
NAGYKANIZSAI KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁSA 
8800 Nagykanizsa, Bajza u. 2.  Telefon/fax: 93/326-323 

Internet: www.kanizsaterseg.hu; e-mail: kanizsaterseg@chello.hu 

 1 

Ikt.szám:    231-2/2011/ált. 
Jegyzőkönyv 

 
Kistérségi Fejlesztési Tanácsülésről 

 
 
Készült: Nagykanizsai Kistérségi Többcélú Társulása 2011. szeptember 15-én 1430 órai kezdettel a 
Nagykanizsai Kistérségi Szolgáltató Központ Tanácstermében megtartott Kistérségi Fejlesztési 
Tanácsülésről. 

Tárgy: Az alábbiakban felsorolt napirend szerint. 
Jelen vannak: a mellékelt jelenléti ív szerint  
Meghívottak

1. Tájékoztató a Nagykanizsai Kistérség aktuális közbiztonsági helyzetéről.(szóban) 
Előterjesztő: Dr. Molnár József alezredes kapitányságvezető 

:   

 

Cseresnyés Péter: Köszöntötte az ülésen megjelenteket, megállapította, hogy az ülés határozatképes, 
mivel azon 17 fő jelen van, majd közölte az írásban kiküldött napirendeket. Jegyzőkönyv 
hitelesítőnek Bali Veronika Polgármester Asszonyt javasolta. A Kistérségi Fejlesztési Tanács a 
napirendi pontokra és a jegyzőkönyv hitelesítő személyére tett javaslatot egyhangúlag elfogadta. 
 
 
Napirendi pontok:  

 

2. A Széchenyi Programiroda bemutatkozása.(szóban)  
Előadó: Széchenyi Programiroda munkatársa  

3. Szakmai beszámoló a Nagykanizsai Kistérség Többcélú Társulásának 2011. I. félévi 
munkájáról. (írásban) Előterjesztő: Cseresnyés Péter elnök 

4. Egyebek:  
 
   
1. Tájékoztató a Nagykanizsai Kistérség aktuális közbiztonsági helyzetéről 
 
Dr. Molnár József: Össze kell szedni, hogy a kistérség területén mely településeken van közterületi 
kamera, ugyanis a törvényes működés érdekében megállapodást kell kötni a közterület-
felügyelettel. Ennek elősegítésére szeretném felhívni a polgármesterek figyelmét. 
Dr. Tóth László: A hegyen mindent ellopnak prés, támrendszer, stb. Mit lehet tenni ellenük? 
Molnár József: Nincs sok lehetőség a kezünkben, az talán segíthet, hogy ahol átveszik 1 hétig külön 
kell tárolniuk a beérkezett hulladékot. A polgárőrség jelenléte is tud segíteni. 
Póczai Zoltán: A Körzeti Megbízottak figyelmébe ajánlom, hogy a hegyen sokszor rendszám 
nélküli járművek közlekednek, a lopások nagy része ezekkel történik.  
Molnár József: Megtesszük a szükséges lépéseket. Köszönöm a figyelmet. 
 
 
2. A Széchenyi Programiroda bemutatkozása 
 
Kaj István: Üdvözlöm a megjelenteket, rövid leszek, és inkább a felmerülő kérdésekre hagyunk 
időt. A Nemzeti Fejlesztési Ügynökség hozott létre bennünket, pályázatok írásában nyújtunk 
segítséget, tehát mi nem írunk pályázatot, de segítünk elkészíteni. Egyedül az MVH-s pályázatok 
nem tartoznak hozzánk. Rajtam kívül 5 kolléga dolgozik az Irodánál, mindenkinek megvan területe, 
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én a humán pályázatokkal foglalkozom. Az elérhetőségünket közreadtam, amennyiben van kérdés, 
szívesen állok rendelkezésre. 
 
 
3. Szakmai beszámoló a Nagykanizsai Kistérség Többcélú Társulásának 2011. I. félévi 
munkájáról 
 
Polai György: A közigazgatásban és a kapcsolódó közszolgáltatás szervezésben folyamatosan 
tapasztalható átalakítások, a beszűkülő pénzügyi források az idei évben a társulás lehetőségeinek 
csökkenését jelentették. A közmunkaprogramban sem tudtunk részt venni, a jogszabályok nem 
engedték, így ebben az évben kevesebb pályázatot tudtunk beadni. 
Dr. Tóth László: A Bizottságok megtárgyalták, és elfogadásra javasolják  
 
Cseresnyés Péter: Fogadjuk el a beszámolót. 
Szavazásra teszi a javaslatot.  

A fejlesztési tanács a javaslatot egyhangúlag elfogadta. 

 
1/2011. (IX. 15.) számú NKFT határozat (a Fejlesztési Tanács 17 igen szavazattal egyhangúlag 
elfogadta) 
A Nagykanizsai Kistérségi Fejlesztési Tanács a Nagykanizsai Kistérség Többcélú Társulás 2011. I. 
félévi szakmai munkájáról szóló beszámolót elfogadja. 
Határidő: azonnal 
Felelős: Cseresnyés Péter elnök 
 
 
4. Egyéb ügyek 
 
 
Több napirend nem volt, ezért Cseresnyés Péter elnök megköszönte a részvételt, és bezárta az ülést. 

 

 

Kelt: Nagykanizsa, 2011. szeptember 15. 
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 Hosszúvölgy polgármestere 
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