javaslatot egyhangúlag elfogadta.

1

NAGYKANIZSAI KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁSA

8800 Nagykanizsa, Bajza u. 2-1. Telefon/fax: 93/326-323, 536-454
Internet: www.kanizsaterseg.hu; e-mail: kanizsaterseg@chello.hu

14/2010. (III. 16.) számú NKTT határozat (a Társulási Tanács 14 igen szavazattal
egyhangúlag elfogadta)
A Nagykanizsai Kistérség Többcélú Társulása Társulási Tanácsa úgy dönt, hogy a
Közbeszerzésekről szóló 2003. évi CXXIX. tv. és a Társulás Közbeszerzési Szabályzata alapján a
Közbeszerzési Bizottság döntése alapján a tárgyi eljárás nyertesének az Ajánlattételi felhívás
IV.2.1) Bírálati szempontok pontjában meghatározott: Összességében legelőnyösebb ajánlat
bírálati módszer betartásával :
I. helyen a Wetex Kft. 1 360 208 Ft végösszegű ajánlatát,
II. helyen a Rátz és Társa Bt. 1 405 618 Ft végösszegű ajánlatát
fogadja el és hirdeti ki.
Felkéri az Elnököt, hogy a nyertes pályázóval a szerződést az ajánlattételi felhívás szerint kösse
meg.
Határidő: azonnal
Felelős: Marton István elnök
Operatív felelős: Polai György irodavezető
2. Pályázat benyújtás a „Közösségi közlekedési infrastrukturális beruházások” támogatása
céljából
Marton István: A pályázat kiírói részéről azt a legfrissebb információt kaptam, hogy csak akkor
nyerhetünk a térségből a pályázaton, ha együtt adjuk be Kanizsa és a Kistérség, külön-külön
esélytelen mindegyik pályázat, úgy nem is érdemes beadni.
Mihovics Zoltán: Mindkét félnek előnyös a közös pályázás, Kanizsának azért, mert a támogatási
arány 85 % helyett 90 % lesz, a Társulásnak pedig azért, mert a közös pályázás növeli a pontszámot
és nagyobb a nyertes pályázat esélye.
Kámán Péter: Többletköltsége van-e ennek a megoldásnak?
Mihovics Zoltán: A Kistérségnek nincs, mert a megvalósíthatósági tanulmány költségét a város
vállalja.
Marton István: Ha nincs kérdés, akkor javaslom, hogy a közös pályázással együtt fogadjuk el a
határozati javaslatot.
Szavazásra teszi a határozati javaslatot. A társulási tanács a határozati javaslatot egyhangúlag
elfogadta.
15/2010. (III. 16.) számú NKTT határozat (a Társulási Tanács 14 igen szavazattal
egyhangúlag elfogadta)
A Nagykanizsai Kistérség Többcélú Társulása Társulási Tanácsa támogatja a NYDOP-20093.2.1/B. pályázati felhívásra Nagykanizsával együttesen összeállított pályázat beadását, a
pályázathoz szükséges önrészt a 2010. évi költségvetésében biztosítja.
Határidő: 2010. április 8.
Felelős: Marton István elnök
Operatív felelős: Polai György irodavezető
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16/2010. (III. 16.) számú NKTT határozat (a Társulási Tanács 14 igen szavazattal
egyhangúlag elfogadta)
A Nagykanizsai Kistérség Többcélú Társulása Társulási Tanácsa úgy dönt, hogy a pályázatban részt
vevő településekkel a pályázati önrész biztosítására vonatkozóan pénzeszköz átadási megállapodást
köt, felkéri az Elnököt a megállapodások megkötésére.
Határidő: 2010. június 30.
Felelős: Marton István elnök
Operatív felelős: Polai György irodavezető

3. A Nagykanizsa és Környéke Foglalkoztatási, Szociális és Közművelődési Nonprofit Kft.
ügyvezetője feletti munkáltatói jogkör gyakorlása
Marton István: A Nonprofit Kft. kéri a Társulási Tanácsot, hogy hatalmazza fel a társulás
mindenkori elnökét a Nonprofit Kft. ügyvezetője feletti munkáltatói jogkör gyakorlásával, az
Alapító Okirat „VII. Az alapító hatásköre” pontjában foglaltak alapján. „- az ügyvezető
megválasztása, visszahívása és díjazásának megállapítása, valamint ha az ügyvezető a társasággal
munkaviszonyban is áll, a munkáltatói jogok gyakorlása;” Szerintem ezt a kérést teljesíteni tudjuk,
javaslom, hogy fogadjuk el a határozatot.
Szavazásra teszi a javaslatot. A társulási tanács a határozati javaslatot egyhangúlag elfogadta.

17/2010. (III. 16.) számú NKTT határozat (a Társulási Tanács 14 igen szavazattal
egyhangúlag elfogadta)
A Nagykanizsai Kistérség Többcélú Társulása Társulási Tanácsa a Nagykanizsa és Környéke
Foglalkoztatási, Szociális és Közművelődési Nonprofit Kft. ügyvezetője feletti munkáltatói jogkör
gyakorlásával felhatalmazza a Nagykanizsai Kistérség Többcélú Társulása mindenkori elnökét a
Nonprofit Kft. Alapító Okiratában foglaltaknak megfelelően („VII. Az alapító hatásköre”).
Felelős: Marton István elnök
Határidő: azonnal
Operatív felelős: Horváthné Bagó Mónika ügyvezető

4. Egyebek
4/1. Térkép készíttetése
Marton István: Megkereste a Társulást a Stiefel térképkiadó cég képviselője. Zala megyéről adnak
ki térképeket, hangsúlyosan megjelenítve a kistérségeket, lehatárolásokat. A kiadás időpontja 2010.
április, neve "Zala megye kistérségi térképe" falitérkép.
A Megyei Önkormányzattal közösen az alábbi kedvezményes megjelenési lehetőséget nyújtja a
kiadó:
A térképen egy 98 x 50 mm fekvő helyet saját kreatív elhelyezésére, 5000 db. megjelenéssel. A
122x88 cm. írható-törölhető falitérképből 30 db-ot saját felhasználásra és további 27 db-ot (Megyei
Önk. hozzájárulása) a településeknek. A megjelenés és a térképek ára összesen 59.000 Ft +
ÁFA. Az árban benne van a grafikai (szerkesztés + levilágítás), szállítási és csomagolási költség is.
Fizetni csak a teljesítés után kell számla alapján átutalással (április-május).
Aki egyetért vele kérem szavazza meg.
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18/2010. (III. 16.) számú NKTT határozat (a Társulási Tanács 14 igen szavazattal
egyhangúlag elfogadta)
A Nagykanizsai Kistérség Többcélú Társulása Társulási Tanácsa jóváhagyja a hirdetésben való
megjelenést a "Zala megye kistérségi térképe" falitérképen, felhatalmazza az elnököt a
megrendelés aláírására.
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, 2010. március 22.
........................................................
Marton István
Elnök

Jegyzőkönyv hitelesítő

……………………
Polai György
Irodavezető

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

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