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Ikt.szám:  351/2009. 
Jegyzőkönyv 

 
Többcélú Társulási Tanácsülésről 

 
 
Készült: Nagykanizsai Kistérség Többcélú Társulása 2009. november 23-án 1400 órai kezdettel a 
Nagykanizsai Kistérségi Szolgáltató Központ Tanácstermében megtartott Társulási Tanácsülésről. 

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

Marton István: Köszöntötte az ülésen megjelenteket, megállapította, hogy az ülés határozatképes, 
mivel azon 15 fő jelen van, majd 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. 
 
 
Napirend: 
 

1. Tájékoztató a jégkár elhárítás lehetséges megoldásairól.(szóban). Meghívott: Huszár István 
igazgató NEFELA Dél-magyarországi Jégesőelhárítási Egyesülés 

2. Együttműködési megállapodás az EON Dél-Dunántúli Áramhálózati Zrt. Régió 
Központjával (írásban) Meghívott: Várfalvi Ferenc régió vezető 

3. A Nagykanizsai Kistérség Többcélú Társulásának 2009. évi III. negyedévi költségvetési 
beszámolójának elfogadása. (írásban) Előterjesztő: Marton István elnök 

4. Pályázat benyújtásáról döntés. (írásban) Előterjesztő: Marton István elnök  
5. A Nagykanizsai Kistérség Többcélú Társulásának 2009. évi költségvetési határozatának 

módosítása. (írásban) Előterjesztő: Marton István elnök 
6. A Nagykanizsai Kistérség Többcélú Társulása Munkaszervezetén belül működő belső 

ellenőrzési szervezeti egység 2010. évi munkatervének elfogadása.(írásban) Előterjesztő: 
Marton István elnök 

7. Javaslat a Nagykanizsa és Környéke Foglalkoztatási, Szociális és Közművelődési Nonprofit 
kft. által fenntartott mentorhálózat szolgáltatásainak kiterjesztésére a Nagykanizsai 
Kistérségre.(írásban). 

      Előterjesztő: Marton István elnök 
8. A Nagykanizsai Kistérség Többcélú Társulásának 2010. évi költségvetési koncepciójának 

elfogadása. (írásban) Előterjesztő: Marton István elnök 
9. Határozat a hitelkeret szerződés meghosszabbításáról. (írásban) Előterjesztő: Marton István 

elnök 
10. Tájékoztató a General Electric nagykanizsai üzemével kapcsolatosan várható foglalkoztatási 

változásokról.(szóban). Előterjesztő: Marton István elnök 
11. Tájékoztató aktuális pályázati lehetőségekről.(szóban).   
12. Egyebek   
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1. Tájékoztató a jégkár elhárítás lehetséges megoldásairól 
 

Huszár István: A jégkár elleni védekezési rendszereknek alapvetően két formája van, az egyik 
amikor az ezüstjodid részecskéket repülőgépből juttatják a levegőbe (pl.: Ausztriában), a másik a 
talajgenerátoros rendszer (Franciaország), ahol a talajfelszínen van elhelyezve a generátor, és ennek 
bekapcsolásával kerülnek a részecskék a levegőbe. Mi az általunk védett területen (Baranya, 
valamint Tolna és Somogy megye egyes részei tartoznak bele) talajgenerátoros rendszert 
működtetetünk. A generátorok egymástól mért távolsága nem lehet több nagyjából 10 km-nél. Az 
Önök kistérségére vetítve ez azt jelenti, hogy 6 db. generátorral fedhető le a kistérség területe. 
Optimálisan elrendezve a következő településeken kellene beüzemelni a generátorokat: Hahót, 
Magyarszentmiklós, Nagybakónak, Nagyrécse, Szepetnek, Murakeresztúr. Egy generátor beszerzési 
költsége 600 000 Ft, működtetése pedig évi 850 000 Ft-ba kerül. Ez azt jelenti, hogy az első évben 
(a beszerzés évében) 8 700 000 Ft-ba kerülne a rendszer, az utána következő években 5 100 000 Ft 
lenne az üzemeltetés. A teljességhez hozzátartozik az is, hogy a rendszer hatékonyabb lenne, ha a 
Zalakarosi kistérséget is be lehetne vonni, mert akkor a Kis-Balatonig le lenne fedve a térség 
generátorokkal.  

Pavlicz Lajos: Szerintem a vállalkozókat is be kéne vonni, a Kamarán keresztül talán el lehet érni 
őket. 

Marton István: Egyeztetünk a többi szereplővel, köszönjük a tájékoztatást. 

 

 

2. Együttműködési megállapodás az EON Dél-Dunántúli Áramhálózati Zrt. Régió 
Központjával 
 

Várfalvi Ferenc /régióvezető/: A közterületen lévő fák és a villamos berendezések kérdése mindig 
problematikus. Az E-on együttműködést ajánl, felméri a növényzetet a vezetékek környékén, és 
javaslatot tesz a kivágásra. Amennyiben döntés születik a kivágásról, vállalja a fa kivágását és az 
elszállítást is. Ezen túlmenően minden kivágott fa helyett egy csemete ültetését is vállalja az E-on, 
olyan helyen, ahol nem zavar semmilyen berendezést. Sőt, kéri az önkormányzatokat, hogy 
csatlakozzanak az akcióhoz, így minden kivágott fa után kettő kerül elültetésre. Sok helyen a 
magánterületi fákkal van gond, a tulajdonosoknak a kivágottal megegyező minőségű fát ajánl fel az 
E-on. 
Hegedüs György:  A fentiek külterületre is érvényesek?  
Várfalvi Ferenc: Nem, ez jelenleg csak belterületre vonatkozik. 
Marton István: Javaslom hogy fogadjuk el a határozati javaslatot az együttműködésről. 
Szavazásra teszi a határozati javaslatot.  

A társulási tanács a határozati javaslatot egyhangúlag elfogadta. 

 
62/2009. (XI. 23.) számú NKTT határozat(a Társulási Tanács 15 igen szavazattal egyhangúlag 
elfogadta) 
A Nagykanizsai Kistérség Többcélú Társulása társulási tanácsa az EON Dél-Dunántúli 
Áramhálózati Zrt. Régió Központjának tájékoztatóját elfogadja és javasolja a tagtelepülések 
számára a biztonságos infrastruktúra hálózat megteremtése érdekében az együttműködést és az 
Együttműködési megállapodás megkötését. 
Határidő: 2009. november 30. 
Felelős: Marton István elnök 
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3. A Nagykanizsai Kistérség Többcélú Társulásának 2009. évi III. negyedévi költségvetési 
beszámolójának elfogadása 
 
Marton István: Mindenki megkapta írásban az anyagot, ha nincs kérdés, akkor javaslom hogy 
fogadjuk el a határozati javaslatot. 
Szavazásra teszi a határozati javaslatot.  

A társulási tanács a határozati javaslatot egyhangúlag elfogadta. 
 
63/2009. (XI. 23.) számú NKTT határozat(a Társulási Tanács 15 igen szavazattal egyhangúlag 
elfogadta) 
A Nagykanizsai Kistérség Többcélú Társulásának Társulási Tanácsa a 2009. I-III. negyedévi 
költségvetési gazdálkodásról szóló beszámolót  
 
                         369.249 eFt  bevételi és kiadási előirányzattal  
                         222.005 eFt  bevételi teljesítéssel  
                         223.055 eFt  kiadási teljesítéssel                           
elfogadja. 
 
Határidő : azonnal  
Felelős   : Marton István elnök 
Operatív felelős: Polai György irodavezető 
 
 
4. Pályázat benyújtásáról döntés 
 
Marton István: Kistérségi Szociális Programiroda kialakítása című pályázat beadásáról van szó, 
amelynek keretei között a Bajza utcai kisépület felújítása is megtörténik. 
 
Szavazásra teszi a határozati javaslatot.  

A társulási tanács a határozati javaslatot egyhangúlag elfogadta. 
 
64/2009. (XI. 23.) számú NKTT határozat(a Társulási Tanács 15 igen szavazattal egyhangúlag 
elfogadta) 
A Nagykanizsai Kistérség Többcélú Társulása Társulási Tanácsa a „Kistérségi Szociális 
Programiroda” néven összeállított pályázat beadását támogatja.  
A pályázathoz szükséges 1 840 261 Ft önrészt saját forrásból biztosítja.  
Felkéri az Általános elnökhelyettest a pályázat aláírására.  
Határidő: 2009. november 30. 
Felelős: Marton István elnök 
Operatív felelős: Polai György irodavezető 

 
 

5. A Nagykanizsai Kistérség Többcélú Társulásának 2009. évi költségvetési határozatának 
módosítása 
 
Pavlicz Lajos: A Bizottságok megtárgyalták, elfogadásra javasolják. 
Marton István: Két határozatot kell elfogadnunk, javaslom fogadjuk el mindkettőt.  

Szavazásra teszi a határozati javaslatot.  
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A társulási tanács a határozati javaslatot egyhangúlag elfogadta. 
 
65/2009. (XI. 23.) számú NKTT határozat(a Társulási Tanács 15 igen szavazattal egyhangúlag 
elfogadta) 
A Nagykanizsai Kistérség Többcélú Társulásának Társulási Tanácsa a Társulás 2009. évi 
költségvetéséről szóló módosított 3/2009.(01.26.) NKTT. számú határozatának módosítását a  
mellékelt határozatnak megfelelően, 373.654eFt bevételi és kiadási előirányzattal  elfogadja. 
Határidő: 2009. november 30.  
Felelős: Marton István elnök 
Operatív felelős: Polai György munkaszervezet vezető 
 
 
66/2009. (XI. 23.) számú NKTT határozat(a Társulási Tanács 15 igen szavazattal egyhangúlag 
elfogadta) 
A Nagykanizsai Kistérség Többcélú Társulásának Társulási Tanácsa úgy dönt, hogy a személyi 
juttatás illetve járulék maradvány összege jutalomként kerüljön kifizetésre 2009. november 30-ig a 
Munkaszervezet alkalmazottai részére (13 fő). A Munkaszervezet vezető jutalmát az Elnökség 
állapítja meg, a fennmaradó összeg felosztását a Munkaszervezet vezető határozza meg a többi 
munkavállaló részére.  
Határidő: 2009. november 30.  
Felelős: Marton István elnök 
Operatív felelős: Polai György munkaszervezet vezető 
 
 
6. A Nagykanizsai Kistérség Többcélú Társulása Munkaszervezetén belül működő belső 
ellenőrzési szervezeti egység 2010. évi munkatervének elfogadása 
 

Marton István: Mindenki megkapta írásban az anyagot, ha nincs kérdés, akkor javaslom hogy 
fogadjuk el a határozati javaslatot. 
Szavazásra teszi a határozati javaslatot.  

A társulási tanács a határozati javaslatot egyhangúlag elfogadta. 
 
67/2009. (XI. 23.) számú NKTT határozat(a Társulási Tanács 15 igen szavazattal egyhangúlag 
elfogadta) 
A Nagykanizsai Kistérség Többcélú Társulás Társulási Tanácsa a Társulás Munkaszervezete Belső 
Ellenőrzési szervezeti egységének 2010. évi munkatervét elfogadja. 
Határidő: 2009. november 30. 
Felelős: Marton István elnök 

 
 
7. Javaslat a Nagykanizsa és Környéke Foglalkoztatási, Szociális és Közművelődési Nonprofit 
kft. által fenntartott mentorhálózat szolgáltatásainak kiterjesztésére a Nagykanizsai 
Kistérségre 
 
Pavlicz Lajos: A megyében 3 szolgáltató látja el a feladatot, ne engedjünk be más szolgáltatót a 
kistérségbe, támogassuk a saját szervezetünket. Pénzügyi szempontból ez azt jelenti, hogy aki eddig 
is fizetett a szolgáltatásért, neki olcsóbb lesz, és nem közvetlenül a Kft-vel kell megállapodást kötni, 
hanem elég egyet kötni, azt a Társulással. A Bizottságok megtárgyalták, és elfogadásra javasolják. 
Marton István: Javaslom hogy fogadjuk el a határozati javaslatot. 
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Szavazásra teszi a határozati javaslatot.  

A társulási tanács a határozati javaslatot egyhangúlag elfogadta. 
 
68/2009. (XI. 23.) számú NKTT határozat(a Társulási Tanács 15 igen szavazattal egyhangúlag 
elfogadta) 
A Nagykanizsai Kistérség Többcélú Társulása Társulási Tanácsa a Nagykanizsa és Környéke 
Foglalkoztatási, Szociális és Közművelődési Nonprofit Kft-n belül működő Mentorhálózat 
szolgáltatásainak az egész Nagykanizsai Kistérségre történő kiterjesztését elfogadja. A 
szolgáltatásokat 26 település és Nagykanizsa városa veszi igénybe 2010. január 1. napjától.  
Felelős: Marton István elnök 
Határidő: 2009. november 23.   
Operatív felelős: Horváthné Bagó Mónika ügyvezető 
 
 
8. A Nagykanizsai Kistérség Többcélú Társulásának 2010. évi költségvetési koncepciójának 
elfogadása 
 
Pavlicz Lajos: A Bizottságok megtárgyalták és az elkészített változatok közül a „B” változatot 
támogatták, és javasolták elfogadásra. 
Marton István: Javaslom, hogy fogadjuk el a határozati javaslatokat, itt is kettő lesz. 
Szavazásra teszi a határozati javaslatokat.  

A társulási tanács a határozati javaslatokat egyhangúlag elfogadta. 
 
69/2009. (XI. 23.) számú NKTT határozat(a Társulási Tanács 15 igen szavazattal egyhangúlag 
elfogadta) 
A Nagykanizsai Kistérség Többcélú Társulásának Társulási Tanácsa a 2010. évi költségvetési 
koncepciót az előterjesztés „B” változatban foglaltaknak megfelelően elfogadja. 
Felkéri a Társulás Elnökét, hogy a 2010. évi költségvetési határozat tervezetet az államháztartási 
törvényben előírt határidőig terjessze a Tárulási Tanács elé. 
Határidő: 2010. február 15. 
Felelős: Marton István elnök 
Operatív felelős: Polai György munkaszervezet vezető 
 
70/2009. (XI. 23.) számú NKTT határozat(a Társulási Tanács 15 igen szavazattal egyhangúlag 
elfogadta) 
A Nagykanizsai Kistérség Többcélú Társulása Társulási Tanácsa a települési önkormányzatok által 
fizetendő lakosságszám arányos pénzügyi hozzájárulás (tagdíj) mértékét 2010. évre vonatkozóan 
200 Ft/fő mértékben állapítja meg.  
A pénzügyi hozzájárulás (tagdíj) összege településenként a normatív támogatások igénylésében 
rögzített 2009. január 01-jei lakosságszám alapján kerül megállapításra. Az átutalás két egyenlő 
részben történik megállapodás alapján. Az első részlet esedékessége 2010. április 15. a második 
részlet esedékessége 2010. szeptember 15. 
Határidő: 2009. november 23.  
Felelős: Marton István elnök 
Operatív felelős: Polai György irodavezető    
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9. Határozat a hitelkeret szerződés meghosszabbításáról 
 
Marton István: Ezen sajnos sokat nem lehet gondolkodni, meg kell lépni. 
Szavazásra teszi a határozati javaslatot.  

A társulási tanács a határozati javaslatot egyhangúlag elfogadta. 
71/2009. (XI. 23.) számú NKTT határozat(a Társulási Tanács 15 igen szavazattal egyhangúlag 
elfogadta) 
 
A Nagykanizsai Kistérség Többcélú Társulása Társulási Tanácsa a CIB Bankkal 2008.december 23-
án kötött hitelkeret szerződést 10.000.000 Ft hitelkerettel meg kívánja hosszabbítani.  
Felhatalmazza az Elnököt a szerződés aláírására.  
Határidő: 2009. december 31. 
Felelős: Marton István elnök 
Operatív felelős: Polai György irodavezető 
 
 
10. Tájékoztató a General Electric nagykanizsai üzemével kapcsolatosan várható 
foglalkoztatási változásokról 
 
Marton István: A 100W-os izzókat már betiltotta az EU, 2014-ig a 60W-os égőket is betiltják, 
sajnos folyamatos leépítések lesznek, nincs piaca az itt gyártott termékeknek. 
 
 
11. Tájékoztató aktuális pályázati lehetőségekről 
 
Polai György: Az autóbusz öböl és forduló felújítási pályázat folyamatosan egyeztetésre került a 
településekkel. Jelenleg 70 öböl és 8 forduló felújítására érkezett igény a településekről. Az eddigi 
legkedvezőbb ajánlat tervezésre 8 millió Ft, kiértesítjük a településeket az önrész összegéről, 
december 10-ig nyilatkozni kell erről a településeknek. Nyertes pályázat esetén az előkészületi 
költségek között el tudjuk számolni a tervezési költségeket, ha nem nyer a pályázat akkor teljes 
egészében saját erőből kell állni a költségeket.  
Marton István: Szavazásra teszi a határozati javaslatot.  

A társulási tanács a határozati javaslatot egyhangúlag elfogadta. 
 
72/2009. (XI. 23.) számú NKTT határozat(a Társulási Tanács 15 igen szavazattal egyhangúlag 
elfogadta) 
A Nagykanizsai Kistérség Többcélú Társulásának Társulási Tanácsa úgy dönt, hogy a 2010. évi 
autóbusz öböl pályázat benyújtásához a tervezésre beadott ajánlatokból Pannonway Kft. ajánlatát 
fogadja el.  
A tervezés költségét a pályázatban részt vevő települések vállalják, a felújításban számított 
buszöblök számának arányában.  
A tervezői szerződés megkötésének előfeltétele, hogy a települések nyilatkozatban vállalják a rájuk 
jutó költség hozzájárulás befizetését a Társulás számára.  
 
Felkéri a Társulás Elnökét a tervezésre vonatkozó a szerződés és a településekkel a 
hozzájárulásukra vonatkozó pénzeszköz átadási megállapodások megkötésére.  
Határidő: 2009. december 20. 
Felelős: Marton István elnök 
Operatív felelős: Polai György munkaszervezet vezető 
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12. Egyebek 
 
 
Több napirend nem volt, ezért Marton István elnök megköszönte a részvételt, és bezárta az ülést. 

 

Kelt: Nagykanizsa, 2009. november 27. 

 

  ........................................................  
  Marton István 
  Elnök 
Jegyzőkönyv hitelesítő   
 
  …………………… 
  Polai György 
  ...................................................  Irodavezető 
  Molnár Mihály 
 Zalaszentbalázs polgármestere 
 
 
 ………………………………… 
  Túri Péter 
  Jegyzőkönyvvezető 
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