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Ikt.szám: 183/2008.
Jegyzőkönyv

Társulási Tanácsülésről
 
Készült: Nagykanizsai Kistérség Többcélú Társulása 2008. június 16-án 1400 órai kezdettel a Nagykanizsai
Vasemberház Dísztermében megtartott Társulási Tanácsülésről.
Tárgy: Az alábbiakban felsorolt napirend szerint.
Jelen vannak: a mellékelt jelenléti ív szerint
Meghívottként:  Grabant János, Pénzügyi Bizottság elnöke
                           Dr. Tóth László, Felügyelő Bizottság elnöke
                                  
Marton István: Köszöntötte az ülésen megjelenteket, megállapította, hogy az ülés határozatképes, mivel azon 15 fő
jelen van, majd közölte az írásban kiküldött napirendeket. A 10. napirend kapcsán zárt ülést javasol elrendelni
hivatkozva, a 2004. évi 107-es törvény 7 par. b pontjára, melynek értelmében zárt ülést rendelhet el a Társulási Tanács
vagyonával való rendelkezés és az általa kiírt pályázat tárgyalásakor, ha a nyilvános tárgyalás üzleti érdekeket sértene.
Jegyzőkönyv hitelesítőnek Molnár Mihály Polgármester Urat javasolta. A Társulási Tanács a napirendi pontokra és a
jegyzőkönyv hitelesítő személyére tett javaslatot egyhangúlag elfogadta.
 
1.            A Nagykanizsai Kistérség Közoktatási Intézkedési Tervének megtárgyalása.

Meghívott: Szentirmai László Magisztérium Kft, Szmodics Józsefné Osztályvezető
2.            A Nagykanizsai Kistérség Többcélú Társulása által felvállalt pedagógiai szakszolgálati tevékenységről döntés

Meghívott: Szmodics Józsefné O.vez. Balassáné Tüske Ágnes igazgató, Horváth Istvánné Int. egységvezető
3.            A Nagykanizsai Kistérség Többcélú Társulásának Társulási Megállapodás módosítása
4.            A Nagykanizsai Kistérség Többcélú Társulása bűnmegelőzési koncepciójának elfogadása

Meghívott: Dr. Molnár József városi rendőrkapitány
5.            A Nagykanizsai Kistérség Többcélú Társulása közművelődési koncepciójának megtárgyalása
6.            A Nagykanizsai Kistérség Többcélú Társulása 2008. évi költségvetési határozat módosítása
7.            A Nagykanizsa és Környéke Szociális Foglalkoztatási és nonprofit Kft. könyvvizsgálójának megbízatása.
8.            Tájékoztató az aktuális pályázati lehetőségekről
9.            Egyebek
 
Zárt ülés:
10. Javaslat hitelfelvételről és számlavezető bank változtatásról.
 
Napirend előtt:
 
Marton István: Bemutatom Scheiber Zsolt Urat, aki kistérségi koordinátorként fog tevékenykedni a kistérségben. A
Nemzeti Fejlesztési Ügynökség által lefolytatott felvételi eljárásban a legjobb eredményt érte el, és a Társulás is első
helyen támogatta alkalmazását.
Scheiber Zsolt: Köszönöm a bemutatást, és egyben ajánlom magam, igyekszem segítségére lenni a Polgármester
Uraknak a pályázatokkal kapcsolatos döntésekben.
 
1. A Nagykanizsai Kistérség Közoktatási Intézkedési Tervének megtárgyalása.
Szentirmai László:  Üdvözlöm a Tanács tagjait. Pár szót mondanék az elkészített anyagról. 2 részből áll,
helyzetelemzésből és stratégiából. A helyzetelemzés állapotot dolgoz fel, a stratégia a jövőbe mutat 2013-ig. a
bizottságok és az elnökség ülése után be fog még kerülni az anyagba a környezeti nevelés is. Lényegét tekintve az
anyag 4 mikrotérséget vázol fel amely hosszabb távon is tarthatónak látszik, 1. Nagykanizsa MJV, 2. Zalaszentbalázs,
3. Murakeresztúr, 4. Csapi-Nagyrécse.
Póczai Zoltán: Az a véleményem, hogy ne siessük el a döntést, mert szerintem túl elméleti síkú az anyag, nincs szó
benne például a családi napköziről sem pedig társulási szinten szerintem mindenképp indokolt lenne a megszervezése.
Szentirmai László: A családi napközi nem közoktatási intézmény, ezért nem esik róla szó, viszont van az anyagban
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javaslat a többcélú társulás közoktatási feladatvállalására, Csapi-Nagyrécse vonatkozásában, mert financiálisan ott
lehet a legtöbb plusz normatívát lehívni a többcélús fenntartás kapcsán.
Marton István: A családi napközi kapcsán a munkaszervezet utánanéz a lehetőségeknek. Mi a bizottságok véleménye a
napirendről?
Dr. Tóth László:  A két bizottság megtárgyalta az írásban megkapott anyagot, és elfogadásra javasolja.
Marton István: Köszönjük, van-e kérdés a többiek részéről, ha nincs akkor javaslom elfogadni az előterjesztésnek
megfelelően. Szavazásra teszi a javaslatot.
A javaslatot a társulási tanács egyhangúlag elfogadta.
 
37/2008. (VI. 16.) számú NKTT határozat (a Társulási Tanács 15 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta)
A Nagykanizsai Kistérség Többcélú Társulása Társulási Tanácsa a Közoktatási Intézkedési Terv „A Nagykanizsai
Kistérség Közoktatás-fejlesztési stratégiája” című anyagát elfogadja.
Határidő:      2008. június 30.
Felelős:         Marton István Elnök
 
2. A Nagykanizsai Kistérség Többcélú Társulása által felvállalt pedagógiai szakszolgálati tevékenységről döntés
 
Marton István: A bizottságok mit javasolnak?
Dr. Tóth László:  Összességében elfogadta a két bizottság az anyagot és egyetért vele. Ismertetve, a Szivárványnál
profiltisztítás javasolt, leválasztani az általános iskolai feladatokat, a szakiskolát a Széchenyibe csatlakoztatni. Így
átláthatóbbak lennének a költségek. A bizottságok 2009 június 30-ig javasolják elláttatni a Szivárvánnyal a
szakszolgálati feladatokat, úgy, hogy az a normatíva felett a jelenleg betervezett 4,2 milló Ft-nál ne legyen több.
Molnár Mihály: A Zalaszentbalázsi intézmény a logopédiai feladatot saját maga látja el, mivel a decentrumok fel lettek
szerelve a szükséges tárgyi eszközökkel, ez megoldható.
Marton István: Köszönöm, amennyiben nincs kérdés, javaslom elfogadni. Szavazásra teszi a javaslatot. A javaslatot a
társulási tanács egyhangúlag elfogadta.
38/2008. (VI. 16.) számú NKTT határozat (a Társulási Tanács 15 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta)
A Nagykanizsai Kistérség Többcélú Társulása 2009. június 30-ig vállalja a pedagógiai szakszolgálati feladatok
teljesítését, és azokat továbbra is a Szivárvány Fejlesztő Központtal láttatja el, a logopédiai ellátásnál pedig
feladatellátási megállapodást köt a Zalaszentbalázsi általános iskolával és az óvodával. A Zala Megyei
Önkormányzattal kötött megállapodást 2009. június 30-ig meghosszabbítja.
Határidő: 2008. június 30.
Felelős: Marton István elnök
 
 
3. A Nagykanizsai Kistérség Többcélú Társulásának Társulási Megállapodás módosítása
 
Dr. Tóth László:  A két bizottság és az elnökség is alaposan megtárgyalta ezt a kérdést és javasolja elfogadni az
előterjesztést.
Marton István: Egyetértek, hiszen ez az anyag a bizottsági és elnökségi ülésen felmerült kérdésekkel észrevételekkel
már át lett dolgozva, javaslom elfogadni, kiegészítve azzal, hogy a zalaszentbalázsi iskola saját maga látja el az
intézményben a logopédiai feladatokat.. Szavazásra teszi a javaslatot. A javaslatot a társulási tanács egyhangúlag
elfogadta.
39/2008. (VI. 16.) számú NKTT határozat (a Társulási Tanács 15 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta)
A Nagykanizsai Kistérség Többcélú Társulása Társulási Tanácsa a Nagykanizsai Kistérség Többcélú Társulása
Társulási Megállapodásának módosítását az előterjesztés mellékletében foglaltak alábbi kiegészítésével elfogadja: „A
fenti szakszolgálati feladatokat a logopédiai ellátás kivételével Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata által
fenntartott Szivárvány Fejlesztő Központ, a logopédiai ellátást pedig a Zalaszentbalázs Község Önkormányzata
gesztorságával fenntartott Petőfi Sándor Általános Iskola, valamint Napköziotthonos Óvoda és a Szivárvány Fejlesztő
Központ látja el, a fenntartókkal kötött megállapodásban foglalt tartalommal.” A Társulási Tanács felkéri az Elnököt
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az új társulási megállapodás jóváhagyásáról szóló képviselő-testületi határozatok begyűjtésére.
Határidő:   2008. június 30.
Felelős:     Marton István Elnök
Operatív felelős: Polai György Irodavezető
 
4. A Nagykanizsai Kistérség Többcélú Társulása bűnmegelőzési koncepciójának elfogadása
 
Marton István: Üdvözöljük körünkben Dr. Molnár József Rendőrkapitány Urat, át is adom neki a szót.
Dr. Molnár József: Üdvözlöm a jelen lévőket, röviden a bűnmegelőzési koncepcióról annyit érdemes említeni, hogy
közös érdek, hogy elkészüljön. A rendőrség részéről azért fontos, mert megmutatja ki hol áll a térségben bűnözés terén,
és a rendőrség ez alapján tud eredményesebben fellépni. A társulásnak azért érdeke, mert jövőre Uniós pénzeket is
lehet nyerni a témában, de ennek feltétele lesz hogy rendelkezzen a kistérség bűnmegelőzési koncepcióval. A
településeknek azért érdeke, mert a polgárőrség üzemeltetésére kiírt pályázatokon feltétel lesz, tehát aki még nem
készíttette el annak mindenképp javaslom mielőbb elkészíttetni. Ezen kívül jó lenne ha a bűnmegelőzés minden évben
külön soron szerepelne a Társulás költségvetésében. És természetesen amely település nem rendelkezik bűnmegelőzési
koncepcióval, ha megkeresnek bennünket, minden segítséget megadunk.
Marton István: Köszönjük a tájékoztatást, én maximálisan egyetértek és támogatom az elhangzottakat, javaslom, hogy
szavazzuk meg az előterjesztés szerint a határozatot.
Szavazásra teszi a javaslatot. A javaslatot a társulási tanács egyhangúlag elfogadta.
40/2008. (VI. 16.) számú NKTT határozat (a Társulási Tanács 15 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta)
A Nagykanizsai Kistérség Többcélú Társulása Társulási Tanácsa a Nagykanizsai Kistérség Többcélú Társulása
Bűnmegelőzési Koncepcióját a 2008-2013 közötti időszakra elfogadja.
Határidő:            2008. június 16.
Felelős:               Marton István Elnök
Operatív felelős: Polai György Irodavezető
 
 
5. A Nagykanizsai Kistérség Többcélú Társulása közművelődési koncepciójának megtárgyalása
Marton István: Mindenki megkapta az anyagot írásban. Kérdés, észrevétel van-e, ha nincs akkor javaslom az
előterjesztésnek megfelelően elfogadni a határozatot.
 
41/2008. (VI. 16.) számú NKTT határozat (a Társulási Tanács 15 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta)
 
A Nagykanizsai Kistérség Többcélú Társulása Társulási Tanácsa a Nagykanizsai Kistérség Többcélú Társulása
Közművelődési Koncepcióját a 2008-2013-as időszakra elfogadja.
Határidő:               2008. június 30.
Felelős:                  Marton István Elnök
Operatív felelős: Polai György Irodavezető
 
6. A Nagykanizsai Kistérség Többcélú Társulása 2008. évi költségvetési határozat módosítása
Marton István: A bizottságok és az elnökség is megtárgyalta, elfogadásra javasolja.
Szavazásra teszi a javaslatot. A javaslatot a társulási tanács egyhangúlag elfogadta.
42/2008. (VI. 16.) számú NKTT határozat (a Társulási Tanács 15 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta)
A Nagykanizsai Kistérség Többcélú Társulásának Társulási Tanácsa a Társulás 2008. évi költségvetéséről szóló
módosított 5/2008. (01. 28.) NKTT. számú határozatának módosítását a mellékelt határozatnak megfelelően,
345.837eFt bevételi és kiadási előirányzattal elfogadja.
Határidő:         azonnal
Felelős:           Marton István Elnök
Operatív felelős: Polai György Irodavezető
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7. A Nagykanizsa és Környéke Szociális Foglalkoztatási és nonprofit Kft. könyvvizsgálójának megbízatása.
 
Marton István: A legolcsóbb, ha megtartjuk, ha eseti jelleggel megbíznánk mindig valakit, biztos hogy drágább lesz.
Pávlicz Lajos: Szerintem nem ésszerű, hogy név szerint szerepeljen a könyvvizsgáló az Alapító Okiratban.
Marton István: Ha le akarjuk cserélni úgy is le tudjuk, szerintem fogadjuk el így. Szavazásra teszi a javaslatot. A
javaslatot a társulási tanács 14 igen és 1 tartózkodás mellett elfogadta.
43/2008. (VI. 16.) számú NKTT határozat (a Társulási Tanács 14 igen szavazattal 1 tartózkodás mellett
elfogadta)
A Nagykanizsai Kistérség Többcélú Társulása Társulási Tanácsa a Nagykanizsa és Környéke Szociális Foglalkoztatási
és nonprofit Kft. könyvvizsgálatának elvégzésére vonatkozó szerződést jóváhagyja. A könyvvizsgálati feladatok
elvégzésének díja: 15 000 Ft/hó+Áfa
 
Határidő:            2008. június 16.
Felelős:               Marton István Elnök
Operatív felelős: Polai György Irodavezető
                           Horváthné Bagó Mónika Kft. Ügyvezető
 
8. Tájékoztató az aktuális pályázati lehetőségekről
Marton István: A bizottságok és az elnökség megtárgyalta a lehetőségeket, és a szociális témájú pályázati felhívásra
javasolja pályázati dokumentáció kidolgozását. Kérdés észrevétel van-e? Ha nincs akkor szavazzuk meg. Szavazásra
teszi a javaslatot. A javaslatot a társulási tanács egyhangúlag elfogadta.
44/2008. (VI. 16.) számú NKTT határozat (a Társulási Tanács 15 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta)
A Nagykanizsai Kistérség Többcélú Társulása Társulási Tanácsa egyetért a NY-dunántúli Operatív Program Szociális
infrastruktúra és szolgáltatások fejlesztése (NYDOP-2008-5.1.1) pályázati felhívás „A” komponensére pályázati
dokumentáció kidolgozásával. /Szociális alapszolgáltatásokhoz és gyermekjóléti alapellátásokhoz való hozzáférés
javítása és a szolgáltatások minőségének fejlesztése/
 
9. Egyéb ügyek
/1. Pályázati felhívás esélyegyenlőségi program megvalósítására
Berkenyés Lászlóné: Közoktatási intézmények pályázhatnak esélyegyenlőségi program megvalósítására, 15-100millió
Ft közötti támogatással. A támogatási intenzitás 100%. Akit érdekel, szívesen segítünk neki.
A Társulási Tanács a tájékoztatót tudomásul vette.
Marton István Elnök megköszönte a részvételt, bezárta az ülést.
 
10. Javaslat hitel felvételről
 
A napirend zárt ülés keretei között került megvitatásra.
 
 
Kelt: Nagykanizsa, 2008. június 19.
                                                                                                                                             
                                                                                                     Marton István
                                                                                                             Elnök
 
Jegyzőkönyv hitelesítő                    
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                                                                                                  ……………………
                                                                                                      Polai György
          ...................................................                                            Irodavezető
                       Molnár Mihály
            Zalaszentbalázs polgármestere
 
 
 
          …………………………………
                            Túri Péter
                    Jegyzőkönyvvezető
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