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Ikt.szám:

36-2 /2011/ált.

Jegyzőkönyv

Társulási Tanácsülésről
Készült: Nagykanizsai Kistérség Többcélú Társulása 2011. február 4-én 1200 órai kezdettel a
Nagykanizsai Inkubátorház és Innovációs Központban megtartott Társulási Tanácsülésről.
Tárgy: Az alábbiakban felsorolt napirend szerint.
Jelen vannak: a mellékelt jelenléti ív szerint
Cseresnyés Péter elnök: Köszöntötte az ülésen megjelenteket, megállapította, hogy az ülés
határozatképes, mivel azon 19 fő jelen van, közölte az írásban kiküldött napirendeket, valamint a
helyszínen kiosztott kiegészítéseket. Jegyzőkönyv hitelesítőnek Bali Veronika Polgármester
Asszonyt javasolta. A Társulási Tanács a napirendi pontokra és a jegyzőkönyv hitelesítő személyére
tett javaslatot egyhangúlag elfogadta.
Napirendi pontok:
1. Tájékoztató a kistérség közbiztonsági helyzetéről. (szóban)
Meghívott: Dr. Molnár József r. alezredes
2. A Nagykanizsai Kistérség Többcélú Társulásának Munkaszervezetén belül működő
Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat 2010. évi szakmai beszámolója.(írásban)
Előterjesztő: Cseresnyés Péter elnök
3. Szakmai beszámoló a Nagykanizsai Kistérség Többcélú Társulása 2010. évi munkájáról.
(írásban) Előterjesztő: Cseresnyés Péter elnök
4. Javaslat a rendezvénysátor üzemeltetésére.(írásban) Előterjesztő: Cseresnyés Péter elnök
5. Javaslat a költségcsökkentési lehetőségről, a kommunikációs kapcsolat megújítására a
papíralapú előterjesztési anyagok elektronikus formában történő küldésére,
netbook/notebook beszerzése. (írásban) Előterjesztő: Cseresnyés Péter elnök
6. A Nagykanizsai Kistérség Többcélú Társulásának 2011. évi költségvetése.(írásban)
Előterjesztő: Cseresnyés Péter elnök
7. A Nagykanizsai Kistérség Többcélú Társulás Területfejlesztési Alap Működési
szabályzatának elfogadása.(írásban) Előterjesztő: Cseresnyés Péter elnök
8. A Nagykanizsai Kistérség Többcélú Társulás Területfejlesztési Alap tisztségviselőinek
megválasztása. (írásban) Előterjesztő: Cseresnyés Péter elnök
9. Támogatás kérés „Hegyek-völgyek” napok rendezvényre. (írásban)
Előterjesztő: Cseresnyés Péter elnök
10. Egyebek:
a./ 2011. évi közfoglalkoztatási kérdések, és közfoglalkoztatási pályázat beadása.(szóban)
Meghívott: Pölöskei János kirendeltség
vezető
b./az INKUBÁTORHÁZ és INNOVÁCIÓS KÖZPONT szerepe és jelentősége a kistérség
gazdasági életében. (szóban) Felkért előadó: Mihovics Zoltán projektmenedzser
1. Tájékoztató a kistérség közbiztonsági helyzetéről
Dr. Molnár József köszöntötte a kistérség polgármestereit, különösen az újonnan megválasztottakat.
Dr. Molnár József: A korábbi évekhez képest 4,5 %-kal nőtt a bűncselekmények száma a tavalyi
évben. Ezen belül a rablások száma jelentősen nőtt, míg a korábbi években 3-4 szokott lenni, a
tavalyi évben 18 volt. Elsősorban az idősek a veszélyeztetettek, ezért felhívom a polgármesterek
figyelmét, hogy amennyiben megoldható, a nyugdíjas klubokba is szívesen elmennénk. Egyébként
tavaly jó évet zártunk, a kapitányság eredményessége 60 % volt. A közlekedésbiztonsági helyzet
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nem romlott, a súlyos balesetek száma csökkent. Ami friss információ még, hogy 1 KMB-s státus
kialakítását kértük a főkapitányságtól. Ennyit szerettem volna elmondani, kérdés van-e?
Tatai István: A megye melyik területe a legfertőzöttebb a bűncselekmények területén?
Dr. Molnár József: Zalaegerszeg a legfertőzöttebb, utána Nagykanizsa jön.
Több kérdés nem volt, Dr. Molnár József rendőrkapitány megköszönte a figyelmet, és kérte a
lehetőséget arra, hogy rendszeresen adhasson tájékoztatást a társulási tanácsülések keretében a
polgármesterek számára.
2. A Nagykanizsai Kistérség Többcélú Társulásának Munkaszervezetén belül működő
Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat 2010. évi szakmai beszámolója
Dr. Tóth László: A két bizottság megtárgyalta, elfogadásra javasolja.
Cseresnyés Péter: Javaslom, elfogadni a határozati javaslatot. Szavazásra teszi a határozati
javaslatot. A társulási tanács a javaslatot egyhangúlag elfogadta.
1/2011. (II. 04.) számú NKTT határozat (a Társulási Tanács 19 igen szavazattal egyhangúlag
elfogadta)
A Nagykanizsai Kistérség Többcélú Társulása Társulási Tanácsa a Nagykanizsai Kistérség
Többcélú Társulásának Munkaszervezetén belül működő Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat
2010. évi szakmai beszámolóját elfogadja.
Határidő: 2011. február 28.
Felelős: Cseresnyés Péter elnök
(Operatív felelős: Polai György irodavezető)
3. Szakmai beszámoló a Nagykanizsai Kistérség Többcélú Társulása 2010. évi munkájáról
Polai György: A beszámolóból látszik, hogy a tavalyi évben sok pályázatot tudtunk megvalósítani,
ebben az évben konstrukciós változások lesznek és várhatóan ez a pályázati lehetőségek
beszűkülését fogja eredményezni.
Dr. Tóth László: A két bizottság megtárgyalta, elfogadásra javasolja.
Cseresnyés Péter: Fogadjuk el a határozati javaslatot. Szavazásra teszi a határozati javaslatot.
A társulási tanács a javaslatot egyhangúlag elfogadta.
2/2011. (II. 04.) számú NKTT határozat (a Társulási Tanács 19 igen szavazattal egyhangúlag
elfogadta)
A Nagykanizsai Kistérség Többcélú Társulása Társulási Tanácsa a Társulás 2010. évi szakmai
beszámolóját elfogadja.
Határidő: 2011. 02.28.
Felelős: Cseresnyés Péter elnök
(Operatív felelős: Polai György irodavezető)
4. Javaslat a rendezvénysátor üzemeltetésére
Cseresnyés Péter: Az eredeti előterjesztéshez még egy kiegészítés is kiosztásra került.
Dr. Tóth László: A bizottságok megtárgyalták, jobban örülnénk ha saját területről találnánk
üzemeltetőt, de a összességében a komplexitása miatt a Tótszerdahelyi ajánlatot javasolja a két
bizottság elfogadni.
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Cseresnyés Péter: Biztosan azt akarjuk, hogy más térség üzemeltesse a sátrunkat, vagy várjunk
esetleg a döntéssel, hiszen májusban lesz az első rendezvény, és az még odébb van.
Tatai István: Sajnos mi sem a szállítást sem a segítőket nem tudjuk biztosítani, és a Horváth Zoltán
polgármester Úr többször is egyértelműen kijelentette, hogy nem tudja biztosítani ezeket Ő sem,
ezért a Tótszerdahelyi ajánlatot javaslom elfogadni.
Dr. Tóth László: Javaslom, hogy 2011. december 31-ig bízzuk meg a Muramentieket.
Szavazásra teszi a javaslatot.
A társulási tanács a javaslatot elfogadta.
3/2011. (II. 04.) számú NKTT határozat (a Társulási Tanács 19 igen szavazattal egyhangúlag
elfogadta)
A Nagykanizsai Kistérség Többcélú Társulása a rendezvény sátor üzemeltetésére 2011. április hó
01.-től határozott időtartamra 2011. december 31-ig a Muramenti Nemzetiségi Területfejlesztési
Társulással szerződést köt.
Felelős: Cseresnyés Péter elnök
Határidő: 2011. március 31.
Operatív felelős: Polai György irodavezető
5. Javaslat a költségcsökkentési lehetőségről, a kommunikációs kapcsolat megújítására a
papíralapú
előterjesztési
anyagok
elektronikus
formában
történő
küldésére,
netbook/notebook beszerzése
Polai György: A Nagykanizsai Kistérség Többcélú Társulásának polgármesterei – az
adminisztrációs költségek csökkentése érdekében – tárgyaltak arról, hogy szükséges lenne
megvizsgálni annak lehetőségét, hogy az ülések anyagait elektronikusan kapják majd meg. Ehhez ki
kell mutatni, hogy a 4 éves ciklus alatt a polgármesterek számára kiküldött anyag és postázás
költsége hogyan viszonyul majd a laptop (netbook) bekerülési költségéhez. A polgármesterek nem
„ajándékként” kapják meg a gépeket, hanem azzal a feltétellel, hogy 4 éven keresztül a társulási
üléshez kapcsolódó anyagokat elektronikus formában kapják meg, annak megfelelően azt fogadják,
abból tájékozódnak és készülnek fel a társulási tanács üléseire. A Munkaszervezet meghatározta a
költségeket, azok összehasonlítása az előterjesztésben látható.
Dr. Tóth László: A bizottságok 4 millió Ft erejéig támogatják a laptopok beszerzését
Horváth Zoltán: Megfelelő háttér kell, ez a társulásnál részben biztosított pl. wifi, ezenkívül van
rendszergazdánk is ezeket az előnyöket mindenképp ki kell használni, viszont megfelelő
mennyiségű konnektor is kell.
Cseresnyés Péter: Papír felhasználás azért lesz akkor is, ha elfogadjuk a notebook vásárlást, csak
kevesebb. Felteszem szavazásra az előterjesztésben szereplő 1. változatot, tehát a notebook
vásárlást.
Szavazásra teszi a javaslatot. A társulási tanács a javaslatot elfogadta.
4/2011. (II. 04.) számú NKTT határozat (a Társulási Tanács 19 igen szavazattal egyhangúlag
elfogadta)
A Nagykanizsai Kistérség Többcélú Társulása Társulási Tanácsa támogatja a polgármesterek
részére a laptop beszerzést. A fenntartásáról és működtetéséről a polgármesterek gondoskodnak. A
számítástechnikai eszközök használata a négy éves önkormányzati ciklus idejére vonatkozik. A
konkrét eszközök kiválasztására a Tanács szakmai bizottságot jelöl ki.
Határidő: 2011. április 30.
Felelős: Cseresnyés Péter elnök
(Operatív felelős: Polai György irodavezető)
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6. A Nagykanizsai Kistérség Többcélú Társulásának 2011. évi költségvetése
Dr. Tóth László: A költségvetésben 1 pontban javasolnak változtatást a bizottságok az
előterjesztéshez képest. 2011- ben jelentősen csökkent az adható cafeteria összege a korábbi
évekhez képest. A különbséget- hogy ne csökkenjen a dolgozók juttatása- jutalomként tervezte be a
Munkaszervezet, azonban a bizottságok a tartalékba javasolják ezt áttenni, nevesítve, azzal a
feltétellel, hogy októberben döntsön a Tanács az esetleges kifizetésről.
Cseresnyés Péter: Az elhangzott módosítással fogadjuk el a 2011. évi költségvetést.
Szavazásra teszi a 2011. évi költségvetést. A társulási tanács a 2011. évi költségvetést elfogadta
5/2011. (II. 04.) számú NKTT határozat (a Társulási Tanács 19 igen szavazattal egyhangúlag
elfogadta)
A Nagykanizsai Kistérség Többcélú Társulásának Társulási Tanácsa a Társulás 2011.évi
költségvetését a módosításokkal a mellékelt határozat és annak mellékletei szerint 279.157 ezer Ft
bevételi és kiadási előirányzattal elfogadja.
Határidő: azonnal
Felelős: Cseresnyés Péter elnök
Operatív felelős: Polai György irodavezető
7. A Nagykanizsai Kistérség Többcélú Társulás Területfejlesztési Alap Működési
szabályzatának elfogadása

Dr. Tóth László: A bizottságok megtárgyalták, elfogadásra javasolják.
Cseresnyés Péter: 2 dolog van, amit kifogásolok a szabályzatban. A 3. oldalon szerepel, hogy a
TEFA Bizottság elnöke tanácskozási joggal részt vesz az Elnökség ülésén. Ezt javaslom módosítani
arra, hogy a TEFA Bizottság elnöke tanácskozási joggal részt vehet az Elnökség ülésén. Tehát
amikor olyan téma van ami ezt indokolja akkor természetesen részt vesz, amikor nincs akkor nem
biztos hogy részt kellene vennie az elnökségi ülésen. A másik pedig a „TEFA megszűnése” pont.
Az Alapnak több tagja volt, nemcsak a 19 település befizetése az a tőke ami jelenleg az Alapban
van. Aki kivált, az tisztában volt azzal, hogy a befizetett pénzt nem veheti ki. Azonban az Alap
megszűnésekor véleményem szerint annak a települési körnek sem szabadna csorbítani a jogkörét,
akik már nem lesznek tagjai az akkori TEFA-nak. Tehát szerintem döntsön a kistérség, de csak
abban az esetben, ha az Alap megszűnik.
Jancsecz Lajos: Ennek a kérdésnek sok aspektusa van. Van aki csatlakozik, van aki kilép, más
kistérséghez csatlakozik stb. Olyan vetítési alap, amely mindenkinek, minden érdeknek egyaránt
megfelel, nem létezik, pedig hosszú egyeztetés előzte meg ennek a szabályzatnak az elkészítését.
Dr. Tóth László: Nagyon sok szűrőn ment keresztül az anyag mielőtt ide eljutott, és a Jancsecz
polgármester Úr jól érzékeltette, hogy milyen összetett ez a kérdés. Az Alap 48 településre való
szétosztását nem tartja elfogadhatónak a TEFA-t alkotó 19 település.
Tatai István: Támogatom a bizottságok javaslatát.
Dr. Tóth László: Kanizsa az akkor érvényben lévő szabályoknak megfelelően lépett ki teljesen
tudatában az ezzel járó következményeknek. Azért, mert a TEFA-ban pályázható pénz a kanizsai
pályázatok önrészéhez képest elenyésző összeg, így nem is vették igénybe sosem.
Cseresnyés Péter: Én nem szeretnék beleszólni az Alap dolgába és egyetértek azzal is, hogy ne
olyan települések szavazzanak az Alapról akik nincsenek bent, viszont arról a pénzről amit a
megalapításkor betett Kanizsa nem mondhatok le úgy, hogy valamilyen formában arra Kanizsának
ráhatása ne legyen. Lehet, hogy nem fogok kérni közvetlen beleszólást, viszont a saját
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jogászaimmal szeretném előtte megnézetni, hogy ez a bizonyos forma számunkra elfogadható vagy
sem. Azt javaslom, hogy amit elsőként mondtam, a TEFA Bizottság elnökének az elnökségi ülésen
való részvételével kapcsolatban, azt szavazzuk meg, a TEFA megszűnésével kapcsolatos részt
vegyük ki, és a következő alkalommal pedig elő fogok terjeszteni olyan megoldást, ami számunkra
és az Önök számára is elfogadható lesz.
Tehát szavazásra teszem azt, hogy a szabályzatba a következő mondat „A Bizottság elnöke
tanácskozási joggal vesz részt a Társulás elnökségi ülésein.” a következőképpen módosuljon: „A
Bizottság elnöke tanácskozási joggal vehet részt a Társulás elnökségi ülésein.”
A társulási tanács a javaslatot elfogadta.
6/2011. (II. 04.) számú NKTT határozat (a Társulási Tanács 19 igen szavazattal egyhangúlag
elfogadta)
A Nagykanizsai Kistérség Többcélú Társulása Társulási Tanácsa a TEFA Működési Szabályzatával
kapcsolatban a következő módosítást fogadta el: „A Bizottság elnöke tanácskozási joggal vesz részt
a Társulás elnökségi ülésein.” mondat a következőképpen módosul: „A Bizottság elnöke
tanácskozási joggal vehet részt a Társulás elnökségi ülésein.”
Határidő: azonnal
Felelős: Cseresnyés Péter elnök
Operatív felelős: Polai György irodavezető
Cseresnyés Péter: A következő határozatban pedig azt fogadjuk el, hogy a TEFA megszűnését
eredményezi, ha a tagok létszáma 5 alá csökken, illetve ha a tagok 2/3-a kezdeményezi a TEFA
megszűntetését. Megszűnés esetén az Alap vagyonának sorsáról a 2011. márciusi ülésen döntünk
majd.
Javaslom, hogy ezt fogadjuk el.
Szavazásra teszi a javaslatot. A társulási tanács a javaslatot elfogadta.
7/2011. (II. 04.) számú NKTT határozat (a Társulási Tanács 16 igen szavazattal 3 tartózkodás
mellett elfogadta)
A Nagykanizsai Kistérség Többcélú Társulása Társulási Tanácsa a TEFA Működési Szabályzatával
kapcsolatban a következő módosítást fogadta el: A TEFA megszűnését eredményezi, ha a tagok
létszáma 5 alá csökken, illetve ha a tagok 2/3-a kezdeményezi a TEFA megszűntetését. Megszűnés
esetén az Alap vagyonának sorsáról a Társulási Tanács a 2011. márciusi tanácsülésen fog dönteni.
Határidő: 2011. március 31.
Felelős: Cseresnyés Péter elnök
Operatív felelős: Polai György irodavezető
Cseresnyés Péter: Javaslom, hogy a fenti módosításokkal fogadjuk el a TEFA Működési
Szabályzatát, hogy az Alap addig is tudjon működni.
Szavazásra teszi a javaslatot. A társulási tanács a javaslatot elfogadta.
8/2011. (II. 04.) számú NKTT határozat (a Társulási Tanács 16 igen szavazattal 3 tartózkodás
mellett elfogadta)
A Nagykanizsai Kistérség Többcélú Társulása Társulási Tanácsa a TEFA Működési Szabályzatát a
6/2011. (II. 04.) számú, illetve a 7/2011. (II. 04.) számú módosító határozatok figyelembe vételével
elfogadja.
Határidő: azonnal
Felelős: Cseresnyés Péter elnök
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8. A Nagykanizsai Kistérség Többcélú Társulás Területfejlesztési Alap tisztségviselőinek
megválasztása
Cseresnyés Péter: A TEFA tagság a legutóbbi ülésén megválasztotta a TEFA Bizottság tagjait. A
tagok: Dr. Tóth László, Kele Lajos Attila, Novák Csaba, Pavlicz Lajos, Réti Alfréd.
Javaslom fogadjuk el a határozati javaslatot.
Szavazásra teszi a javaslatot.
A társulási tanács a javaslatot elfogadta.
9/2011. (II. 04.) számú NKTT határozat (a Társulási Tanács 16 igen szavazattal 3 tartózkodás
mellett elfogadta)
A Nagykanizsai Kistérség Többcélú Társulásának Társulási Tanácsa a Területfejlesztési Alap
Bizottság tagjainak megválasztotta Dr. Tóth Lászlót Csapi Község polgármesterét, Novák Csabát
Liszó Község polgármesterét, Kele Lajos Attilát Eszteregnye Község polgármesterét, Réti Alfrédet
Kerecseny Község polgármesterét, Pavlicz Lajost Murakeresztúr Község polgármesterét
Határidő: azonnal
Felelős: Cseresnyés Péter elnök
Operatív felelős: Polai György irodavezető
9. Támogatás kérés „Hegyek-völgyek” napok rendezvényre
Dr. Tóth László: A két bizottság elvi támogatásról határozott, összegről nem volt szó. Ezenkívül azt
javasolja, hogy a Többcélú Társulás nevében kell ezt megszervezni, és kommunikálni. A
bizottságok hiányolták a rendezvény költségvetését, és azt javasolják, hogy a költségvetés tudatában
a következő tanácsülésen szülessen döntés a támogatás összegéről.
Horváth Zoltán: Költségvetést azért nem csatoltunk a kérelmünk mellé, mert az, hogy milyen
költségű programok lesznek, az annak függvénye, hogy mekkora keret áll rendelkezésünkre.
Egyébként amivel eddig biztosan számolhatunk, az az érintett 4 önkormányzat részéről
önkormányzatonként 100 000 Ft, emellett a német kisebbségi önkormányzatok szintén 100 000 Fttal támogatják a rendezvényt.
Bali Veronika: Azért adtuk be a kérésünket a Társuláshoz, mert van a költségvetésében kulturális
alap. Jónak tartanám ha erre az alapra lehetne a térségből rendezvényekkel pályázni, és a nyertes
rendezvények költségvetésének bizonyos százalékát támogatná a társulás.
Cseresnyés Péter: Ennek a lehetőségét a következő tanácsülésre megvizsgáljuk. Most határozzunk
arról, hogy a Kistérség nevében kell szervezni a rendezvényt, kérünk róla költségvetést, és a
támogatás összegéről a költségvetés tudatában a következő tanácsülésen döntünk.
Szavazásra teszi a határozati javaslatot.
A társulási tanács a határozati javaslatot elfogadta.

10/2011. (II. 04.) számú NKTT határozat (a Társulási Tanács 19 igen szavazattal egyhangúlag
elfogadta)
A Nagykanizsai Kistérség Többcélú Társulásának Társulási Tanácsa támogatja a Hosszúvölgy,
Fűzvölgy, Homokkomárom, Magyarszentmiklós települések által szervezett „Hegyek-völgyek”
napok rendezvényt az alábbi feltételek mellett. A rendezvény a Kistérség nevében szerveződjön és
ez jelenjen meg a sajtóban is. A Tanács a támogatás pontos összegéről a rendezvény
költségvetésének bekérése után, a soron következő márciusi tanácsülésen dönt.
Határidő: azonnal
Felelős: Cseresnyés Péter elnök
Operatív felelős: Polai György irodavezető
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10. Egyebek

10/a. 2011. évi közfoglalkoztatási kérdések, és közfoglalkoztatási pályázat beadása
Polai György: A közfoglalkoztatás 2011-ben jelentősen átalakult. 2011. évtől a rendelkezésre állási
támogatás (RÁT) helyett bérpótló juttatást (BPJ) fognak folyósítani. A rászorultságot a szociális
helyzet alapján az önkormányzat állapítja meg, amelyet az állam 20 %-os önrésszel folyósítja. A
felajánlott munkát képzettségtől függetlenül el kell vállalni, 2011-ben legalább 30nap
munkaviszonyt kell igazolni és a juttatást igénylőnek a saját lakókörnyezetét rendben kell tartani.
Ezenkívül a közfoglalkoztatásban megkülönböztetünk rövid időtartamú (napi 4órás 2-4 hónap
időtartam), illetve hosszú időtartamú (napi 6-8 órás min. 2 hónap) közfoglalkoztatást. Mindkét
foglalkoztatási és támogatási formára alapvetően az önkormányzat jogosult.
A Munkaügyi Központ tájékoztatása alapján a Társulás önállóan is nyújthat be pályázatot a
Munkaszervezetben
ellátott
közfeladatok
létszámának
biztosítására.
A
Társulás
Munkaszervezetében a törvényi előírások teljesítéshez indokolt a Családsegítő Szolgálat
létszámának bővítése. A törvényi előírások teljesítéséhez szükséges a jelenlegi létszám mellett
további 2 fő felsőfokú és 1 fő középfokú szakirányú végzettségű családgondozó, asszisztens
foglalkoztatása. (Ebből egy fő asszisztens jelenleg Munkaügyi Központ támogatásával 2011. június
30-ig alkalmazva van, a további foglalkoztatásra pályázunk.)
Ezen kívül a takarítási feladatokra 2011. augusztus 31-ig van támogatott létszámunk, a további
időszakra szükséges 1 fő 6 órás foglalkoztatásra pályázni.
A fentiek alapján a Társulás 4 fő foglalkoztatására nyújt be pályázatot.
A pályázat tervezett összköltsége 7 hónapra számolva: 3.208 e Ft ( bér: 2.526 e Ft, járulék: 682 e
Ft), ehhez a támogatás 2.246 e Ft, a szükséges önrész 962 e Ft.
Cseresnyés Péter: Az alapos tájékoztatás után javaslom fogadjuk el a határozati javaslatot.
Szavazásra teszi a határozati javaslatot. A társulási tanács a határozati javaslatot elfogadta.
11/2011. (II. 04.) számú NKTT határozat (a Társulási Tanács 19 igen szavazattal egyhangúlag
elfogadta)
A Nagykanizsai Kistérség Többcélú Társulásának Társulási Tanácsa úgy határozott, hogy
pályázatot nyújt be a Foglalkoztatási Hivatal által kiírt hosszabb időtartamú foglalkoztatás
támogatására, 4 főre vonatkozóan.
A pályázathoz szükséges 962 e Ft önrészt a tartalék terhére biztosítja.
A Társulási Tanács felkéri a munkaszervezetet, hogy készítse elő a pályázat benyújtását, melynek
határideje 2011. február 28.
Határidő: 2011. február 28.
Felelős: Cseresnyés Péter elnök
Operatív felelős: Polai György irodavezető
Polai György: Van egy másik pályázati lehetőség is. Az Országos Foglalkoztatási Közalapítvány
pályázatot írt ki közfoglalkoztatás szervezők foglalkoztatásának támogatására.
A pályázatra azok a szervezetek nyújthatnak be pályázatot és kaphatnak támogatást, akik:
- 2011. évben közfoglalkoztatás keretében foglalkoztatnak, illetve a közfoglalkoztatás
megszervezéshez közfoglalkoztatás szervezői munkakörben munkavállalót alkalmaznak
Nem kifejezetten a mi Társulásunkra írták ki a pályázatot, de ettől függetlenül, mivel önrészt nem
igényel javasoljuk a pályázat benyújtását, ezáltal munkalehetőséget tudunk biztosítani.

7

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

A projekt keretében maximum 6 hónap időtartamra lehet támogatást igényelni, a projekt zárás
legkésőbbi időpontja 2011. 09.30. A pályázat keretében 2 fő 6 órás középfokú végzettségű és 2 fő 6
órás felsőfokú végzettségű közfoglalkoztatás szervező bérének és járulékainak támogatását igényli a
Társulás 6 hónapos időtartamra 2011. március 1. és augusztus 31. között. A pályázat önerőt nem
igényel.
A támogatás tervezett összege: 2376 ezer Ft.
Úgy gondoltuk, hogy a társulás által foglalkoztatott 4 fő közfoglalkoztatás szervező az
önkormányzati munkában segít majd.
Feladataik lehetnek: a munkaerőigény bejelentések, közvetítések készítése, orvosi vizsgálat,
munkavédelmi oktatás, havi jelenléti ívek kezelése, szabadságok nyilvántartása, munkavállalók
munkatervben rögzített feladat megvalósításának rendszeres ellenőrzése, havi, negyedéves
jelentések készítése, egyéb adminisztráció stb.
Cseresnyés Péter: Javaslom fogadjuk el a határozati javaslatot.
Szavazásra teszi a határozati javaslatot.
A társulási tanács a határozati javaslatot elfogadta.
12/2011. (II. 04.) számú NKTT határozat (a Társulási Tanács 19 igen szavazattal egyhangúlag
elfogadta)
A Nagykanizsai Kistérség Többcélú Társulása pályázatot kíván benyújtani az OFA KSZM11221/2011. közfoglalkoztatás szervezők foglalkoztatásának támogatására. A pályázat keretében 2
fő 6 órás középfokú végzettségű és 2 fő 6 órás felsőfokú végzettségű közfoglalkoztatás szervező
bérének és járulékainak támogatását igényli a Társulás 6 hónapos időtartamra 2011. március 1. és
augusztus 31. között. A pályázat önerőt nem igényel.
Felelős: Cseresnyés Péter elnök
Határidő: 2011. február 20.
Operatív felelős: Polai György irodavezető
Cseresnyés Péter: Átadom a szót a Munkaügyi Központ képviselőjének Szörényi Istvánnak.
Szörényi István: Csak jelezni szeretném, hogy az idei foglalkoztatási támogatás a települések
számára leosztásra került, és ha arról lemondanak, abból lehet a társulásnál foglalkoztatásra
pályázni.
Cseresnyés Péter: Most pedig utolsó napirendként az inkubátorházról hallgassunk meg tájékoztatót.

10/b az INKUBÁTORHÁZ és INNOVÁCIÓS KÖZPONT szerepe és jelentősége a kistérség
gazdasági életében
Mihovics Zoltán (projektmenedzser): 2010. november 25-én nyitott meg az inkubátorház, jelenleg 9
vállalkozásnak biztosítunk helyet. Az időt nem húzva felsorolnék néhány dolgot ami miatt a
vállalkozásoknak érdemes idke az inkubátorházba költözniük:
- kedvező bérleti díj (teakonyhát és vizesblokkot biztosítunk)
- wifi hozzáférés
- őrzés
- beleintegrálódik az ipari parkba (85 vállalkozás működik már az ipari parkban)
- tanácsadási és információs szolgáltatás
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A jövőben innovációs központot szeretnénk itt kialakítani, beindítani. Bővebb információ itt a
helyszínen, vagy a www. inkubatornk. hu Köszönöm a figyelmet.
Cseresnyés Péter: Köszönjük a tájékoztatást és a helyszín biztosítását.
Több napirend nem volt, ezért Cseresnyés Péter elnök bezárta az ülést.
Kelt: Nagykanizsa, 2011. február 14.
........................................................
Cseresnyés Péter
Elnök

Jegyzőkönyv hitelesítő:

……………………
Polai György
Irodavezető

...................................................
Bali Veronika
Hosszúvölgy polgármestere

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