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Ikt.szám: 70/2010. 
Jegyzőkönyv 

 
Társulási Tanácsülésről 

 
 
Készült: Nagykanizsai Kistérség Többcélú Társulása 2010. február 8-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 16 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. 
 
 
Napirendi pontok:  
 

1. A Nagykanizsai Kistérség Többcélú Társulása által megnyert közmunka pályázatok 
bonyolítása. (írásban). Előterjesztő: Marton István elnök 

2. Szakmai beszámoló a Nagykanizsai Kistérség Többcélú Társulása 2009. évi munkájáról.  
(írásban) Előterjesztő: Marton István elnök 

3. Megállapodás a Magyar Telekom Nyrt. Vállalati Szolgáltatások Üzletág szolgáltatóval.  
       (T-Systems) (írásban) Előterjesztő: Marton István elnök   
4. A Nagykanizsai Kistérség Többcélú Társulás 2010 évi közfoglalkoztatási terve (írásban) 

Előterjesztő: Marton István elnök 
5. Közfoglalkoztatás a Nagykanizsai Kistérségben (írásban) Előterjesztő: Marton István elnök 
6. Zala Megyei Területfejlesztési Tanács támogatási kérelme (írásban). Előterjesztő: Marton 

István elnök 
7. Egyéb támogatási kérelmek (írásban).  Előterjesztő: Marton István elnök 
8. A Nagykanizsai Kistérség Többcélú Társulásának 2010. évi költségvetése. (írásban) 

Előterjesztő: Marton István elnök 
9. Hahót Község Önkormányzatának kérése   
10. Egyebek 

 
  
1. A Nagykanizsai Kistérség Többcélú Társulása által megnyert közmunka pályázatok 
bonyolítása 
 

Dr. Tóth László: A két bizottság megtárgyalta, elfogadásra javasolja. 

Marton István: Fogadjuk el a határozati javaslatot.  

Szavazásra teszi a határozati javaslatot. 

A társulási tanács a határozati javaslatot egyhangúlag elfogadta. 
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1/2010. (II. 08.) számú NKTT határozat (a Társulási Tanács 16 igen szavazattal egyhangúlag 
elfogadta) 
A Nagykanizsai Kistérség Többcélú Társulása Társulási Tanácsa a 2010. évi Közmunka programok 
nyertes pályázatról a szakmai beszámolót elfogadja és jóváhagyja az elindításukhoz kapcsolódó 
karbantartások megvalósítását. 
Határidő: azonnal 
Felelős: Marton István elnök 

  
 
2. Szakmai beszámoló a Nagykanizsai Kistérség Többcélú Társulása 2009. évi munkájáról 
 
Dr. Tóth László: A két bizottság megtárgyalta, elfogadásra javasolja. 

Marton István: Ha nincs kérdés, akkor javaslom, hogy fogadjuk el a határozati javaslatot. 

Szavazásra teszi a határozati javaslatot. A társulási tanács a határozati javaslatot egyhangúlag 
elfogadta. 

2/2010. (II. 08.) számú NKTT határozat (a Társulási Tanács 16 igen szavazattal egyhangúlag 
elfogadta) 
A Nagykanizsai Kistérség Többcélú Társulása Társulási Tanácsa a 2009. évi szakmai beszámolót 
elfogadja. 

Határidő: azonnal 
Felelős: Marton István elnök 
Operatív felelős: Polai György munkaszervezet vezető 
 
 
3. Megállapodás a Magyar Telekom Nyrt. Vállalati Szolgáltatások Üzletág szolgáltatóval 
 
Dr. Tóth László: A két bizottság megtárgyalta, elfogadásra javasolja. 
Polai György: A T-mobil ajánlott egy új konstrukciót a percdíjak csökkentésére. Eredetileg két 
megállapodás jött volna létre, egyiket a Társulással, a másikat Kanizsával kötötték volna, így 
egymás között nem tudtunk volna ingyen beszélni, ezért kellett módosítani. 
Stadler Petra: A legutóbbi egyeztetésen sikerült a korábbiaknál is jobb konstrukcióban 
megállapodni, szerintem félre kell tenni a régit. A legújabb konstrukcióban benne van a Zala 
Megyei Önkormányzat az intézményeivel, és ebbe kerülnénk bele mi is, a Társulás és Kanizsa is. A 
percdíjak is kedvezőbbek, 8 Ft a korábbi 12-höz képest. 
Marton István: Ez lényegesen jobb ajánlat. 
Polai György: Ha van olyan fontos civil szervezet, amelyiket az önkormányzat esetleg be akarja 
hozni, az is lehetséges. 
Marton István: Javaslom, hogy úgy fogadjuk el a határozatot, hogy a következő ülésen hozzuk meg 
a döntést. Szavazásra teszi a javaslatot. A társulási tanács a határozati javaslatot egyhangúlag 
elfogadta. 

3/2010. (II. 08.) számú NKTT határozat (a Társulási Tanács 16 igen szavazattal egyhangúlag 
elfogadta) 
A Nagykanizsai Kistérség Többcélú Társulása Társulási Tanácsa megtárgyalta a Magyar Telekom 
Nyrt. komplex keretszerződés ajánlatát a Nagykanizsai Kistérséghez tartozó önkormányzatok és 
intézményeik számára mobil telefonszolgáltatásra, de a döntést kondíciók pontosítása után, a 
következő Tanácsülésen hozza meg. 
Határidő: köv. tanácsülés 
Felelős: Marton István elnök 
Operatív felelős: Polai György irodavezető 
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4. A Nagykanizsai Kistérség Többcélú Társulás 2010 évi közfoglalkoztatási terve 
 
Marton István: Ha nincs kérdés, akkor javaslom, hogy fogadjuk el a határozati javaslatot. 

Szavazásra teszi a határozati javaslatot. A társulási tanács a határozati javaslatot egyhangúlag 
elfogadta. 

4/2010. (II. 08.) számú NKTT határozat (a Társulási Tanács 16 igen szavazattal egyhangúlag 
elfogadta) 
a.) A Nagykanizsai Kistérség Többcélú Társulás Társulási Tanácsa a Nagykanizsai Kistérség 
Többcélú Társulása 2010. évi Közfoglalkoztatási tevét elfogadja valamint megbízza a 
Munkaszervezetet, hogy a Közfoglalkoztatási Tervet a Munkaügyi Központ Illetékes Kirendeltsége 
részére véleményezés céljából küldje be. 
b.) Az elfogadott kész tervet küldje meg a Magyar Államkincstárnak és állami foglalkoztatási 
szolgálatnak. 
Határidő: azonnal  
Felelős: Marton István elnök 
Operatív felelős: Polai György irodavezető  
 
 
5. Közfoglalkoztatás a Nagykanizsai Kistérségben 
 
Polai György: A Nagykanizsai Kistérség Többcélú Társulása 2009. évben foglalkozott az ún. 
”közfoglalkoztatás” kistérségű szintű lebonyolításával. A jogszabályi előírások alapvetően nem a 
kistérségi munkáltatói jogviszonyra épültek, a foglalkoztatás szabályszerű megszervezése jelentős 
könnyítést nem eredményezett volna, a pénzügyi fedezete pedig az önkormányzatok előzetes 
befizetése szerint történhetett volna meg. 
A szabályozási rendszer 2010. évben változott, a költségvetési törvény biztosítja a kistérségi 
társulásoknak is az Államkincstártól történő közvetlen pénzügyi forrásigénybe vételt. 
Amennyiben Társulás tagjai úgy ítélik meg, hogy szükséges lenne központosított foglalkoztatásra a 
Társulás Munkaszervezetében, úgy a szükséges döntések után megszervezésre kerülhet. 

Marton István: Javaslom, hogy fogadjuk el a határozati javaslatot. 

Szavazásra teszi a határozati javaslatot. A társulási tanács a határozati javaslatot egyhangúlag 
elfogadta. 

5/2010. (II. 08.) számú NKTT határozat (a Társulási Tanács 16 igen szavazattal egyhangúlag 
elfogadta) 
A Nagykanizsai Kistérség Többcélú Társulás Társulási Tanácsa a kiajánlja a tagtelepüléseknek a  
2010. évi közfoglalkoztatás társulásban történő ellátását, megbízza a Munkaszervezetet, hogy az 
igényeket mérje fel és a szükséges intézkedésekre vonatkozóan a javaslatot  a Tanács számára a 
következő soros ülésére terjessze elő. 
Határidő: 2010. március 31.  
Felelős: Marton István elnök 
Operatív felelős: Polai György irodavezető 

 

6. Zala Megyei Területfejlesztési Tanács támogatási kérelme 
Marton István: A Bizottságok és az Elnökség megtárgyalta és elfogadta azt, hogy támogassuk az 
M9 Térségfejlesztési Tanács létrehozását, a tagdíjat is vállaljuk, de csak az önkormányzati 
választások után történjen meg a tagdíj befizetése. 
Dr. Tóth László: Javaslom, hogy ne is a 2010-es évbe tervezzük be, hanem a 2011. évi 
költségvetésben szerepeljen. 
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Marton István: Javaslom, hogy fogadjuk el a határozati javaslatot a fent említett kiegészítésekkel. 

Szavazásra teszi a határozati javaslatot. A társulási tanács a határozati javaslatot egyhangúlag 
elfogadta. 

6/2010. (II. 08.) számú NKTT határozat (a Társulási Tanács 16 igen szavazattal egyhangúlag 
elfogadta) 
A Nagykanizsai Kistérség Többcélú Társulása Társulási Tanácsa egyetért az M9 Térségfejlesztési 
Tanács megalakításával, felhatalmazza az elnökét, hogy a megalakuláskor a kistérségek három 
képviselőjének megválasztása során képviselje a Nagykanizsai Kistérség Többcélú Társulását. 
Határidő: azonnal  
Felelős: Marton István elnök 
Operatív felelős: Polai György irodavezető 
 
 
7/2010. (II. 08.) számú NKTT határozat (a Társulási Tanács 16 igen szavazattal egyhangúlag 
elfogadta) 
A Nagykanizsai Kistérség Többcélú Társulása Társulási Tanácsa az M9 Térségfejlesztési Tanács 
2010. évi működési költségeihez nem járul hozzá, azonban az önkormányzati választásokat 
követően az M9 Térségfejlesztési Tanács 2011. évi működési költségeihez 50 000 Ft hozzájárulást 
biztosít, amelyet betervez a 2011. évi költségvetésébe. 
Határidő: 2010. február 28.  
Felelős: Marton István elnök 
Operatív felelős: Polai György irodavezető 
 
 
7. Egyéb támogatási kérelmek 
 
Marton István: Két kérelem érkezett hozzánk, egyik a Magyar Közigazgatási Kar Zala Megyei 
Tagozatától, a másik a Magyar Önkormányzatok Szövetségétől, ők a Magyar Polgármesterek 
Világtalálkozójára kérnek támogatást. A Bizottságok egyik kérelmet sem támogatták, az Elnökség a 
Közigazgatási Kar kérelmét támogatta, szerintem talán őket támogassuk.  

Szavazásra teszi a javaslatot. A társulási tanács a javaslatot 1 igen, 15 nem ellenében elutasította. 

8/2010. (II. 08.) számú NKTT határozat (a Társulási Tanács 15 igen szavazattal 1 nem 
ellenében elfogadta) 
A Nagykanizsai Kistérség Többcélú Társulása Társulási Tanácsa a Magyar Közigazgatási Kar Zala 
Megyei Tagozat kérését elutasította. 
Határidő: azonnal  
Felelős: Marton István elnök 
Operatív felelős: Polai György irodavezető 
 
9/2010. (II. 08.) számú NKTT határozat (a Társulási Tanács 15 igen szavazattal egyhangúlag 
elfogadta) 
A Nagykanizsai Kistérség Többcélú Társulása Társulási Tanácsa a Magyar Polgármesterek 
Világszövetsége találkozóján nem vesz részt, és erre forrást a 2010. évi költségvetésében sem 
különít el. 
Határidő: azonnal  
Felelős: Marton István elnök 
Operatív felelős: Polai György irodavezető 
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8. A Nagykanizsai Kistérség Többcélú Társulásának 2010. évi költségvetése 
 
Dr. Tóth László: A Bizottságok megtárgyalták, és összességében elfogadásra javasolják. 
Molnár Mihály: Az őrzés költségeit soknak tartom, azt javaslom, hogy csendes riasztással védjük az 
Irodát, az önkormányzatoknál is így működik. Szerintem itt sincs több számítógép, vagy nagyobb 
érték, mint egy nagyobb körjegyzőség esetében. 
Dr. Tóth László: Csapiban az iskola csendes riasztással van védve, a rendőrségen jelez mozgásra a 
rendszer, és egészen jó tapasztalatok vannak ezzel kapcsolatban, pár perc alatt kiér a járőrkocsi, és 
mindig a legközelebbi járőrt küldik ki oda a diszpécser központból, tehát van olyan, hogy 
Kanizsáról, de olyan is van, hogy Karosból érkezik ki a rendőrség. 
Marton István: Jók ezek a javaslatok, hosszabb távon érdemes is lesz megtárgyalni, megvizsgálni az 
elhangzott javaslatokat, de most határoznunk kell a 2010-es költségvetéssel kapcsolatban, és 
javaslom, hogy fogadjuk el a határozati javaslatot.  
Szavazásra teszi a határozati javaslatot. A társulási tanács a határozati javaslatot egyhangúlag 
elfogadta. 
 
 
10/2010. (II. 08.) számú NKTT határozat (a Társulási Tanács 16 igen szavazattal egyhangúlag 
elfogadta) 
A Nagykanizsai Kistérség Többcélú Társulása Társulási Tanácsa a Társulás 2010. évi 
költségvetését a mellékelt határozat és annak mellékletei szerint 416.443 ezer Ft bevételi és kiadási 
előirányzattal elfogadja. 
Határidő: azonnal  
Felelős: Marton István elnök 
Operatív felelős: Polai György irodavezető 
 
 
9. Hahót Község Önkormányzatának kérése 
 
Marton István: A feladatellátásunk lefedettségében lesz változás, Hahót kilép a családsegítés és 
gyermekjóléti ellátás feladatokból, és belép a mozgókönyvtári feladatellátásba. A 
mozgókönyvtárhoz csatlakozik Újudvar is. Javaslom, hogy tartsuk tiszteletben ezeket a 
szándékokat, és fogadjuk el a határozati javaslatot.  
Szavazásra teszi a határozati javaslatot. A társulási tanács a határozati javaslatot egyhangúlag 
elfogadta. 
 
11/2010. (II. 08.) számú NKTT határozat (a Társulási Tanács 16 igen szavazattal egyhangúlag 
elfogadta) 
A Nagykanizsai Kistérség Többcélú Társulása Társulási Tanácsa elfogadja Hahót és Újudvar 
önkormányzatának csatlakozását a mozgókönyvtári feladatellátáshoz. 
Felkéri a Társulás Elnökét, hogy a jelen határozatban elfogadottakról tájékoztassa a Halis István 
Városi Könyvtárat, a feladatellátás mielőbbi megkezdésének érdekében.  
Határidő: azonnal  
Felelős: Marton István elnök 
Operatív felelős: Polai György irodavezető 
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12/2010. (II. 08.) számú NKTT határozat (a Társulási Tanács 16 igen szavazattal egyhangúlag 
elfogadta) 
A Nagykanizsai Kistérség Többcélú Társulása Társulási Tanácsa hozzájárul a Hahót Község 
Önkormányzatával jelenleg érvényben lévő családsegítő és gyermekjóléti feladatokra vonatkozó 
feladat-ellátási megállapodás közös megegyezéssel történő felbontásához 2010. június 30-ai 
hatállyal.  
Felkéri a Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat szakmai vezetőjét, hogy kezdeményezze a 
Szolgálat működési engedélyének fentieknek megfelelő módosítását, a szakmai feladatok átadás-
átvételét az adott határidőig végezze el. 
A Társulás az állami támogatás igénylését 2010. július 1-vel ennek megfelelően módosítja.   
Határidő: 2010. június 30.  
Felelős: Marton István elnök 
Operatív felelős: Polai György irodavezető 
 
 
 
 
10. Egyebek 
 
 
10/1. Pályázat benyújtása a 01/a/2010 Téli-tavaszi közmunkaprogram kiegészítésére 
 
Polai György: Lehetőség van a jelenleg futó téli-tavaszi közmunka program kiegészítésére, 
meghosszabbítására pályázni. A célcsoport: akik azért szorultak ki a RÁT-ból, mert családjukban 
más jogosult a kedvezményezett. Kötelezően előírt önrész nincs, csak az ÁFA terheli a pályázót. 
A pályázat végső beérkezési határideje: 2010. február 19. 
Marton István: Javaslom, hogy fogadjuk el a határozati javaslatot. 

Szavazásra teszi a határozati javaslatot. A társulási tanács a határozati javaslatot egyhangúlag 
elfogadta. 

 

13/2010. (II. 08.) számú NKTT határozat (a Társulási Tanács 16 igen szavazattal egyhangúlag 
elfogadta) 
A Nagykanizsai Kistérség Többcélú Társulása pályázatot nyújt be a 01/a/2010 Téli-tavaszi 
közmunkaprogram kiegészítése pályázati felhívásra. A Társulás a pályázathoz szükséges önrészt 
biztosítja. 
Az önrészt a pályázatban részt vevő települések a pályázat sikere esetén a Társulással kötendő 
megállapodás alapján, foglalkoztatotti arányban vállalják. 
Határidő: 2010. február 19. 
Felelős: Marton István 
Operatív felelős: Polai György 
 
 
 
10/2. Rendezvénysátor 
 
Horváth Zoltán: Magyarszentmiklós Önkormányzata határozatot hozott arról, hogy a 
rendezvénysátor díja egy hétvégére 100 000 Ft. Tájékoztatásképpen mondom, hogy ez a díj csak a 
Társuláson kívüli településékre vonatkozik, a Társulás települései számára a sátor díjmentes.  
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Marton István: Mindenki nyújtsa be az igényét a sátorra a következő tanácsülésig, akkor pedig 
lefixáljuk az igényeket. 
 
 
 
10/3. Pályázati lehetőség 
 
Berkenyés Lászlóné: Egy pályázati lehetőségre hívnám fel a figyelmet, ÁMOP-os pályázat, 
képzésekre lehet pályázni, és a Dft Hungária nevű cég meg is írja a pályázatot az önkormányzat 
helyett. Akit érdekel a lehetőség, a fenti cég elérhetőségét meg tudom adni az ülés után. Szeretném 
felhívni a figyelmet a Társulás Napraforgós Napok keretei között 2010. február 20-án 
Zalaszentbalázson népművészeti témában rendezvényt szervez, amelyre szeretettel meghívok 
mindenkit. Egyben szeretném megköszönni a részvételt mindenkinek aki megtisztelte jelenlétével a 
február 6-án Surdon lebonyolított farsangi rendezvényünket. 
 
    
 
Több napirend nem volt, ezért Marton István elnök megköszönte a részvételt, és bezárta az ülést. 

 

 

Kelt: Nagykanizsa, 2010. február 15. 

 

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