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Ikt.szám: 11-2/2010/ált. 
Jegyzőkönyv 

Társulási Tanácsülésről 
 
Készült: Nagykanizsai Kistérség Többcélú Társulása 2010. július 19-én 1500 órai kezdettel a 
Nagykanizsai Vasemberház Dísztermében megtartott Társulási Tanácsülésről. 
Tárgy: Az alábbiakban felsorolt napirend szerint. 
Jelen vannak: a mellékelt jelenléti ív szerint  
 
Kanász János elnökhelyettes: Köszöntötte az ülésen megjelenteket, megállapította, hogy az ülés 
határozatképes, mivel azon 15 fő jelen van, Nagykanizsát a város Közgyűlésének határozta szerint 
Tóth Nándor képviseli. 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. Tájékoztató a kistérség közbiztonsági helyzetéről.  
2. Javaslat a NYDOP pályázat lebonyolításával kapcsolatos szerződés megkötésére.  
3. Közbeszerzés Ajánlattételi felhívás elfogadása.  
4. A Térségi Pedagógiai Szakszolgálat és a  Szivárvány Egységes Gyógypedagógiai Intézmény 

beszámolója a 2009/2010. évi feladatellátásról. 
5. Javaslat a pedagógiai szakszolgálati feladatok ellátására 2010/2011. tanévre.  
6. Megállapodás megkötése a Térségi Pedagógiai Szakszolgálattal 2010-2011 tanévre 

vonatkozóan személygépkocsik üzemeltetésére.  
7. Támogatás kérése a 2010/2011. tanév városkörnyéki diákolimpiai bajnokság szervezésére.  
8. Javaslat a CÉDE pályázatban keletkezett tartalék felhasználására.  
9. A Nagykanizsai Kistérség Többcélú Társulás Munkaszervezete Alapító Okiratának, 

szabályzatoknak a módosítása. 
10. Tájékoztató a Nagykanizsa és Környéke Nonprofit kft. nyertes pályázatáról.  
11. Javaslat helyi esélyegyenlőségi programok készítésére.  
12. Egyebek  

  
1. Tájékoztató a kistérség közbiztonsági helyzetéről. 
 
Molnár József:  A közlekedésbiztonsági helyzet javult az év folyamán, a balesetek száma csökkent. 
A közbiztonsági helyzetről mindez sajnos nem mondható el, összességében stagnálás tapasztalható, 
de pl. a betöréses lopás száma 40%-kal nőtt. Sajnos több olyan ember is kikerült a börtönből, aki 
nem fog becsületes munkát végezni. A város több pontján növeltük a rendőri jelenlétet, 
Ligetvárosban minden nap megjelenünk. Területünk legveszélyeztetettebb települése továbbra is 
Zalakomár. Köszönöm a figyelmet. 
Tóth Nándor: Kiegészítésként közölte, hogy újabb rendőrőrs megnyitására került sor a 
közelmúltban és megköszönte a rendőri állomány munkáját. 
Kanász János: Megköszönte a tájékoztatót, mivel kérdés, vélemény nem volt, így a társulási tanács 
a tájékoztatót tudomásul vette. 
 
2. Javaslat a NyDOP pályázat lebonyolításával kapcsolatos szerződés megkötésére. 
Kanász János: A Társulás székhelyének a felújítására vonatkozó nyertes pályázat lebonyolításáról 
van szó ebben az előterjesztésben.  
Dr. Tóth László: A Bizottságok megtárgyalták, és mivel a Kanizsaber Kft. adta a legkedvezőbb 
ajánlatot, a Bizottságok vele javasolják a szerződés megkötését. 
Kanász János: Egyetértek. Szavazásra teszi a határozati javaslatot. 
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A társulási tanács a határozati javaslatot egyhangúlag elfogadta. 
36/2010. (VII. 19.) számú NKTT határozat (a Társulási Tanács 15 igen szavazattal 
egyhangúlag elfogadta) 
A Nagykanizsai Kistérség Többcélú Társulása Társulási Tanácsa a Nagykanizsa Bajza utca 2-1. 
szám alatti ingatlanon a Kistérségi Szociális Programiroda felújítási munkáihoz kapcsolódó 
közbeszerzési eljárás lefolytatásával, a kivitelezési munka lebonyolításával és műszaki 
ellenőrzésével a KANIZSABER KFT-t bízza meg. 
Felhatalmazza az Általános Elnökhelyettest a szerződés aláírására.  
Határidő: 2010. július 20. 
Felelős: Kanász János ált. elnökhelyettes 
 
3. Közbeszerzés Ajánlattételi felhívás elfogadása. 
Kanász János: A székhely egyik épületét, a parkolót és a kerítést érinti. 
Dr. Tóth László: A Bizottságok elfogadásra javasolják. 
Kanász János: Javaslom, hogy fogadjuk el a határozati javaslatot. Szavazásra teszi a határozati 
javaslatot. 
A társulási tanács a határozati javaslatot egyhangúlag elfogadta. 
37/2010. (VII. 19.) számú NKTT határozat (a Társulási Tanács 15 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 
mellékelt tartalmú közbeszerzési felhívást jóváhagyja és a közbeszerzési eljárást megindítja. Felkéri 
a Közbeszerzési Bizottság tagjait az ajánlatok elbírálására. 
Határidő: 2010. szeptember 30. 
Felelős: Kanász János ált. elnökhelyettes 
Operatív felelős: Polai György munkaszervezet vezető 
 
4. A Térségi Pedagógiai Szakszolgálat és a  Szivárvány Egységes Gyógypedagógiai Intézmény 
beszámolója a 2009/2010. évi feladatellátásról. 
Kanász János: Javaslom, hogy fogadjuk el a beszámolót. Szavazásra teszi a javaslatot. 
A társulási tanács a javaslatot egyhangúlag elfogadta. 
38/2010. (VII. 19.) számú NKTT határozat (a Társulási Tanács 15 igen szavazattal 
egyhangúlag elfogadta) 
A Nagykanizsai Kistérség Többcélú Társulása Társulási Tanácsa a Térségi Pedagógiai 
Szakszolgálat, valamint a Szivárvány Egységes Gyógypedagógiai Intézmény szakmai beszámolóját 
elfogadja. 
Határidő: azonnal 
Felelős: Kanász János ált. elnökhelyettes 
Operatív felelős: Polai György munkaszervezet vezető 
 
5. Javaslat a pedagógiai szakszolgálati feladatok ellátására 2010/2011. tanévre 
 
Kanász János: A Társulás 2005. óta ellátási szerződésben láttatja el a feladatot az intézményekkel 
illetve a jogelődökkel.  
Dr. Tóth László: A Bizottságok javasolják elfogadni, azzal a kitétellel, hogy mint az idei évben, a 
feladatellátást a normatívából oldják meg. 
Szmodics Józsefné: A normatíva összegét előre nem lehet ismerni, tehát ezt nem tudjuk most 
garantálni.  
Polai György: A költségvetési törvény speciálisan kezeli a közoktatási normatívákat, így azokat már 
tartalmazza az idei évre vonatkozó törvény. 
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Hegedűs György: Az oktatási normatíva rendszere már évek óta a 4/12-ed és a 8/12-ed felosztás 
elvén működik, tehát ezek ismertek. 
Kanász János: Javaslom, hogy az előterjesztés szerint fogadjuk el a határozati javaslatot, aztán ha 
nem fedezi a normatíva a feladatellátást, visszatérünk rá. Szavazásra teszi a határozati javaslatot.  
A Társulási Tanács a határozati javaslatot egyhangúlag elfogadta. 
 
39/2010. (VII. 19.) számú NKTT határozat (a Társulási Tanács 15 igen szavazattal 
egyhangúlag elfogadta) 
A Nagykanizsai Kistérség Többcélú Társulása 2011. június 30-ig vállalja a pedagógiai 
szakszolgálati feladatok teljesítését, és azokat a Térségi Pedagógiai Szakszolgálattal, valamint a 
Szivárvány Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézménnyel láttatja el.   
Felkéri az általános elnökhelyettest a megállapodások aláírására.  
Határidő: 2010. szeptember 1. 
Felelős: Kanász János ált. elnökhelyettes 
Operatív felelős: Polai György munkaszervezet vezető 
 
6. Megállapodás megkötése a Térségi Pedagógiai Szakszolgálattal 2010-2011 tanévre 
vonatkozóan személygépkocsik üzemeltetésére 
Kanász János: A Társulás tulajdonában lévő 2 db gépkocsiról van szó. A használattal kapcsolatos 
szerződés meghosszabbítását javasoljuk újabb egy évre.   
Dr. Tóth László: A Bizottságok megtárgyalták és elfogadásra javasolják.  
Kanász János szavazásra teszi a határozati javaslatot.  
A társulási tanács a határozati javaslatot egyhangúlag elfogadta. 
 
40/2010. (VII. 19.) számú NKTT határozat (a Társulási Tanács 15 igen szavazattal 
egyhangúlag elfogadta) 
A Nagykanizsai Kistérség Többcélú Társulás Társulási Tanácsa a vállalt pedagógiai szakszolgálati 
feladatok ellátására, iskolabusz használatának átadására 2009. június 29-én kötött megállapodást az 
alábbiak szerint módosítja: 
A megállapodás 1) pontjában rögzített „2009. július 1-től 2010. június 30-ig” ,  
szakasz helyébe a „2010. július 1-től 2011. június 30-ig” szakasz kerül. 
A megállapodás módosítással nem érintett rendelkezései változatlanul helyben maradnak. 
Felhatalmazza általános elnökhelyettesét a megállapodás megkötésére. 
Határidő: azonnal 
Felelős: Kanász János ált. elnökhelyettes 
(Operatív felelős: Polai György Irodavezető) 
 
7. Támogatás kérése a 2010/2011. tanév városkörnyéki diákolimpiai bajnokság szervezésére 
Kanász János: A Társulás már negyedik éve támogatja a bajnokságot. Az idei költségvetésünkben is 
beterveztünk erre a célra kiadást így annak terhére történne a pénzügyi támogatás. 
Dr. Tóth László: A Bizottságok megtárgyalták és elfogadásra javasolják, de szeretnénk a 
rendezvény teljes költségvetéséről anyagot kapni.  
Kanász János: Felkérem a Munkaszervezetet, hogy a következő tanács ülésre kérjenek tájékoztatást 
a teljes programról. Javaslom, hogy fogadjuk el a határozati javaslatot. Szavazásra teszi a határozati 
javaslatot.  A társulási tanács a határozati javaslatot egyhangúlag elfogadta. 
 
41/2010. (VII. 19.) számú NKTT határozat (a Társulási Tanács 15 igen szavazattal 
egyhangúlag elfogadta) 
A Nagykanizsai Kistérség Többcélú Társulása a Városkörnyéki diákolimpia szervezéséhez 
400.000,-Ft támogatást biztosít, amelyet a szervezést végző Nagykanizsa Megyei Jogú Város 
részére  átad. Felhatalmazza az általános elnökhelyettest a szerződés aláírására.   
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Határidő: 2010. október 31. 
Felelős: Kanász János ált. elnökhelyettes  
Operatív felelős: Polai György irodavezető 
 
8. Javaslat a CÉDE pályázatban keletkezett tartalék felhasználására 
Kanász János: A Társulás 2009. évben nyerte az eszközbeszerzési pályázatot, ebből maradványunk 
keletkezett, amelyből benzint tudunk beszerezni, a támogatás szerint. 
Dr. Tóth László: A Bizottságok megtárgyalták, és a 4. pontnak megfelelően támogatják a tartalék 
felhasználását. 
Kanász János: Egyetértek a tartalék 4-es pontnak megfelelő felhasználásával, így minden 
pályázatban részt vevő település egyformán 65 l üzemanyagot kap. Javaslom, hogy ennek 
megfelelően fogadjuk el a határozati javaslatot. Szavazásra teszi a határozati javaslatot.  A társulási 
tanács a határozati javaslatot egyhangúlag elfogadta. 
 
42/2010. (VII. 19.) számú NKTT határozat (a Társulási Tanács 15 igen szavazattal 
egyhangúlag elfogadta) 
A Nagykanizsai Kistérség Többcélú Társulása a CÉDE Közfoglalkoztatáshoz kapcsolódó eszköz- 
és anyagbeszerzési pályázatban keletkezett tartalékot az előterjesztés 4. pontjának megfelelően 
használja fel. A tartalék egyformán mind a 24 településre felosztásra kerül.  (65,-  liter/település, 
felhasználás kártyás és készpénzes vétellel, MOL kutaknál,  vegyesen). 
Határidő: azonnal 
Felelős: Kanász János ált. elnökhelyettes  
Operatív felelős: Polai György irodavezető 
 
9. A Nagykanizsai Kistérség Többcélú Társulás Munkaszervezete Alapító Okiratának, 
szabályzatoknak a módosítása 
Kanász János: A Társulás működésével kapcsolatos dokumentumok módosítása vált szükségessé, 
egyrészt a székhely változás, másrészt az időközben bekövetkezett személyi változások miatt.  
Dr. Tóth László: A Bizottságok támogatták az előterjesztésben foglalt változtatásokat, melyek 
lényegében a következők: 
A családsegítés működési engedélyének módosítása kapcsán megfogalmazott észrevételek miatt 
javasolt az Alapító Okirat kiegészítése Alsórajk, Bak és Sárhida településekkel, mert ezen 
településekre is költségvetési normatívával támogatott feladatellátást végzünk.   
A Társulás személyi állományában változás történik, ennek következtében a szabályszerű működés 
indokolja a vonatkozó szabályzatok módosítását. 
A Társulásnál 2010. július 1-vel bevezetésre került az elektronikus iktatás, az iratkezelést is ennek 
megfelelően módosítani kell. 
A Társulás és Munkaszervezet Szervezeti és Működési Szabályzatában nem lett módosítva a 
székhely változása. Javasoljuk a Király u. 47. helyett a Bajza u. 2-1. cím-re történő módosítást 
jóváhagyni. 
Kanász János: Nagyon pontos volt az összefoglaló, javaslom fogadjuk el az előterjesztésben foglalt 
határozati javaslatokat. 
Szavazásra teszi a határozati javaslatokat.  A társulási tanács a határozati javaslatokat egyhangúlag 
elfogadta. 
43/2010. (VII. 19.) számú NKTT határozat (a Társulási Tanács 15 igen szavazattal 
egyhangúlag elfogadta) 
A Nagykanizsai Kistérség Többcélú Társulása Társulási Tanácsa a Munkaszervezet módosított 
Alapító Okiratát jóváhagyja. 
Határidő: 2010. július 19. 
Felelős: Kanász János ált. elnökhelyettes 
Operatív felelős: Polai György Irodavezető 
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44/2010. (VII. 19.) számú NKTT határozat (a Társulási Tanács 15 igen szavazattal 
egyhangúlag elfogadta) 
A Nagykanizsai Kistérség Többcélú Társulása Társulási Tanácsa a Társulás Iratkezelési 
szabályzatát jóváhagyja. 
Határidő: 2010. július 19. 
Felelős Kanász János ált. elnökhelyettes 
Operatív felelős: Polai György Irodavezető 
 
45/2010. (VII. 19.) számú NKTT határozat (a Társulási Tanács 15 igen szavazattal 
egyhangúlag elfogadta) 
A Nagykanizsai Kistérség Többcélú Társulása Társulási Tanácsa a Társulás Pénzkezelésre 
vonatkozó szabályzatát jóváhagyja. 
Határidő: 2010. július 19. 
Felelős: Kanász János ált. elnökhelyettes 
Operatív felelős: Polai György Irodavezető 
 
46/2010. (VII. 19.) számú NKTT határozat (a Társulási Tanács 15 igen szavazattal 
egyhangúlag elfogadta) 
A Nagykanizsai Kistérség Többcélú Társulása Társulási Tanácsa a Társulás Kötelezettségvállalási, 
utalványozás, ellenjegyzés, érvényesítés, rendjének szabályzatát jóváhagyja. 
Határidő: 2010. július 19. 
Felelős: Kanász János ált. elnökhelyettes 
Operatív felelős: Polai György Irodavezető 
 
47/2010. (VII. 19.) számú NKTT határozat (a Társulási Tanács 15 igen szavazattal 
egyhangúlag elfogadta) 
A Nagykanizsai Kistérség Többcélú Társulása Társulási Tanácsa a Társulás és a Munkaszervezet 
Szervezeti és Működési Szabályzat módosítását jóváhagyja. 
Határidő: 2010. július 19. 
Felelős: Kanász János ált. elnökhelyettes 
Operatív felelős: Polai György Irodavezető 
 
10. Tájékoztató a Nagykanizsa és Környéke Nonprofit kft. nyertes pályázatáról 
 
Kanász János: Minden jelenlévő nagyon örül ennek a jó hírnek, javaslom fogadjuk el az írásban 
megkapott tájékoztatót. 
Szavazásra teszi a határozati javaslatokat.  A társulási tanács a határozati javaslatokat egyhangúlag 
elfogadta. 
48/2010. (VII. 19.) számú NKTT határozat (a Társulási Tanács 15 igen szavazattal 
egyhangúlag elfogadta) 
A Nagykanizsai Kistérség Többcélú Társulása Társulási Tanácsa a Nagykanizsa és Környéke 
Nonprofit kft. Tájékoztatóját elfogadja. 
Határidő: 2010. július 19. 
Felelős: Kanász János ált. elnökhelyettes 
Operatív felelős: Horváthné Bagó Mónika Ügyvezető 
 
11. Javaslat helyi esélyegyenlőségi programok készítésére 
Dr. Tóth László: A Bizottságok támogatják, hogy a települések igényének felmérése után a 
Társulással közösen készüljön esélyegyenlőségi program. 
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Kanász János: Javaslom, hogy fogadjuk el a határozati javaslatot. Szavazásra teszi a határozati 
javaslatot.  A társulási tanács a határozati javaslatot egyhangúlag elfogadta. 
 
49/2010. (VII. 19.) számú NKTT határozat (a Társulási Tanács 15 igen szavazattal 
egyhangúlag elfogadta) 
A Nagykanizsai Kistérség Többcélú Társulás Társulási Tanácsa a helyi esélyegyenlőségi program 
elkészítéséről az önkormányzatok igényének felmérését követően és a beszerzett ajánlatok alapján, 
a pénzügyi feltételek ismeretében hoz döntést. 
Határidő: 2010. december 31. 
Felelős: Kanász János ált. elnökhelyettes 
Operatív felelős: Polai György irodavezető 
 
12. Egyebek 

 12 /1. Autóbuszöböl pályázat 
Polai György: A legújabb fejlemény a pályázattal kapcsolatban az, hogy az Nemzeti Közlekedési 
Hatóság nem ad ki engedélyt az önkormányzatoknak, a Magyar Közút kell, hogy legyen emiatt a 
beruházó. Velük még nem sikerült megkötni a megállapodást, ehhez még idő kell, ezért 
kezdeményezzük a Nemzeti Közlekedési Hatóságnál az engedélyezési eljárás felfüggesztését 3 
hónap időtartamra.  
Kanász János: Egyetértek a javaslattal. Szavazásra teszi a javaslatot.  A társulási tanács a javaslatot 
egyhangúlag elfogadta. 
 
50/2010. (VII. 19.) számú NKTT határozat (a Társulási Tanács 15 igen szavazattal 
egyhangúlag elfogadta). 
A Nagykanizsai Kistérség Többcélú Társulása Társulási Tanácsa kérelmezi a Nemzeti Közlekedési 
Hatóságnál az autóbuszöblök felújítására benyújtott pályázattal kapcsolatban folyó engedélyezési 
eljárás felfüggesztését 3 hónap időtartamra. 
Határidő: azonnal 
Felelős: Kanász János ált. elnökhelyettes 
Operatív felelős: Polai György irodavezető 
 

12/ 2. Címváltozási kérelem 
Polai György: A Társulás által megvásárolt Bajza utcai ingatlan a földhivatali nyilvántartásban 
„kivett gyermekotthon” művelési ágként szerepel. A művelési ág módosítását javasoljuk az 
alábbiak szerint. Művelési ág: „kivett kistérségi szolgáltató központ”. Több alkalommal is 
bonyodalmat okozott a Társulás jelenlegi címe (Bajza utca 2-1.), ezért a Földhivatallal egyeztetve 
kérjük a címünk módosítását Bajza utca 2.-re. 
Kanász János: Egyetértek a javaslatokkal. Szavazásra teszi a javaslatokat. A társulási tanács a 
javaslatokat egyhangúlag elfogadta. 
51/2010. (VII. 19.) számú NKTT határozat (a Társulási Tanács 15 igen szavazattal 
egyhangúlag elfogadta) 
A Nagykanizsai Kistérség Többcélú Társulása Társulási Tanácsa kezdeményezi a Nagykanizsa, 
Bajza u. 2-1. 2395 hrsz. Ingatlan tulajdon földhivatali nyilvántartásban való változtatását úgy, hogy 
az ingatlan művelési ág „kivett kistérségi szolgáltató központ” megnevezésre módosuljon. 
Felkéri az Általános elnökhelyettest az adatváltozást képező okiratok aláírására. 
Határidő: folyamatos 
Felelős: Kanász János ált. elnökhelyettes 
Operatív felelős: Polai György irodavezető 
 
52/2010. (VII. 19.) számú NKTT határozat (a Társulási Tanács 15 igen szavazattal 
egyhangúlag elfogadta) 
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A Nagykanizsai Kistérség Többcélú Társulása Társulási Tanácsa kezdeményezi a Nagykanizsa, 
Bajza u. 2-1. 2395 hrsz. Ingatlan tulajdon földhivatali nyilvántartásban való változtatását úgy, hogy 
az ingatlan címe: „Nagykanizsa, Bajza u. 2.”-re  módosuljon.  
Felkéri az Általános elnökhelyettest az adatváltozást képező okiratok aláírására. 
Határidő: folyamatos  
Felelős: Kanász János ált. elnökhelyettes 
Operatív felelős: Polai György irodavezető 
 

12/ 3. Kobán Ildikó helyettesítése 
Polai György: A Munkaszervezet egyik alkalmazottja, Kobán Ildikó várhatóan 2010. novemberétől 
szülési szabadságra megy, már jelenleg is táppénzen van és az Ő helyettesítésére szeretném 
javasolni, hogy egy személy munkaszerződését hosszabbítsuk meg, aki jelenleg a 
közmunkaprogramban dolgozik nálunk. Nem közalkalmazottként, hanem a Munka törvénykönyve 
alapján, egyenlőre határozott időre 2010. december 31-ig történne a foglalkoztatás. 
Kanász János: Egyetértek a javaslattal. Szavazásra teszi a javaslatot.  A társulási tanács a javaslatot 
egyhangúlag elfogadta. 
53/2010. (VII. 19.) számú NKTT határozat (a Társulási Tanács 15 igen szavazattal 
egyhangúlag elfogadta) 
A Nagykanizsai Kistérség Többcélú Társulása Társulási Tanácsa jóváhagyja a Munkaszervezet 
létszámkeretének bővítését egy fő Munka Törvénykönyve szerinti alkalmazott foglalkoztatásával 
2010. december 31-ig. 
Határidő: 2010. augusztus 1. 
Felelős: Kanász János ált. elnökhelyettes 
Operatív felelős: Polai György irodavezető 
 
Kanász János:Tájékoztatom a tanács tagjait, hogy a Munkaszervezet vezető megbízása lejár, ezért 
az Elnökség, mint munkáltató  pályázatot ír ki a jogszabályi kötelezettség szerint.  
Több napirend nem volt, ezért Kanász János általános elnökhelyettes  megköszönte a részvételt és 
bezárta az ülést. 
 
 
Kelt: Nagykanizsa, 2010. augusztus 3. 
 
  ........................................................   
  Kanász János 
  Általános Elnökhelyettes 
Jegyzőkönyv hitelesítő:   
 
  …………………… 
  Polai György 
  ...................................................  Irodavezető 
  Molnár Mihály 
 Zalaszentbalázs polgármestere 
 
 
 ………………………………… 
  Túri Péter 
  Jegyzőkönyvvezető 
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