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Ikt.szám:    82-2    /2011/ált. 
Jegyzőkönyv 

Társulási Tanácsülésről 
 
Készült: Nagykanizsai Kistérség Többcélú Társulása 2011. április 7-én 1500 órai kezdettel a 
Nagykanizsai Vasemberház tanácstermében 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 20 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 
rend.  alezredes 

2. A Zala Megyei Vöröskereszt 2010. évi szakmai beszámolója.(írásban) Előterjesztő: 
Cseresnyés Péter elnök Meghívott: Dr. Baracskai Józsefné megyei igazgató 

3. A Nagykanizsai Kistérség Többcélú Társulása bizottságainak, elnökségének beszámolója a 
2010. évi munkájáról. (írásban) Előterjesztők: Dr. Tóth László FB elnök, Uzonyi Dezső PB 
elnök, Bali Vera Közb. Biz. elnök,  Cseresnyés Péter elnök.   

4. A Nagykanizsai Kistérség Többcélú Társulásának 2010. évi költségvetési előirányzatának 
módosítása.(írásban) Előterjesztő: Cseresnyés Péter elnök 

5. A Nagykanizsai Kistérség Többcélú Társulásának beszámolója a 2010. évi költségvetési 
gazdálkodásáról. (írásban) Előterjesztő: Cseresnyés Péter elnök 

6. Éves ellenőrzési jelentés a Nagykanizsai Kistérség Többcélú Társulása 2010. évi belső 
ellenőrzési munkájáról. (írásban) Előterjesztő: Cseresnyés Péter elnök  

7.  A Nagykanizsai Kistérség Többcélú Társulásának Társulási Megállapodásának módosítása.  
(írásban) Előterjesztő: Cseresnyés Péter elnök 

8.  A Nagykanizsai Kistérség Többcélú Társulásának 2011. évi Közbeszerzési terve.  
(írásban) Előterjesztő: Cseresnyés Péter elnök 

9. A Nagykanizsai Kistérség Többcélú Társulásának Támogatási Szabályzatának elfogadása.  
(írásban) Előterjesztő: Cseresnyés Péter elnök  

10. Javaslat a támogatás kérésről: „Hegyek-völgyek” napok rendezvényre. (írásban)  
       Előterjesztő: Cseresnyés Péter elnök 
11. Határozat a rendezvénysátor igénylésekről. (írásban) Előterjesztő: Cseresnyés Péter elnök   
12. Egyebek: Tájékoztató az Innovatív Dél-Zala LEADER Egyesület pályázatairól. 

                   Meghívott: Ódor László elnök   
 
  
1. Tájékoztató a kistérség közbiztonsági helyzetéről 
 
Dr. Molnár József: A tanács tagjai a közbiztonság aktuális helyzetéről és a közlekedési balesetek 
számának eddigi alakulásáról hallhattak tájékoztatást. Alapvető változás nem történt az elmúlt 
időszakban. 
Cseresnyés Péter: Köszönjük a tájékoztatást. 
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2. A Zala Megyei Vöröskereszt 2010. évi szakmai beszámolója 
 
Polai György: A Magyar Vöröskereszt Zala Megyei Szervezete a Nagykanizsai Kistérségben 
ellátott feladatai vonatkozásában a 2010. évi szakmai beszámolóját elkészítette.  
A Magyar Vöröskereszt 2004 óta házi segítségnyújtás, jelzőrendszeres házi segítségnyújtás, 
hajléktalanok nappali melegedője feladatokat lát el a kistérségben, melyekre a Többcélú Társulás 
2010-ig normatívát is le tudott hívni, és adott át a szolgáltatónak. 
2010-től a vonatkozó jogszabályok változása nyomán a Társulás feladatellátásának elismerik a 
Vöröskereszttel elláttatott feladatokat, azonban normatíva e feladatok után nem hívható le. 
Cseresnyés Péter: Tisztelettel köszöntöm Antal Istvánnét, a városi szervezet vezetőjét, kérdezem 
van-e kiegészítése az írásos beszámolóhoz?  
Antal Istvánné: Köszönöm szépen, nincs. 
Cseresnyés Péter: Javaslom, elfogadni a határozati javaslatot. Szavazásra teszi a határozati 
javaslatot. A társulási tanács a javaslatot egyhangúlag elfogadta. 
 
13/2011. (IV. 07.) számú NKTT határozat (a Társulási Tanács 20 igen szavazattal 
egyhangúlag elfogadta) 
A Nagykanizsai Kistérség Többcélú Társulása Társulási Tanácsa a Magyar Vöröskereszt 2010. évi 
szakmai beszámolóját elfogadja. 
Határidő: 2011. 04.08.  
Felelős: Cseresnyés Péter elnök 
(Operatív felelős: Polai György irodavezető)  
 
 
3. A Nagykanizsai Kistérség Többcélú Társulása bizottságainak, elnökségének beszámolója a 
2010. évi munkájáról 
 
Uzonyi Dezső: A két bizottság megtárgyalta a beszámolókat, elfogadásra javasolja. A szövegben 
olvasható véleménynyilvánítás azt jelenti, hogy bizottság határozatképtelen volt, azonban a 
napirendi pontokat a jelenlévők tárgyalták és véleményt nyilvánítottak róla.  
Cseresnyés Péter: Fogadjuk el a határozati javaslatot. Szavazásra teszi a határozati javaslatot. 
A társulási tanács a javaslatot egyhangúlag elfogadta. 
 
14/2011. (IV. 07.) számú NKTT határozat (a Társulási Tanács 20 igen szavazattal 
egyhangúlag elfogadta) 
A Nagykanizsai Kistérség Többcélú Társulása Társulási Tanácsa a Felügyelő Bizottság, a Pénzügyi 
Bizottság, Közbeszerzési Bizottság és az Elnökség beszámolóját a 2010. évi munkáról elfogadta. 
Határidő: 2011. 04.08.  
Felelős: Cseresnyés Péter elnök 
(Operatív felelős: Polai György irodavezető) 
 
 
4 A Nagykanizsai Kistérség Többcélú Társulásának 2010. évi költségvetési előirányzatának 
módosítása 
 
Uzonyi Dezső: A két bizottság megtárgyalta, alapvetően a korábban jóváhagyott döntéseink 
kerültek beépítésre. Elfogadásra javasoljuk az előterjesztést. 
Cseresnyés Péter: Fogadjuk el a határozati javaslatot. Szavazásra teszi a határozati javaslatot. 
A társulási tanács a javaslatot egyhangúlag elfogadta. 
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15/2011. (IV. 07.) számú NKTT határozat (a Társulási Tanács 20 igen szavazattal 
egyhangúlag elfogadta) 
A Nagykanizsai Kistérség Többcélú Társulásának Társulási Tanácsa a Társulás 2010. évi 
költségvetéséről szóló 10/2010.(02.08.) NKTT. számú határozatának módosítását a mellékelt 
határozatnak megfelelően, 415.350eFt bevételi és kiadási előirányzattal  elfogadja.  

Határidő: azonnal 
Felelős: Cseresnyés Péter elnök 
Operatív felelős: Polai György irodavezető 
 
5. A Nagykanizsai Kistérség Többcélú Társulásának beszámolója a 2010. évi költségvetési 
gazdálkodásáról 
 
Uzonyi Dezső: A két bizottság megtárgyalta, elfogadásra javasolja. A beszámoló részletesen 
tartalmazza az elmúlt év pályázati és szakmai munkájának pénzügyi összesítéseit.  
Polai György: Áthúzódó tétel is van, a Szociális Programiroda 2011. április 30-ig fejeződik majd 
be.  
Cseresnyés Péter: Fogadjuk el a határozati javaslatot. Szavazásra teszi a határozati javaslatot. 
A társulási tanács a határozati javaslatot elfogadta. 
 
16/2011. (IV. 07.) számú NKTT határozat (a Társulási Tanács 19 igen szavazattal 1 
ellenszavazat mellett elfogadta) 
A Nagykanizsai Kistérség Többcélú Társulása Társulási Tanácsa a Társulás 2010. évi költségvetés 
végrehajtásáról szóló zárszámadás bevételi, kiadási főösszegét, valamint a tárgy évi költségvetési 
pénzmaradványát 
 
                                            373 638 e Ft bevétellel 
                                            367 051 e Ft kiadással 
                                           20 814 e Ft  módosított pénzmaradvánnyal 
hagyja jóvá.          
Határidő: azonnal 
Felelős: Cseresnyés Péter elnök 
(Operatív felelős: Polai György irodavezető)  
 
 
6. Éves ellenőrzési jelentés a Nagykanizsai Kistérség Többcélú Társulása 2010. évi belső 
ellenőrzési munkájáról 
 
Uzonyi Dezső: A két bizottság megtárgyalta, elfogadásra javasolja. A bizottsági ülésen ezenkívül 
javasolták még a Jegyzői Kollégium működésének ismételt elindítását. 
Cseresnyés Péter: A Társulásnál új belső ellenőr dolgozó állt munkába, adjuk meg neki a szót. 
Cser Lászlóné: Néhány mondatban bemutatkozott a Társulási Tanácsnak.  
Cseresnyés Péter: Fogadjuk el a határozati javaslatot. Szavazásra teszi a határozati javaslatot. 
A társulási tanács a javaslatot egyhangúlag elfogadta. 
 
17/2011. (IV. 07.) számú NKTT határozat (a Társulási Tanács 20 igen szavazattal 
egyhangúlag elfogadta) 
A Nagykanizsai Kistérség Többcélú Társulása Társulási Tanácsa a belső ellenőrzési jelentést 
jóváhagyja, a 2010. évről szóló beszámoló jelentését elfogadja. 

Határidő: azonnal 
Felelős: Cseresnyés Péter elnök 
Operatív felelős: Polai György irodavezető 
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7. A Nagykanizsai Kistérség Többcélú Társulásának Társulási Megállapodásának módosítása 
 
Uzonyi Dezső: Összeszedve, a következő főbb változások találhatók az anyagban:  

- a cím Bajza u 2-1 ről Bajza u. 2-re változik  
- az Elnökségre meghívottak köre változott ( a TEFA Bizottság elnöke részt vehet) 
- az Irodavezető munkáltatói jogainak gyakorlója az Elnökség helyett a Tanács lett 
- a Társulásban ellátott szociális alapszolgáltatási feladatok térítésmentesek, és ezt az egyes 

szolgáltatásokat igénybe vevő önkormányzatok helyi rendeletének is tartalmaznia kell  
A fentieket a bizottságok megtárgyalták, elfogadásra javasolják. 
 
Cseresnyés Péter: Fogadjuk el a határozati javaslatot. Szavazásra teszi a határozati javaslatot. 
A társulási tanács a javaslatot egyhangúlag elfogadta. 
 
18/2011. (IV. 07.) számú NKTT határozat (a Társulási Tanács 20 igen szavazattal 
egyhangúlag elfogadta) 
A Nagykanizsai Kistérség Többcélú Társulása Társulási Tanácsa 20 igen szavazattal, tartózkodás és 
ellenszavazat nélkül elfogadja a Nagykanizsai Kistérség Többcélú Társulása Társulási 
Megállapodásának módosítását és felkéri a tagtelepülések Képviselőtestületeit a módosítás 
elfogadására. 
Határidő: 2011. május 31. 
Felelős: Cseresnyés Péter elnök 
Operatív felelős: Polai György irodavezető 
 
 
8. A Nagykanizsai Kistérség Többcélú Társulásának 2011. évi Közbeszerzési terve 
 
Cseresnyés Péter: Jelenleg üres a terv, de ez az év folyamán módosítható, javaslom fogadjuk el a 
határozati javaslatot. 
Szavazásra teszi a javaslatot.  
A társulási tanács a javaslatot elfogadta. 
 
19/2011. (IV. 07.) számú NKTT határozat (a Társulási Tanács 20 igen szavazattal 
egyhangúlag elfogadta) 
A Nagykanizsai Kistérség Többcélú Társulása Társulási Tanácsa 
a) elfogadja az alábbi, 2011. évre szóló közbeszerzési tervet  

2011. évi 
ÉVES KÖZBESZERZÉSI TERV 

a közbeszerzésekről szóló 2003. évi CXXIX törvény (Kbt) 5. § -a alapján 
 

Ajánlatkérő: 
Nagykanizsai Kistérség Többcélú Társulása 

8800 Nagykanizsa, Bajza u. 2-1.  Telefon: 93/326-323  Tel/fax: 93/536-454 
 

Közbeszerzés tárgya Becsült érték 
eFt (nettó)  

Választott 
eljárás 

Megvalósítás 
határideje 

a.) építési beruházás 
 

_ _ _ 

b.) árubeszerzés 
 

_ _ _ 

c.) Szolgáltatás megrendelése  _ _ _ 
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b) felhatalmazza az Elnökét az év közben szükségessé váló módosítások átvezetésére. 
 
Határidő:  a) azonnal 
      b) folyamatos 
 
Felelős: Cseresnyés Péter Elnök 
( Operatív felelős: Polai György irodavezető) 
 
 
9. A Nagykanizsai Kistérség Többcélú Társulásának Támogatási Szabályzatának elfogadása 
 
Cseresnyés Péter: Ennél a napirendnél az Elnökség tagjai nem tudtak általános szabályt 
meghatározni a támogatási igényekre, ezért mindig egyedi döntést kívánnak hozni. A támogatás 
folyósítását a pénzügyi szabályaink tartalmazzák, ezért felesleges ezt most is szabályozni.  Az 
Elnökség javaslatára nem tárgyaljuk. 
 
10. Javaslat a támogatás kérésről: „Hegyek-völgyek” napok rendezvényre 
 
Jancsecz Lajos: Azt kell eldönteni, hogy most és a későbbiekben jelentkező településekkel mit 
kezdjünk. 
Cseresnyés Péter:  Alapvetően azt kell eldöntenünk, hogy erre adjunk-e pénzt vagy ne.  
Bodó Tamás: A kistérségi jelleggel szerintem nincs semmi gond, a helyszín az ugyan 4 település, de 
a fellépők az egész kistérségből jönnek. 
Bali Veronika: A marketing értéke nagy a rendezvénynek.  
Uzonyi Dezső: A két bizottság időhiány miatt nem tudott döntést hozni. Személy szerint én 
Kistérségi Hegyek-völgyek címen 200 000 Ft-tal javaslom támogatni.  
Marczin György: Javaslom támogatni a rendezvényt. 
Horváth Zoltán: Nemzetközi jellege is lesz a rendezvénynek, pl. Szlovákiából 126 db oldtimer 
gépjármű fog érkezni, a visszajelzések alapján. 
Homály Balázs: Az elhangzottak alapján ez egy nívós rendezvény lesz, 400 000 Ft-tal javaslom 
támogatni. 
Kele Lajos Attila: 300 000 Ft-tal javaslom támogatni a rendezvényt. 
Novák Csaba: Viszont ez kiváltja a falunapot akkor ezen településeken. 
Cseresnyés Péter: Tekintettel arra, hogy ismereteim szerint ezidáig ilyen rendezvényt a tanács nem 
támogatott, ezért azt kell eldöntenünk, hogy támogassuk-e a rendezvényt vagy ne, összeg nélkül ezt 
teszem fel szavazásra. Szavazásra teszi a javaslatot. A társulási tanács a javaslatot elfogadta. 
 
20/2011. (IV. 07.) számú NKTT határozat (a Társulási Tanács 16 igen szavazattal 3 
tartózkodás és 1 ellenszavazat mellett elfogadta) 
A Nagykanizsai Kistérség Többcélú Társulásának Társulási Tanácsa úgy határozott, hogy támogatja 
a Homokkomárom, Hosszúvölgy, Magyarszentmiklós, Fűzvölgy települések összefogásával 
megvalósuló „Hegyek-völgyek” napok rendezvényt. 
Határidő: 2011. február 28. 
Felelős: Cseresnyés Péter elnök 
Operatív felelős: Polai György irodavezető 
 
Cseresnyés Péter: Sorban fel fogom tenni szavazásra az eddig elhangzott összegeket, először a 
200 000 Ft-ot. Szavazásra teszi a javaslatot. A társulási tanács a javaslatot nem fogadta el. 
Cseresnyés Péter: Felteszem szavazásra a 300 000 Ft összegű javaslatot. 
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Szavazásra teszi a javaslatot.  
A társulási tanács a javaslatot nem fogadta el. 
 
Cseresnyés Péter: Felteszem szavazásra az eredeti, a határozati javaslatban is szereplő 400 000 Ft 
összegű javaslatot. 
Szavazásra teszi a javaslatot.  
A társulási tanács a javaslatot elfogadta. 
 
21/2011. (IV. 07.) számú NKTT határozat (a Társulási Tanács 19 igen szavazattal 1 
tartózkodás mellett elfogadta) 
A Nagykanizsai Kistérség Többcélú Társulása Társulási Tanácsa 400 000 Ft összeggel támogatja a 
„Hegyek-Völgyek” napok  rendezvényt. Felkéri az Elnököt a támogatási szerződés aláírására. 
Határidő: 2011. 05.31.  
Felelős: Cseresnyés Péter elnök 
Operatív felelős: Polai György irodavezető 
 
11. Határozat a rendezvénysátor igénylésekről 
 
Polai György: A Társulási tanács 2011. február 4-én tartott ülésén a beérkezett ajánlatok alapján 
döntött a rendezvénysátor 2011. évre vonatkozó üzemeltetéséről. 
 
A Társulás Munkaszervezete bekérte az önkormányzati igényeket és a későbbi viták megelőzése 
érdekében tájékoztatásul összeállította a kistérség településeinek ez évi igényét. 
A beküldött igények alapján megállapítható, hogy ugyanarra az időpontra többes igénylés nincs, így 
biztosított az önkormányzataink programjaihoz. 
Cseresnyés Péter: Fogadjuk el a határozati javaslatot. Szavazásra teszi a határozati javaslatot. 
A társulási tanács a javaslatot egyhangúlag elfogadta. 
 
22/2011. (IV. 07.) számú NKTT határozat (a Társulási Tanács 20 igen szavazattal 
egyhangúlag elfogadta) 
A Nagykanizsai Kistérség Többcélú Társulása a rendezvény sátor 2011. évi igénybevételi tervét a 
mellékelt táblázat szerint jóváhagyja. Felkéri a Munkaszervezet vezetőt, hogy azt az üzemeltető 
részére küldje meg.  
Határidő: 2011. 04.08.  
Felelős: Cseresnyés Péter elnök 
Operatív felelős: Polai György irodavezető 
 
12. Egyebek  
 
12./1. Üzletrész eladási ajánlat   
 
Polai György: A Nagykanizsai Kistérség Többcélú Társulása a Balatontérségi Terület és 
Gazdaságfejlesztő Nonprofit Kft-ben 100.000 Ft értékű üzletrésszel rendelkezik. 
A Kft. egyik tulajdonosa, a Balatoni Integrációs Kft. felajánlja megvételre az üzletrészét, 
névértéken. Ajánlatát mellékelte. 
Cseresnyés Péter: „A” és „B” része van a határozati javaslatnak, az „A” azt tartalmazza, hogy a 
Társulás nem kívánja megvásárolni az üzletrészt. Ezt teszem fel először szavazásra. 
A társulási tanács a javaslatot egyhangúlag elfogadta. 
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23/2011. (IV. 07.) számú NKTT határozat (a Társulási Tanács 20 igen szavazattal 
egyhangúlag elfogadta) 
A Nagykanizsai Kistérség Többcélú Társulása Társulási Tanácsa úgy dönt, hogy nem kívánja 
megvásárolni a Balatoni Integrációs Kft üzletrészét a Balatontérségi Terület és Gazdaságfejlesztő 
Nonprofit Kft-ben. 
Felelős: Cseresnyés Péter elnök 
Határidő: 2011. április 10.  
Operatív felelős: Polai György irodavezető 
 
12./2. Pályázat benyújtása 
 
Polai György: A Társulás pályázatot kíván benyújtani a Zöld Iránytű Alapítvány (Budapest) 
felhívására, tanösvények építésére, felújítására, fenntartására témakörben.   
A kiírásban rendelkezésre álló keretösszeg: 5 millió forint (bruttó), tanösvényenként max.   750 000 
forint (bruttó) igényelhető, Vissza nem térítendő támogatás formájában. 
A Társulás tulajdonában álló park meglévő növényzetének felújítása indokolt, terveinkben szerepel, 
tekintettel arra, hogy a növények egy jelentős része későbbi telepítésű, különösebb rendszer nélkül, 
szegélyezésre, térelválasztásra ültették. Van köztük gyenge értékű, tájidegen és esztétikai érték 
nélküli növény.  
A felújítási projektben új növények ültetése, pótlása és egy 6 szektorra tagolt sétaút (tanösvény 
kialakítás) szerepel. 
A 2011. évi költségvetésünkben karbantartásra szereplő 1 mó Ft összegből 200 e Ft  saját forrást 
javaslunk erre a célra fordítani.  
Amennyiben nem tudunk támogatáshoz jutni, akkor is indokolt az elszáradt növények pótlása a fent 
jelzett saját forrásból. 
Cseresnyés Péter: Fogadjuk el a határozati javaslatot. Szavazásra teszi a határozati javaslatot. 
A társulási tanács a javaslatot egyhangúlag elfogadta. 
 
24/2011. (IV. 07.) számú NKTT határozat (a Társulási Tanács 20 igen szavazattal 
egyhangúlag elfogadta) 
A Nagykanizsai Kistérség Többcélú Társulása Társulási Tanácsa támogatja a Zöld Iránytű 
Alapítvány pályázati felhívásra összeállított pályázat beadását, a pályázathoz szükséges 200.000 Ft  
önrészt a 2011. évi költségvetésében biztosítja. 
Határidő: 2011. április 8. 
Felelős: Cseresnyés Péter elnök 
Operatív felelős: Polai György irodavezető 
 
 
12./3. Őrzés-védelmi szerződés 
 
Polai György: A Társulás jelenleg a Biztonság 2000 Security Bt.-vel áll szerződéses kapcsolatban  
biztonsági szolgálat ellátása tárgyában. A tulajdonos bejelentette, hogy új társaságot(kft) alapított a 
fenti feladatellátásra szeretné a szerződést módosítani.  
Az új társasággal csak új szerződéskötéssel tudunk megegyezni, ehhez azonban a  tevékenység 
megpályáztatása szükséges.  Ennek alapján alternatív technikai megoldást is indokoltnak tartunk 
megvizsgálni az ajánlatok bekérése során,  így az élő erős őrzés mellett a távfelügyelettel történő 
őrzés lehetőségét és költségét is szükséges felmérni.  
A jelenlegi szolgálattal történt megegyezés szerint 2011. június 30-ig történik a jelenlegi szerződés 
szerint a biztonsági szolgálat ellátása, addig a társulás megalapozott döntést tud hozni. 
Cseresnyés Péter: Fogadjuk el a határozati javaslatot. Szavazásra teszi a határozati javaslatot. 
A társulási tanács a javaslatot egyhangúlag elfogadta. 
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25/2011. (IV. 07.) számú NKTT határozat (a Társulási Tanács 20 igen szavazattal 
egyhangúlag elfogadta) 
A Nagykanizsai Kistérség Többcélú Társulása Társulási Tanácsa jóváhagyja a Bajza utcai székhely 
őrzésének védelmére vonatkozó szerződés megkötésére pályázat kiírását. 
A beérkezett ajánlatokról a 2011. májusi tanácsülésen dönt. 
Határidő: 2011. június 30. 
Felelős: Cseresnyés Péter elnök 
Operatív felelős: Polai György irodavezető 
 
 
12./4. Szuperinfó (Kanizsa Infó Kft) ajánlata: kistérségi újság kiadvány 
 
Polai György: A Társulás 2009 és 2010 év során több alkalommal jelentetett meg „Kistérségi 
krónika” címmel kiadványt. Ehhez pályázati pénzforrással rendelkeztünk. Az ajánlat szerinti 
legkisebb 10000 db-os példány, 8 oldallal  249.500 Ft. Lakossági terjesztésre gondolt a kiadó, 
terjesztés + 4 Ft/db. 
Cseresnyés Péter: Az Elnökség nem javasolta, hogy éljünk ezzel a lehetőséggel.  
Szavazásra teszi a javaslatot. 
A társulási tanács a javaslatot egyhangúlag elfogadta. 
 
26/2011. (IV. 07.) számú NKTT határozat (a Társulási Tanács 20 igen szavazattal 
egyhangúlag elfogadta) 
A Nagykanizsai Kistérség Többcélú Társulása Társulási Tanácsa nem kíván élni a Kanizsa Infó Kft. 
ajánlatával kistérségi újság kiadvány elkészítésére vonatkozóan. 
Határidő: azonnal 
Felelős: Cseresnyés Péter elnök 
 
 
12./5. Bástyakerítés-Szociális Programiroda 
 
Polai György: Az előzetes állapotfelmérés alapján a bástyakerítés felújítására a Társulás a 
pályázatba kb. 1 millió Ft-ot tervezett be. A későbbi, a kerítés állapotára irányuló vizsgálatok azt 
mutatták, hogy a pályázatban tervezetthez képest még 14 méterrel nagyobb az a kerítésrész, amely 
komolyabb felújításra szorul. A fent említett kerítésszakasz erősen megdőlt, és a lábazat 
vakolatának eltávolítása után láthatóvá vált, hogy az alap több helyen nem megfelelő szilárdságú 
anyagokból épült. A kivitelező szerint amennyiben a Társulás az említett 14 méteres részt az alap 
megerősítésével együtt szeretné felújítani, úgy 900 000 Ft, az alap megerősítése nélkül pedig 
600 000 Ft többlet költséggel kell számolni. Véleményem szerint ezt a pénzt mindenképpen hozzá 
kéne tenni a kerítés felújításához, hogy a balesetveszélyt biztosan hosszú távra elkerüljük. 
 
Cseresnyés Péter: Azt javaslom, hogy biztosítsuk a lehetőségét annak, hogy szükség esetén a 
többletforrás a kerítés felújításához rendelkezésre állhasson.   
Szavazásra teszi a javaslatot. 
A társulási tanács a javaslatot egyhangúlag elfogadta. 
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27/2011. (IV. 07.) számú NKTT határozat (a Társulási Tanács 20 igen szavazattal 
egyhangúlag elfogadta) 
A Nagykanizsai Kistérség Többcélú Társulásának Társulási Tanácsa a Bajza utcai megdőlt 
kerítésszakasz szükség szerinti újraépítését jóváhagyja, a műszaki felmérés szerinti költséget a 
felújításhoz a 2011. évi költségvetésében elfogadott karbantartási keret terhére biztosítja. 
Határidő: 2011. június 30. 
Felelős: Cseresnyés Péter elnök 
Operatív felelős: Polai György irodavezető 
 
12/6. Tájékoztató a Leader pályázatokról. 
 
Cseresnyés Péter: Köszöntöm Ódor Lászlót a Leader Egyesület elnökét, hallgassuk meg a 
programokról a tájékoztatóját, átadom a szót. 
Ódor László: Köszönöm a lehetőséget és üdvözlöm a megjelent polgármestereket. Kérem a 
polgármesterek segítségét, hogy a tájékoztatót minél szélesebb körben szíveskedjenek ismertetni a 
helyi civilek, vállalkozók körében. Szeretném felhívni a figyelmet, hogy sok megpályázható célra 
lesz pénzforrásunk a közeljövőben, várhatóan kb. 240 mó Ft támogatást tudunk szétosztani. 
A feltételek az Egyesület honlapján megtalálható, sok pályázatot várunk. Az ülést követően 
személyesen szívesen válaszolok az egyedi kérdésekre.  
  
 
Több napirend nem volt, ezért Cseresnyés Péter elnök bezárta az ülést. 
 
 
Kelt: Nagykanizsa, 2011. április 15. 
 
  ........................................................   
  Cseresnyés Péter 
   Elnök 
Jegyzőkönyv hitelesítő:   
 
  …………………… 
  Polai György 
  ...................................................  Irodavezető 
  Bali Veronika 
 Hosszúvölgy polgármestere 
 
 
 ………………………………… 
  Túri Péter 
  Jegyzőkönyvvezető 
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