JEGYZŐKÖNYV
Készült Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése 2015. június 11-én (Csütörtök) 16.00 órakor
tartott azonnali soron kívüli nyílt üléséről.

Az ülés helye:

Polgármesteri Hivatal
I. emeleti tárgyalóterem

Jelen vannak:

Baj József, Balogh László, Bizzer András, Dénes Sándor, Dr. Erdős László, Dr.
Fodor Csaba, Gyalókai Zoltán, Horváth Jácint, Jerausek István, Karádi Ferenc,
Szőlősi Márta, Tóth Nándor képviselők

Tanácskozási joggal megjelentek: Dr. Gyergyák Krisztina jegyző, Dr. Termecz Marianna aljegyző,
Kunics György osztályvezető, Zsirainé Moldován Cecília ügyintéző

Dénes Sándor: Jó napot kívánok. Nagyon sok szeretettel köszöntök mindenkit, képviselőtársaimat,
munkatársaimat, vendégeinket, média képviselőit a mai soron kívüli ülésükön, melyen egy napirendi
pontunk van. Javaslat az Interreg Europe Programban történő pályázati részvételre. Megállapítom, hogy
a 14 fős testületből 11 vagyunk jelen és határozatképesek vagyunk. Először a szavazást kérném a
napirendi pontról. Aki elfogadja, kérem, jelezze kézfeltartással. Köszönöm szépen. Megállapítom, hogy
11 igen egyhangú szavazattal a napirendi pontot elfogadtuk.
A közgyűlés 11 igen (egyhangú) szavazattal a javaslatot elfogadja és a következő határozatot hozza:

129/2015.(VI.11.) számú határozat
Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése a 2015. június 11-i azonnali soron
kívüli ülésén a következő napirendi pontot tárgyalja:
Nyílt ülés:
Javaslat az Interreg Europe Programban történő pályázati részvételre (írásban)
Előterjesztő: Dénes Sándor polgármester
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Javaslat az Interreg Europe Programban történő pályázati részvételre (írásban)
Előterjesztő: Dénes Sándor polgármester
Dénes Sándor: A bizottságok megtárgyalták. Kevés volt az idő ezért elnézésüket kérem
képviselőtársaimnak. De mindannyian - a mai nap folyamán, ugye reggel került fel a honlapunkra –
tájékozódhattak erről a lehetőségről, amit ez a pályázat kíván segíteni Nagykanizsa jövőjében,
turizmusának gazdaságfejlesztésében. Én úgy gondolom, hogy mindenképpen készítsük el ezt a
pályázatunkat és reméljük, hogy sikeresek leszünk és ezzel Nagykanizsa jövőjét fogjuk szolgálni. Én
most itt részleteiről nem kívánok szólni. Üdvözlöm Fodor Csaba képviselő urat és máris 12 fővel
folytatjuk a közgyűlést.
(Dr. Fodor Csaba képviselő úr 16.02 órakor megérkezett a közgyűlésre.)
Dénes Sándor: A vitát megnyitom és átadom képviselőtársaimnak a szót. Hozzászólást nem látok. Ezek
szerint támogatni fogják és egyetértenek a határozati javaslatokkal. A határozati javaslatnak négy
alpontja van. Ha hozzájárulnak képviselőtársaim, akkor együtt feltehetem szavazásra? Támogatják ezt?
Igen. Akkor a szavazást indíthatjuk. Tehát a határozati javaslatokat együtt tesszük fel szavazásra.
Köszönöm szépen. Megállapítom, hogy 12 egyhangú igen szavazattal támogattuk ezt a javaslatot és
elkezdhetjük a munkát és reméljük sikeres lesz majd.
A közgyűlés 12 igen (egyhangú) szavazattal a javaslatot elfogadja és a következő határozatot hozza:
130/2015.(VI.11.) számú határozat
Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése

1. támogatja Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzatának az Interreg
Europe Programban vezető partnerként történő pályázati részvételét
legfeljebb 450.000 EUR, azaz 140.400.000,- Ft (312,- Ft/EUR tervezési
árfolyammal számolva) projektköltséggel.
Határidő:
2015. július 31.
Felelős :
Dénes Sándor polgármester
(Operatív felelős: Rodekné Hederics Erika Pályázati Csoport vezetője)
2. felkéri a polgármestert, hogy az Interreg Europe Program keretében
benyújtandó pályázat vonatkozásában a szakértői munka elvégzésére
három személytől vagy szervezettől 3 írásbeli ajánlatot kérjen. A szakértői
munkához a legfeljebb bruttó 15.000 EUR, azaz 4.680.000,- Ft (312,Ft/EUR tervezési árfolyammal számolva) díjat a 2015. évi költségvetés 1/16.
számú melléklet, cél- és általános tartalék, önkormányzati pályázati
önrészek soráról biztosítja.
Határidő:
Felelős :
(Operatív felelős:

2015. június 15.
Dénes Sándor polgármester
Kunics György Gazdálkodási Osztály vezetője
Rodekné Hederics Erika Pályázati Csoport vezetője)
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3. nyertes pályázat esetén a fejlesztés 15%-os mértékű önerő forrását,
legfeljebb 67.500 EUR-t, azaz 21.060.000,- Ft-ot (312,- Ft/EUR tervezési
árfolyammal számolva) a 2016. évi költségvetésben biztosítja. Felkéri a
Polgármestert, hogy az előirányzatot szerepeltesse a 2016. költségvetés
tervezetben. A pályázathoz kapcsolódó kifizetéseket a 2016. évben
megelőlegezi a támogatási összeg beérkezéséig.
Határidő:
Felelős :
(Operatív felelős:

2016. évi költségvetés tervezése
Dénes Sándor polgármester
Kunics György Gazdálkodási Osztály vezetője)

4. felhatalmazza a polgármestert, hogy a pályázat előkészítési feladataihoz
kapcsolódó dokumentumokat, továbbá a projekt pozitív elbírálása esetén a
támogatási szerződést aláírja.
Határidő:

2015. július 31. – projekt előkészítése
2016. március 31. – Támogatási szerződés aláírása

Felelős :
Dénes Sándor polgármester
(Operatív felelős: Rodekné Hederics Erika Pályázati Csoport vezetője)

Dénes Sándor: Köszönöm szépen és még egyszer elnézést, hogy ilyen rövid idő állt rendelkezésre, de
itt vagyunk. További szép nyarat a mai napra.

Dénes Sándor polgármester más tárgy vagy hozzászólás nem lévén az ülést 16.03 órakor bezárta.
(Az ülésről készült hangfelvétel alapján ezen jegyzőkönyv a hozzászólásokat szó szerint
tartalmazza.)

Dénes Sándor
polgármester

Dr. Gyergyák Krisztina
jegyző
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