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                         NAGYKANIZSAI KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁSA
8800 Nagykanizsa, Petőfi u. 5.  Telefon/fax: 93/326-323

Internet: www.kanizsaterseg.hu; e-mail: kanizsaterseg@chello. hu
Ikt.szám: 132 /2007.

Jegyzőkönyv
Elnökségi ülés

 
Készült: Nagykanizsai Kistérség Többcélú Társulása Elnöksége 2007. március 12-én 14,00 órai kezdettel a
Nagykanizsai Vasemberház Dísztermében megtartott elnökségi üléséről
Tárgy: Az alábbiakban felsorolt napirend szerint
Jelen vannak: A mellékelt jelenléti ív szerint
Meghívottként: Az új zalakarosi kistérséget létrehozni kívánó települések polgármesterei.
Marton István: Köszönti az Elnökségi ülésen megjelenteket, majd közli az írásban kiküldött napirendeket.
Napirendi pontok:

 
1. Az önálló kistérségek létrejötte, a statisztikai kistérségi lehatárolások megváltoztatására vonatkozó

kezdeményezések.
2. Közoktatási Intézkedési Terv felülvizsgálatának előkészítése.
3. Pedagógiai szakszolgálat támogatására pályázat beadása Nagykanizsai MJ. Várossal együttműködve.
4. Az Oktatási Hivatal Országos közoktatási és vizsgaközpont Nyugat-Dunántúli Regionális Igazgatósága

véleménykérése.
5. SZMSZ és a Társulási Megállapodás módosítás előkészítése.
6. Külön megállapodás megkötése idősek nappali feladat ellátására a Nagykanizsa – Zalakomár – Surd

intézményfenntartó társulással.
7. Együttműködési megállapodás megkötése a Nagykanizsai Kistérség Többcélú Társulása és a Dél-Zala

Murahíd Letenye Többcélú Társulás között a közmunkaprogram megvalósítására.
8. Nagykanizsa és Környéke Foglalkoztatási, Szociális és Közművelődési Kht. átalakítása.
9. Nagykanizsa és Környéke Foglalkoztatási, Szociális és Közművelődési Kht. kölcsön igénye 2007. évre.

10. Pályázat egészségügyi felméréshez.
11. Pályázat „Helyi Vidékfejlesztési Iroda” címre.
12. Egyéb Közbeszerzési bizottság döntése.

 
1. számú napirend: Az önálló kistérségek létrejötte, a statisztikai kistérségi lehatárolások megváltoztatására
vonatkozó kezdeményezések.
 

Polai György: Tisztelt Elnökség. Az önkormányzati választásokat követően 6 hónapon belül van lehetőség önálló
kistérségi Társulás létrehozására. Pacsa és Zalakaros szeretne létrehozni önálló kistérségi Társulást, a letenyei
kistérségből pedig Rigyác jelezte igényét a nagykanizsai társuláshoz való csatlakozásra. Rigyác csatlakozási kérelmét a
Társulási Tanács február 12.-ei ülésén határozatban elfogadta. A Tanács úgy döntött, hogy a Pacsához és Zalakaroshoz
csatalakozni kívánó települések képviselőtestületi határozatukat küldjék meg a Társulás részére, és majd annak
ismeretében hoz döntést a Tanács.
A Közép-Zalai Területfejlesztési Társulás megküldte a Társuláshoz Felsőrajk és Pötréte Község Képviselői
testületének határozatát az új pacsai kistérséghez történő csatlakozási szándékáról. A két település kiválása nem érinti a
többi település és a nagykanizsai kistérség földrajzi egységét.
 
A Zalakaros székhellyel önálló kistérség megalakítását kezdeményezik az alábbi képviselőtestületek: Zalakaros,
Garabonc, Nagyrada, Balatonmagyaród, Galambok, Zalaszentjakab, Zalaújlak, Kisrécse, Zalasárszeg, Zalamerenye,
Zalaszabar, Orosztony, Sand, Miháld, Pat.
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Nem kíván csatlakozni: Csapi, Nagybakónak, Zalakomár.
Tekintettel arra, hogy Zalakomár Község Önkormányzata nem kíván csatlakozni a zalakarosi Társuláshoz,
megbomlana a területében földrajzilag összefüggő egység.
Egyidejűleg a társulási tagokat szükséges tájékoztatni a kiválás pénzügyi vonatkozásairól. Amennyiben a jelzett 15
település és Felsőrajk, Pötréte kiválik a nagykanizsai kistérségi társulásból, valamint Rigyác település csatlakozik,
akkor a többcélú társulásnak juttatott általános normatíva összege, a 2007. évi szinten számolva 45 millió Ft helyett
37,3 millió Ft-ra változik, a csökkenés 7,6 millió Ft.
A közigazgatási hivatal március 31-ig kéri be a kistérségek határozati döntéseit. Arra kérem az elnökséget, hogy
fogadják el az előterjesztésben tett határozati javaslatot.
 
Szirtes Lajos: Azt kérném a Tisztelt Elnökségtől, abban hozzanak határozatot, hogy támogatják a Zalakaros központú
önálló statisztikai kistérség kialakítását. Én rábíznám az illetékes hatóságokra azt a döntést, hogy melyik települések
csatlakozásával jöjjön létre, de ha az Elnökség mindenképpen szavazni szeretne ezen kérdésben is, akkor az lenne a
kérésem, hogy külön-külön kerüljenek megszavazásra, mert nem szeretnék olyan helyzetbe kerülni, hogy egyrészt
támogatom az új társulást, másrészt nem járulok hozzá egyes településeknél a csatlakozáshoz.. Ez lenne a módosító
javaslatom. Arra törekszünk, hogy továbbra is jó kapcsolat maradjon a kanizsai társulással, az új megalakulása pedig
úgy gondolom, elég göröngyös utat kell végigjárni.
 
Marton István: Egyetértek Alelnök úr javaslatával. A Miniszter asszonnyal találkoztam a hétvégén azt elárulta, hogy
nem fognak minden kezdeményezést támogatni, úgy vélik, hogy pl. az építéshatóság ügye is kihatott ezekre a
kezdeményezésekhez. Tehát külön kell szavaznunk a Pacsa mint önálló kistérség megalakulásáról külön a Zalakaros
önálló statisztikai kistérség megalakulásáról, és külön kell arról is szavaznunk, hogy mely települések kezdeményezését
támogatjuk, és mely települések kezdeményezését nem támogatjuk, valamint külön kell szavaznunk, hogy a határozati
döntést megküldjük a közigazgatási hivatal részére.
Kérdezném, hogy hozzászólás, javaslat valaki részéről van-e?
 
Czirákiné Pakulár Judit: Zalaszentjakab csatlakozását kérem támogassák, csak Miháld, Pat és Sand csatlakozása
kérdéses.
 
Kámán Péter: Azt szeretném mondani, hogy nem nekünk kellene eldönteni, hogy mely települések csatlakozhatnak és
mely települések nem. Nem szólhatunk bele a települések döntésébe. Én a határozati javaslatból a kezdeményezés szó
után pontot javaslok tenni. További feltétel ne legyen, így menjen a tanács elé.
Dr. Tóth László: Szerintem is elég ennyi a javaslatból, és azok a települések aki akar menni, annak itt a csatlakozásról
a nyilatkozata és mi álljunk meg a kezdeményezésnél, tehát  a határozati szöveg addig tart.
Marton István: Én viszont úgy gondolom, hogy valamilyen szinten van beleszólásunk, mert nekünk sem jó, ha a
nagykanizsai kistérség teljesen feldarabolódik.
 
Marton István: Felteszem szavazásra a zalakarosi központú önálló statisztikai kistérség kialakításának
kezdeményezését. Aki támogatja kérem szavazzon. Az elnökség egyhangúlag elfogadta a határozati javaslatot, és
támogatja a zalakarosi kistérség megalakulását.
 
 
 
17/A/2007. (03.12) számú elnökségi határozat (az elnökség egyhangúlag elfogadta)
A Nagykanizsai Kistérség Többcélú Társulása Elnöksége támogatóan nyilatkozik a települési önkormányzatok
többcélú társulásáról szóló 2004. évi CVII. törvény 13.§.(1) bekezdés alapján a törvény mellékletében megjelölt
nagykanizsai kistérségi lehatárolás megváltoztatásáról és hozzájárul a Zalakaros központú önálló statisztikai kistérség
kialakításának kezdeményezéséhez.
Határidő: 2007. március 30.
Felelős: Marton István Elnök
 
Marton István: Másodikként, az alábbi települések kezdeményezését támogatja az elnökség:

Azért kell ezt felsorolni, mert kell nekünk is véleményt alkotni, megkönnyítsük a Parlament
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döntését. Mi ismerjük a saját kistérségünket, az elérhetőséget, a közlekedést.
Pávlicz Lajos: Az önkormányzatoknak van önrendelkezési joga, és az állami szervek
figyelembe veszik ezen jogukat. Tiszteletben tartom minden település döntését, és úgy

gondolom nem a mi feladatunk eldönteni, hogy ki melyik Társuláshoz szeretne tartozni a
jövőben. Azt mondom tartsuk tiszteletben a döntésüket. Ők így határoztak, meg kell adni a

lehetőséget nekik.
Dr. Tóth László: A testületünk két évvel ezelőtt is Nagykanizsa mellett döntött, de minden érv – munkahelyek, a
közlekedés – ide köti a települést Nagykanizsához, akkor kellett volna kettős központot kialakítanunk. Én azt nem
akarom, hogy fölöttünk döntsenek. Ezért kell itt helyben nyilatkoznunk, véleményt alkotni, ne a Minisztériumban
döntsék el, hogy Zalaszentjakab ide vagy oda tartozzon.
Marton István: A véleményünk a gazdasági, földrajzi egységről fontos, ezt véleményként meg kell fogalmaznunk.
Szirtes Lajos: A Nyugat-dunántúli Fejlesztési Tanács és Zala Megyei Területfejlesztési Tanács is úgy döntött, hogy
egyetért az új kistérség megalakításával. Javaslom, hogy most ne mi döntsük el, hogy melyik település mehet vagy
nem.
 
Marton István: Most a második pont szavazását rendelem el: Az alábbi települések csatlakozását támogatjuk:
Zalakaros, Garabonc, Nagyrada, Balatonmagyaród, Galambok, Zalaújlak, Kisrécse, Zalasárszeg, Zalamerenye,
Zalaszabar, Orosztony.  
Szirtes Lajos Én ebben nem szavazok.
Marton István: Kérem, szavazzunk ebben a pontban.  Ezt rajtam kívül nem támogatta senki. Tehát nem született
határozat.
 
Felteszem szavazásra a 2/B. sz. határozati javaslatot: nem járulunk hozzá , hogy Miháld, Pat, Sand, Zalaszentjakab
települések csatlakozzanak az új kistérséghez, mert a csatlakozni nem szándékozó Zalakomárt elzárja a Nagykanizsai
Kistérségtől.
Szirtes Lajos: A „nem járulunk hozzá” helyett a „nem  támogatjuk” szó jobb lenne.
Marton István: Elfogadom akkor kérem szavazzunk arról, hogy az alábbi települések Ezt ki kell mondani a Kistérségi
társulásnak, emellett nem mehetünk el vélemény nélkül.
Kérem szavazzunk. 4 igen, 2 tartózkodás, 1 ellenszavazat ellenében elfogadtuk a határozati javaslatot.
 
17.B./2007. (03.12) számú elnökségi határozat (az elnökség 4 igennel, 2 tartózkodással, egy ellenszavazattal
elfogadta)
A Nagykanizsai Kistérség Többcélú Társulása Elnöksége nem támogatja, hogy Miháld, Pat, Sand, Zalaszentjakab
települések csatlakozzanak az új kistérséghez, mivel az a csatlakozni nem kívánó Zalakomár település földrajzi
elzárását jelentené a nagykanizsai kistérségtől.
Határidő: 2007. március 30.
Felelős: Marton István Elnök
 
Felteszem szavazásra a D. sz. határozati javaslatot miszerint a tanács döntését megküldjük az érintett Társulások és a
Közigazgatási Hivatal részére. Kérem szavazzunk. Az elnökség egyhangúlag elfogadta a határozati javaslatot.
 
17.C./2007. (03.12) számú elnökségi határozat (az elnökség egyhangúlag elfogadta)

Az Elnökség felkéri az Elnököt, hogy a Tanácsot tájékoztassa a döntésről és az ülés
határozatát a Zalakaros Környéki Települések Területfejlesztési Társulása részére küldje

meg.
Határidő: 2007. március 30.
Felelős: Marton István Elnök
 
Marton István: Most felteszem szavazásra a Pacsai Kistérség megalakításán1ak kezdeményezését. Aki támogatja,
kérem szavazzon. Egyhangúlag elfogadva.
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17.D./2007. (03.12) számú elnökségi határozat (az elnökség egyhangúlag elfogadta)
 
A Nagykanizsai Kistérség Többcélú Társulása Elnöksége támogatóan nyilatkozik a települési önkormányzatok
többcélú társulásáról szóló 2004. évi CVII. törvény 13.§.(1) bekezdés alapján a törvény mellékletében megjelölt
nagykanizsai kistérségi lehatárolás megváltoztatásáról és hozzájárul a Pacsa központú önálló statisztikai kistérség
kialakításának kezdeményezéséhez.
Az Elnökség felkéri az Elnököt, hogy a Tanácsot tájékoztassa a döntésről és az ülés határozatát a Közép-zalai
Területfejlesztési Társulás részére küldje meg.
Határidő: 2007. március 30.
Felelős: Marton István Elnök
 

2. napirend: Közoktatási Intézkedési Terv felülvizsgálatának előkészítése.
 

Polai György: A Társulás a megalakulását követően elkészítette a Közoktatási Intézkedési Tervét. A Tanács a tervet
évente felülvizsgálja és értékeli. A közoktatási törvény által meghatározott változások, valamint a bekövetkezett
közoktatási intézményeket érintő módosítások, valamint a szakszolgálati tevékenységünk felülvizsgálatának eredménye
alapján, annak figyelembevételével szükséges a módosított intézkedési terv elfogadása. Az intézkedési terv
felülvizsgálatára javasolnánk egy oktatási bizottság felállítását, oktatási szakértő bevonását, és egy felelős személy
kijelölését, aki mindezt koordinálja.
 
Marton István: Az elnökség javasolni fogja a Kistérségi Tanács számára egy oktatási bizottság felállítását, oktatási
szakértő bevonásával. Az lenne a munkaszervezet felé a kérés, hogy a Tanácsülésre jelölje meg azokat az embereket,
akikből fel lehet állítani az oktatási bizottságot.
Aki egyetért a javaslattal kérem szavazzon. Az elnökség egyhangúlag támogatja az oktatási bizottság felállítására tett
javaslatot.
 
18./2007. (03.12) számú elnökségi határozat (az elnökség egyhangúlag elfogadta)
A Nagykanizsai Kistérség Többcélú Társulása Elnöksége támogatja, hogy a Társulás a közoktatási intézkedési terv
felülvizsgálatára oktatási bizottságot állítson fel. Az intézkedési terv felülvizsgálata ez alapján kerüljön sor.
Határidő: 2007. június 30.
Felelős: Marton István Elnök
 

3. napirend: Pedagógiai szakszolgálat támogatására pályázat beadása Nagykanizsai MJ. Várossal
együttműködve.

 
Marton István: a következőről lenne szó hogy a Társulás számára szolgáltatást nyújtó intézményt fenntartó
Nagykanizsa MJV pályázatot nyújtson be az Oktatási és Kulturális Minisztériumhoz, a „pedagógiai szakszolgálat
fejlesztéséhez, az utazó szakember-hálózat kialakításának, fejlesztésének segítéséhez, és a pszichés fejlődés zavarai
miatt a nevelési, tanulási folyamatban tartósan és súlyosan akadályozott gyermekekkel, tanulókkal való foglalkozások
nevelési-oktatási intézmény együttműködésével történő megszervezéséhez nyújtandó pályázati felhívásra, annak
érdekében, hogy az intézményfenntartó megfelelő hatékonysággal tudja a feladatellátást megszervezni.
Kérem aki egyetért a pályázat benyújtásával kérem szavazzon. Az elnökség egyhangúlag támogatja a pályázat
benyújtását és elfogadja a határozati javaslatot.
 
19/2007. (03.12) számú elnökségi határozat (az elnökség egyhangúlag elfogadta)

A Nagykanizsai Kistérség Többcélú Társulása Elnöksége egyetért azzal, hogy a Társulás számára
szolgáltatást nyújtó intézményt fenntartó Nagykanizsa MJV pályázatot nyújtson be az Oktatási és

Kulturális Minisztériumhoz, a „pedagógiai szakszolgálat fejlesztéséhez, az utazó szakember-hálózat
kialakításának, fejlesztésének segítéséhez, és a pszichés fejlődés zavarai miatt a nevelési, tanulási

folyamatban tartósan és súlyosan akadályozott gyermekekkel, tanulókkal való foglalkozások



Tisztelt

file:///C|/AppServ/www/KanizsT2009.11.27/public_html/proba/pages/kisanyag/j2007/elnoksegi_jegyzokonyv2007.03.12.htm[2009.12.01. 13:26:47]

nevelési-oktatási intézmény együttműködésével történő megszervezéséhez nyújtandó pályázati
felhívásra, annak érdekében, hogy az intézményfenntartó megfelelő hatékonysággal tudja a

feladatellátást megszervezni.
Határidő: 2007. április 10. illetve 2007. május 10.

Felelős: Marton István Elnök
Operatív felelős: Polai György Irodavezető

 
4. napirend: Az Oktatási Hivatal Országos közoktatási és vizsgaközpont Nyugat-Dunántúli Regionális

Igazgatósága véleménykérése.
 

Marton István: Az Oktatási Hivatal Országos közoktatási és vizsgaközpont felkért, hogy véleményezzük a Felsőrajk,
Fityeház, Surd községek intézményei milyen formában tudnak eleget tenni a közoktatási törvényben előírt
követelményeknek. Amint láthatjuk az anyag alapján Felsőrajk az önálló intézmény fenntartását választotta, Fityeház
és Surd pedig intézményfenntartó Társulást hoz létre más településsel.
Felteszem szavazásra 4. napirendben foglaltakat. Kérem szavazzunk. A társulás elnöksége egyhangúlag elfogadta a 4.
napirendben foglaltakat.
 
20/2007 (03.12.) Elnökségi határozat (az elnökség egyhangúlag elfogadta)

A Nagykanizsai Kistérség Többcélú Társulása Elnöksége az Oktatási Hivatal Országos
Közoktatási Értékelési és Vizsgaközpont részére az alábbi állásfoglalást nyújtja:

 
A) A Nagykanizsai Kistérség Többcélú Társulása Elnöksége egyetért azzal, hogy a Felsőrajk
székhelyű, Alsórajk, Felsőrajk és Pötréte községek által fenntartott, Arany János Általános

Iskola és Napközi otthonos Óvoda önálló intézményként működjön tovább, mivel az ott
tanulók számára aránytalanul nagy terhet róna a más intézménybe történő átjárás, a

székhelytelepülés földrajzi fekvésére és a közlekedési feltételek hiányosságára való tekintettel.
Határidő: 2007. március 12.

Felelős: Marton István Elnök
Operatív felelős: Polai György Irodavezető

 
B) A Nagykanizsai Kistérség Többcélú Társulása Elnöksége a Fityeház székhelyű, Fityeházi
Általános Művelődési Központ önálló intézményként való továbbműködését nem javasolja,
mivel a földrajzi-közlekedési elhelyezkedés lehetővé teszi intézményi társulás létrehozását

Murakeresztúr, Molnári vagy Nagykanizsa településekkel.
Határidő: 2007. március 12.

Felelős: Marton István Elnök
Operatív felelős: Polai György Irodavezető

 
C) A Nagykanizsai Kistérség Többcélú Társulása a Surd székhelyű, Általános Művelődési

Központ Surd intézmény önálló intézményként való továbbműködését nem javasolja, mivel a
földrajzi-közlekedési elhelyezkedés lehetővé teszi intézményi társulás létrehozását

Nagykanizsa várossal.
Határidő: 2007. március 12.
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Felelős: Marton István Elnök
Operatív felelős: Polai György Irodavezető

 
5.  napirend: SZMSZ és a Társulási Megállapodás módosítás előkészítése.
 

Polai György: A Társulás Felügyelő Bizottsága tárgyalta a társulási megállapodás és a Szervezeti és Működési
megállapodás módosításainak indokait. Ezekről a februári tanácsülésen tájékoztattuk a Társulást. Az előkészítéshez
viszont szükségesnek tartjuk az elnökség által megbízott személy kijelölését, valamint felkérnénk Dr. Kelemen Marcell
Nagykanizsa MJ. Város jegyzőjét, hogy segítse a munkánkat.
 
Dr. Tóth László: A Felügyelő Bizottság elnökeként annyi kérésem lenne, tudom, hogy Dr. Kelemen Marcell jegyző úr
annak idején létrehozott egy jegyzői kollégiumot.  Amennyiben személyesen nem tudná ezt a feladatot vállalni, akkor
kérnénk, hogy jelöljön ki egy személyt a kollégiumból, aki segítené a munkánkat.
 
Marton István: Akkor javasolnám Dr. Surdi Krisztinát Fityeház község polgármesterasszonyát, hogy koordinálja ezt a
feladatot. Aki egyetért, kérem, szavazzon. Tartózkodás, ellenszavazat? Nincs. Az elnökség egyhangúlag elfogadta Dr.
Surdi Krisztinát a társulás megállapodásának és az SZMSZ módosításának koordinálására.
 
21/2007. (03.12) számú elnökségi határozat (az elnökség egyhangúlag elfogadta)
A Nagykanizsai Kistérség Többcélú Társulása Elnöksége elfogadta és felkéri Dr. Surdi Krisztinát,
Fityeház polgármesterét, hogy a Társulás társulási megállapodásának és a szervezeti és működési

szabályzatának módosítását koordinálja.
Határidő: 2007. április 30.

Felelős: Marton István Elnök
Operatív felelős: Polai György Irodavezető

 
6.   napirend: Külön megállapodás megkötése idősek nappali feladat ellátására a Nagykanizsa – Zalakomár –

Surd intézményfenntartó társulással.
 
Polai György: A napirend keretei között három megállapodás kerül megtárgyalásra. Mindhárom megállapodás
megkötése a szociális alapellátási feladatellátással kapcsolatos többcélú normatíva leigénylése céljából. Az első
megállapodás külön megállapodás idősek nappali ellátás feladatra Nagykanizsa – Zalakomár - Surd intézményi
Társulása és a Többcélú Társulás között, a második megállapodás házi segítségnyújtás, idősek nappali ellátása
feladatra Nagykanizsa – Zalakomár -Surd intézményi Társulása és a Többcélú Társulás között, a harmadik
megállapodás pedig a családsegítés, gyermekjóléti alapellátás feladatra Nagykanizsa - Zalakomár intézményi Társulása
és a Többcélú Társulás között.
Marton István: Kérdezném, hogy van-e észrevétel javaslat a megállapodásokkal kapcsolatban? Nincs. Kérem,
szavazzunk az előterjesztésben foglalt megállapodás tervezetek aláírásáról. Az elnökség 6 igen és 1 ellenében
támogatja az előterjesztésben foglalt megállapodás tervezetek aláírását.
 
22/2007. (03.12) számú elnökségi határozat (az elnökség 6 igen és 1 tartózkodással elfogadta)

A Nagykanizsai Kistérség Többcélú Társulása Elnöksége támogatja az előterjesztésben foglalt
szociális alapszolgáltatási feladat ellátására a Nagykanizsa – Zalakomár – Surd
intézményfenntartó társulásokkal kötendő megállapodás tervezetek aláírását.

Határidő: 2007. április 30.
Felelős: Marton István Elnök

Operatív felelős: Polai György Irodavezető
 
7.    napirend: Együttműködési megállapodás megkötése a Nagykanizsai Kistérség Többcélú Társulása és a Dél-
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Zala Murahíd Letenye Többcélú Társulás között a közmunkaprogram megvalósítására
 
Marton István: Együttműködési megállapodás megkötése a Nagykanizsai Kistérség Többcélú Társulása és a Dél-Zala
Murahíd Letenye Többcélú Társulás között a közmunkaprogram megvalósítására. Kérdezném hogy valakinek kérdése
észrevétele az együttműködési megállapodással kapcsolatosan? Nincs. Kérem, szavazzunk az együttműködési
megállapodás megkötéséről. Az elnökség egyhangúlag támogatja az előterjesztésben szereplő együttműködési
megállapodás megkötését.
 
 
23/2007. (03.12) számú elnökségi határozat (az elnökség 6 igen és 1 tartózkodással elfogadta)
A Nagykanizsai Kistérség Többcélú Társulása Elnöksége támogatja az előterjesztésben szereplő, a

Nagykanizsai Kistérség Többcélú Társulása és a Dél-Zala Murahíd Letenye Többcélú
Társulás között az együttműködési megállapodás megkötését a közmunkaprogram
megvalósítására vonatkozóan, és felhatalmazza az elnököt a megállapodás aláírására.

Határidő: 2007. március 14.
Felelős: Marton István Elnök
 

8.    napirend: Nagykanizsa és Környéke Foglalkoztatási, Szociális és Közművelődési Kht. átalakítása.
 
Polai György: A Társulási Tanács január 1-i tanácsülésen határozatot hozott a Kht átalakítására. Az átalakítás egyik
része, hogy a Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat kiválik a Kht-ból és a Társulás közvetlen fenntartásában
működik tovább. Ezt a finanszírozási lehetőségek megszorítása indokolja, mivel a jelenlegi normatíva lehetetlenné tette
ebben a formában a további működést a Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat számára.
 
Gregor Tiborné: Annyit tennék hozzá, hogy itt most a legfontosabb kérdés a Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat a
Társulás fenntartásába kerüljön minél előbb, mert nem fogjuk tudni fenntartani és ez rövid időn belül megtörténik.
Arra kérném az elnökséget, hogy a határozati javaslatot válasszuk ketté, és a beintegrálás időpontját hozzuk előbbre,
mert szorít az idő. A Kht non-profit szervezetté alakulásának határideje maradhat június 30.
 
Marton István: Egyetértek a javaslattal. A Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat beintegrálását a munkaszervezetbe
a következő határidőt szabom 2007. május 1. A Kht átalakítása non-profit szervezettének előkészítésére pedig a
határidő 2007. június 30.
Aki ezzel egyetért, kérem, szavazzon. Az elnökség egyhangúlag elfogadta a határozati javaslatot.
 
24.A./2007. (03.12) számú elnökségi határozat (az elnökség egyhangúlag elfogadta)

A Nagykanizsai Kistérség Többcélú Társulása Elnöksége támogatja, hogy a Nagykanizsa és
Környéke Foglalkoztatási, Szociális és Közművelődési Kht. Családsegítő és Gyermekjóléti

Szolgálata a Társulás fenntartásába kerüljön.
Határidő: 2007. május 1.

Felelős: Marton István Elnök
Operatív felelős: Polai György Irodavezető, Gregor Tiborné Kht. Ügyvezető

 
24.B./2007. (03.12) számú elnökségi határozat (az elnökség egyhangúlag elfogadta)

A Nagykanizsai Kistérség Többcélú Társulása Elnöksége támogatja, hogy a Nagykanizsa és
Környéke Foglalkoztatási, Szociális és Közművelődési Kht. alakuljon át non-profit kft-vé.

Határidő: 2007. június 30.
Felelős: Marton István Elnök

Operatív felelős: Polai György Irodavezető, Gregor Tiborné Kht. Ügyvezető
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9.   napirend: Nagykanizsa és Környéke Foglalkoztatási, Szociális és Közművelődési Kht. kölcsön igénye
2007. évre.

 
Gregor Tiborné: Tisztelt elnökség kölcsön kérelemmel fordulnák Önökhöz a Kht. részére., mivel a Kht. várhatóan
pályázaton támogatáshoz fog jutni, a pályázat azonban utófinanszírozott, ezért ehhez forrás szükséglete van.
Amennyiben nyertes lesz a pályázat, úgy 5 millió Ft a kölcsönigény, és a pályázatból kerül visszafizetésre.
 
Marton István: A társulás pénzügyi lehetőségei alapján a kért kölcsön teljesíthető. Viszont határidő megállapítására
szükség lesz. Kérem, szavazzunk a kölcsön igénnyel kapcsolatosan. Az elnökség egyhangúlag elfogatta a kölcsön
teljesítését.
 
 
 
25./2007. (03.12) számú elnökségi határozat (az elnökség egyhangúlag elfogadta)
A Nagykanizsai Kistérség Többcélú Társulása Elnöksége támogatja, hogy a Nagykanizsai Kistérség

Többcélú Társulása Nagykanizsa és Környéke Foglalkoztatási, Szociális és Közművelődési Kht.
számára kölcsönt nyújtson.
Határidő: 2007. május 30.

Felelős: Marton István Elnök
Operatív felelős: Polai György Irodavezető, Gregor Tiborné Kht. Ügyvezető

 
10. napirend: Pályázat egészségügyi felméréshez.

 
Marton István: Arról kell döntést hoznunk, hogy a Társulás előzetes szándéknyilatkozatot adjon az Egészségporta
Egyesület által, kistérségi népegészségügyi modellprogramok létrehozására kiírt „Partnerség az egészségért”
elnevezésű pályázati felhívásához. Egyetértünk azzal, hogy a pályázat előkészítése megkezdődjön, a Foglalkoztatási
Paktum közreműködésével.
Kérem, aki egyetért ezzel, szavazzon. A Társulás elnöksége egyhangúlag elfogadta a határozati javaslatot.
 
26./2007. (03.12) számú elnökségi határozat (az elnökség egyhangúlag elfogadta)
A Nagykanizsai Kistérség Többcélú Társulása pályázatot nyújt be az Egészségporta Egyesület

által, kistérségi népegészségügyi modellprogramok létrehozására kiírt „Partnerség az
egészségért” elnevezésű pályázati felhívására. Egyetért azzal, hogy a pályázat előkészítése

kezdődjön meg, a Foglalkoztatási Paktum munkatársainak közreműködésével.
Határidő: 2007. március 15.

Felelős: Marton István Elnök
Operatív felelős: Polai György Irodavezető, Horváthné Bagó Mónika Foglalkoztatási Paktum

Projektvezető
 

11. napirend: Pályázat „Helyi Vidékfejlesztési Iroda” címre.
 
Marton István: A Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium pályázatot írt ki Helyi Vidékfejlesztési Iroda cím
elnyerésére, benyújtási határidő 2007. március 10. Kérdezném, hogy van-e ezzel kapcsolatban kérdés észrevétel?
 
Pávlicz Lajos: Megkérdezném, hogy ki lett személy szerint megjelölve a pályázatban.
 
Polai György: Kobán Ildikó vidékfejlesztési menedzser lett megnevezve a pályázatban.
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Marton István: Kérem, szavazzunk. A Társulás elnöksége egyhangúlag tudomásul veszi a határozati javaslatban
megjelölteket.
 
 
27./2007. (03.12) számú elnökségi határozat (az elnökség egyhangúlag elfogadta)
A Nagykanizsai Kistérség Többcélú Társulása Társulási Tanácsa tudomásul veszi és egyetért

azzal, hogy a Nagykanizsai Kistérség Többcélú Társulása pályázatot nyújtott be a
Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztériumhoz, a „Helyi Vidékfejlesztési Iroda” cím

elnyerésére.
Határidő: 2007. március 12.

Felelős: Marton István Elnök
Operatív felelős: Polai György Irodavezető

 
 
12.napirend: Egyéb Közbeszerzési bizottság döntése.

 
Polai György: A Nagykanizsai Kistérség Többcélú Társulása 2006. októberében, a Gazdasági és Közlekedési
Minisztériumhoz közlekedésbiztonsági célú kerékpárút tervezésére benyújtott pályázat közbeszerzési eljárását a Zala
Megyei Útkezelői Társulása megkezdte. A közbeszerzési ajánlattételi felhívást négy lehetséges ajánlattevő részére
postáztuk, mind a négy ajánlattevő határidőben nyújtotta be ajánlatát. Az ajánlatok bontására Közbeszerzési Bizottság
ülés keretében, 2007. március 12-én került sor. A Közbeszerzési Bizottság az Elnökségnek a legalacsonyabb összegű
ellenszolgáltatást kérő Pannonway Építő Kft-t javasolja a közbeszerzési eljárás nyertesének.
 
Marton István: Kérdezném, hogy ezen napirendi ponthoz kérdés, hozzászólás van-e? Nincs. Kérem, szavazzunk. A
Társulás Elnöksége egyhangúlag a Pannonway Építő Kft-t fogadta el a közbeszerzési eljárás nyertesének.
 
28/2007 (03.12.) Elnökségi határozat (az elnökség egyhangúan elfogadta)
A Nagykanizsai Kistérség Többcélú Társulása Elnöksége –a Közbeszerzési Bizottság javaslata

alapján- a Zalasárszeg-Nagykanizsa-Sormás közötti kerékpárút terveztetésére kiírt
közbeszerzési eljárás nyertesének Pannonway Építő Kft-t nevezte meg. A tervezési szerződés

megkötésének határideje 2007. március 20.
Határidő: 2007. március 20.

Felelős: Marton István Elnök
Operatív felelős: Polai György Irodavezető

Kérdezném, hogy van-e további kérdés, észrevétel? Nincs.
Ezzel az ülést bezárom.
Kelt: Nagykanizsa, 2007. március 28.
 
 
                                                                                                                                             
                                                                                                      Marton István
                                                                                                             Elnök
                                                              ...................................................
                         Polai György
                          Irodavezető
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A jegyzőkönyvet készítette:
 
                                                              ...................................................
                  Kálóczi-Bognár Ágnes
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