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: 22/2008.

Jegyzőkönyv

Társulási Tanácsülésről
Készült: Nagykanizsai Kistérség Többcélú Társulása 2008. január 28-án 1400 órai kezdettel a Nagykanizsai
Vasemberház Dísztermében megtartott társulási tanácsüléséről.
Tárgy: Az alábbiakban felsorolt napirend szerint.
Jelen vannak: a mellékelt jelenléti ív szerint
Meghívottként: Szerdahelyi Ferenc Principális és Felső Zalamenti Vizi Társulat ügyvezető igazgató
                           Burján Emese Fenntartható Fejlődésért Alapítvány projektvezető
                           Bali Vera Nagykanizsai Tourinform irodavezető
                           Baracskai Józsefné Vöröskereszt Zala Megyei Szervezete megyei titkár
                           Antal Józsefné Vöröskereszt Nagykanizsa
                           Horváthné Bagó Mónika Nagykanizsa és Környéke Kft. ügyvezető
                           Móricz István, ötm koordinátor
Marton István: Köszöntötte az ülésen megjelenteket, megállapította, hogy az ülés határozatképes, mivel azon 16 tag
jelen van, majd közölte az írásban kiküldött napirendeket. A napirendi pontokat a tanácsegyhangúlag elfogadta.
Felkérte Molnár Mihályt, Zalaszentbalázs polgármesterét jegyzőkönyv hitelesítőnek. A javaslattal a Társulási Tanács
egyetértett.
Napirendi pontok:
1.            Tájékoztató: Vízrendezés, bel- és külterületi vizek elvezetése, felszíni és felszín alatti vizek védelme, kapcsolódó
pályázati lehetőségek (szóban)
Meghívott: Szerdahelyi Ferenc ügyvezető igazgató
2.            Tájékoztató a megújuló energiaforrások felhasználási lehetősége a kistérségben pályázat megvalósításáról
(szóban)
Meghívott: Burján Emese projektvezető
3.            Tájékoztató az Utazás 2008. rendezvény kistérségi szervezéséről (szóban)
Meghívott: Bali Vera Irodavezető
4.            Szakmai beszámoló a Társulás 2007. évi munkájáról (írásban)
5.            Szakmai beszámoló a Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat munkájáról (írásban)
6.            A Többcélú Társulás által megkötött feladat ellátási szerződések megújítása (írásban)
Meghívott: Dr. Baracskai Józsefné Zala m. Vöröskereszt megyei titkár
7.            Tagdíj mértékének meghatározása 2008. évre (írásban)
8.            A Nagykanizsai Kistérség Többcélú Társulásának 2008. évi költségvetése (írásban)
9.            Belső ellenőrzési éves munkaterv jóváhagyása (írásban)
10.        Kistérségi Művészeti Fesztivál 2008. évi megrendezése (írásban)
11.        Tájékoztató a közoktatás finanszírozását érintő 2008. évi változásokról (írásban)
12.        Egyebek
1.            Tájékoztató: Vízrendezés, bel- és külterületi vizek elvezetése, felszíni és felszín alatti vizek védelme,
kapcsolódó pályázati lehetőségek
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Szerdahelyi Ferenc ismertette a térségben jelentkező vízelvezetési problémákat, külön-külön részletezve az egyes
települések problémáit. A kistérség legproblémásabb vízgyűjtője a Principális csatorna, a Nyugat-dunántúli Vízügyi
Igazgatóság kezelésében van, nagyon indokolt lenne a meder kotrása, karbantartása. Ennek a feladatnak az elvégzésére
közvetlen befolyással nem rendelkezik a vizi társulat.
Bertalan Tibor, a Capital Control Bt.-től, ismertette a bel- és külterületi vizek elvezetéséhez, illetve a felszíni és felszín
alatti vizek védelméhez kapcsolódó pályázati lehetőségeket.
Marton István: Kérdezem, hogy van-e kérdés, hozzászólás. Nincs. Megköszönöm a tájékozatót.
2.            Tájékoztató a megújuló energiaforrások felhasználási lehetősége a kistérségben pályázat megvalósításáról
Burján Emese a helyben kiosztott írásos anyag mellett tájékoztatta a jelen lévőket a folyamatban lévő pályázat eddigi,
illetve várható eredményeiről és kérte a Tárulás polgármestereinek további együttműködését a megvalósítással
kapcsolatosan. A projekt hosszú távú célja, hogy a megújuló energiaforrások felhasználását elterjessze és népszerűsítse
a térségben, illetve hogy információszolgáltatással projekteket kezdeményezzen és hajtson végre.
Marton István: Kérdezem, hogy van-e kérdés, hozzászólás. Nincs. Megköszönöm a tájékozatót.
3.            Tájékoztató az Utazás 2008. rendezvény kistérségi szervezéséről
Bali Vera tájékoztatta a Tanács tagjait, hogy az idei évben kedvezőbb helyen fekvő standot sikerült bérelni a
kiállításra. Elmondta továbbá, hogy a meglévő kiadványokkal illetve a most készülő turistatérképpel kíván a térség
megjelenni, de kérte a tagtelepülési polgármestereket, hogy amennyiben van raktáron az önkormányzatoknál
Pannonhát Tájpark kiadvány, akkor azt ajánlják fel a kiállításra, mivel ebből a kiadványból már csak kevés áll
rendelkezésükre.
Marton István: Kérdezem, hogy van-e kérdés, hozzászólás. Nincs. Megköszönöm a tájékozatót.
4.            Szakmai beszámoló a Társulás 2007. évi munkájáról
Marton István: A szakmai beszámolót mind a Pénzügyi Bizottság, mind az Elnökség megtárgyalta, és a Társulási
Tanács számára elfogadásra javasolja. Kérdezem a Társulási Tanácsot, van-e kérdés, észrevétel? Kérdés, észrevétel
nem lévén, felteszem az előterjesztésben szereplő határozati javaslatot szavazásra. Megállapítom, hogy a Társulási
Tanács a javaslatot egyhangúlag elfogadta.
1/2008. (I.28.) számú NKTT határozat (a Társulási Tanács egyhangúlag elfogadta)
A Nagykanizsai Kistérség Többcélú Társulása Társulási Tanácsa a Társulás 2007. évi munkájának szakmai
beszámolóját elfogadta, javasolja a társult tagok képviselő-testületeinek annak elfogadását. Felkéri a polgármestereket
a tájékoztatók megtartására és az elfogadó határozatról a társulás munkaszervezetének értesítését.
Határidő:               2008. március 31.
Felelős:                  Marton István Elnök
                              Társulási Tanács polgármesterei
Operatív felelős:    Polai György Irodavezető

5.            Szakmai beszámoló a Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat munkájáról
Marton István: A szakmai beszámolót mind a Pénzügyi Bizottság, mind az Elnökség megtárgyalta, és a Társulási
Tanács számára elfogadásra javasolja. Kérdezem a Társulási Tanácsot, van-e kérdés, észrevétel?
Póczai Zoltán: Amikor döntöttünk az átalakításról, akkor már jeleztem, hogy véleményem szerint a családsegítő
szolgálat nem a törvények szellemében működik, meg kellene ezt vizsgálni, és választ szeretnék kapni a következő
ülésre. Egy szakmailag teljesen önálló szervezetről van szó, amit nem logikus a munkaszervezet alá rendelni.
Kérdezem, hogy pl. a levelezésnél – gondolom, hogy a munkaszervezet vezetője minden bejövő és kimenő levelet lát hogyan érvényesül a személyiségi jogok védelme? Viszont ha ezeket a szakmai leveleket nem látja a munkaszervezet
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vezetője, akkor meg hogy felel érte? Vizsgáljuk ezt meg.
Marton István: Elfogadom az észrevételeidet, következő elnökségi ülésre kérem a munkaszervezetet, hogy ezt vizsgálja
meg. További kérdés, észrevétel nem lévén felteszem az előterjesztésben szereplő határozati javaslatot szavazásra.
Megállapítom, hogy a Társulási Tanács a javaslatot egyhangúlag elfogadta.
2/2008. (I.28.) számú NKTT határozat (a Társulási Tanács egyhangúlag elfogadta)
A Nagykanizsai Kistérség Többcélú Társulása Társulási Tanácsa a Társulás Munkaszervezetén belül működő
Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat 2006. évi munkájának szakmai beszámolóját elfogadta.
Határidő:               2008. január 31.
Felelős:                  Marton István Elnök
Operatív felelős:    Polai György Irodavezető
6.            A Többcélú Társulás által megkötött feladat ellátási szerződések megújítása
Marton István: Az előterjesztési anyagot mind a Pénzügyi Bizottság, mind az Elnökség megtárgyalta, és a Társulási
Tanács számára elfogadásra javasolja. Kérdezem a Társulási Tanácsot, van-e kérdés, észrevétel?
Póczai Zoltán: Sem ebben az ellátási szerződésben, sem az önkormányzatokkal kötött együttműködési
megállapodásokban nem szerepel, hogy mi az önkormányzat felelőssége. Ki dönti el, hogy ki kerül bele ebbe az
alapellátási rendszerbe? Ha ebbe a megállapodásba nem is kerül bele ez, arra kérem a Vöröskeresztet, hogy a
településsel kötendő megállapodásba legyen belefoglalva, hogy az önkormányzatnak milyen hatásköre vagy
jogosítványa van ebben a vonatkozásban. Azt is meg kellene jeleníteni ebben a szerződésben, hogy a Vöröskereszt
felelősséget vállal azért, hogy a törvény által előírt szakmai feltételeknek megfelelően végzi a szolgáltatásokat. Ha ez
kiküszöbölhető az önkormányzatokkal kötendő megállapodásokkal, akkor nincs kifogásom a Társulás által kötendő
megállapodás ellen.
Marton István: A megállapodás 13. pontja kitér arra, hogy a megállapodásban nem szabályozott kérdésekben az 1993.
évi III. a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló törvény valamint a feladat ellátására vonatkozó egyéb
jogszabályok rendelkezései az irányadóak, ily módon ez a kérdés le van szabályozva.
Pávlicz Lajos: Milyen lehetőség van arra, hogy a jelzőrendszeres házi segítségnyújtás a vidék településeire is ki legyen
terjesztve? Van-e pályázati lehetőség, mert úgy tudom, hogy most csak Nagykanizsa területén működik. Érdekelne,
hogy milyen lehetőségek vannak, és milyen formában lehetne ehhez csatlakozni?

Baracskai Józsefné: Először is szeretnénk köszönetet mondani a Társulásnak, hogy tőlünk veszik igénybe a
szolgáltatást. A Vöröskeresztnek tájékoztatnia kell a települési önkormányzatokat, hogy kik vehetik igénybe a
szolgáltatást. 2008. január 1-vel új rendelet lép hatályba, ami alapján a házi segítségnyújtásnál a térítési díjakat és az
ellátottak jogosultságát vizsgálni kell, erre szakértői bizottságot kell felállni, melynek tagjai a területi szociális előadó,
a jegyző és egy olyan személy, aki a szolgáltatást felvállalja. A bizottságnak meg kell állapítania a rászorultságot, erre
formanyomtatvány van, ami a Közlönyben megtalálható. Ennek már kidolgoztuk a szakmai programját, ezeket az
anyagokat kiküldenénk az önkormányzatokhoz, ezek felülvizsgálatával lépne életbe az ún. rászorultsági elv. Mi három
hónapot kaptunk az Államkincstártól ennek felülvizsgálatára, amiből egy hónap már eltelt. A szakmaiságról: már
tavaly is indítottunk egy szociális gondozó tanfolyamot. Most ugyanúgy indult egy képzés, melybe az újonnan
csatlakozott településeket is bevontuk. Ez egy OKJ-s képzés. Emellett a Vöröskereszt nagyon pontos elszámolásokkal
dolgozik.
Polai György: A szakmaisággal kapcsolatos felvetésre reagálva jelezném, hogy a 9. napirendi pontban, a belső
ellenőrzési munkatervnél szerepel a társulás által feladat ellátási szerződéssel ellátott szociális feladatok ellenőrzése,
pénzügyi és szabályszerűségi ellenőrzése.
Antal Józsefné: A jelzőrendszerrel kapcsolatos kérdésre: igaz, hogy Nagykanizsán működik jelenleg a jelzőrendszeres
házi segítségnyújtás. Három éve működik, egy, az önkormányzattal közösen benyújtott pályázatnak köszönhetően.
Hamarosan megjelenik egy újabb pályázati lehetőség, mi ezt meg szeretnénk célozni és bővíteni a szolgáltatást
Nagykanizsán kívülre is. Azokra a helyekre lehet ráépíteni a jelzőrendszeres házi segítségnyújtást, ahol a házi
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segítségnyújtás már működik. Azt nem tudom, hogy bevonható-e az a település, ahol nem a Vöröskereszt működteti a
házi segítségnyújtást. Egyenlőre ott tervezzük, ahol mi látjuk el a feladatot, így is -Nagykanizsán kívül is- négyszáz
jelentkező van a szolgáltatásra.
Marton István: További kérdés, észrevétel nem lévén felteszem az előterjesztésben szereplő határozati javaslatot
szavazásra. Megállapítom, hogy a Társulási Tanács a javaslatot egyhangúlag elfogadta.
3/2008. (I.28.) számú NKTT határozat (a Társulási Tanács egyhangúlag elfogadta)
A Nagykanizsai Kistérség Többcélú Társulása Társulási Tanácsa támogatja, hogy a Többcélú Társulás a házi
segítségnyújtás, jelzőrendszeres házi segítségnyújtás, nappali ellátás, közösségi ellátások, támogató szolgálat feladatot a
szerződésben szereplő társult önkormányzatok részére a Megyei Vöröskereszttel láttassa el, és felhatalmazza a
Társulás Elnökét a szerződés aláírására.
Határidő:               2008. január 31.
Felelős:                  Marton István Elnök
Operatív felelős:    Polai György Irodavezető
7.            Tagdíj mértékének meghatározása 2008. évre
Marton István: Az előterjesztési anyagot mind a Pénzügyi Bizottság, mind az Elnökség megtárgyalta, és a Társulási
Tanács számára elfogadásra javasolja. Kérdezem a Társulási Tanácsot, van-e kérdés, észrevétel. Kérdés, észrevétel
nem lévén felteszem az előterjesztésbe szereplő határozati javaslatot szavazásra. Megállapítom, hogy a Társulási
Tanács a javaslatot egyhangúlag elfogadta.

4/2008. (I.28.) számú NKTT határozat (a Társulási Tanács egyhangúlag elfogadta)
A Nagykanizsai Kistérség Többcélú Társulása Társulási Tanácsa a települési önkormányzatok által fizetendő
lakosságszám arányos pénzügyi hozzájárulás (tagdíj) mértékét a 2008. évre vonatkozóan 100 Ft/fő mértékben állapítja
meg.
A pénzügyi hozzájárulás (tagdíj) összege településenként a normatív támogatások igénylésében rögzített 2007. január
1-i lakosságszám alapján kerül megállapításra. Az átutalást két egyenlő részben történik megállapodás alapján. Az első
részlet esedékessége 2008. április 15., a második részlet esedékessége 2008. szeptember 15.
Határidő:               2008. szeptember 15.
Felelős:                  Marton István Elnök
Operatív felelős:    Polai György Irodavezető
8.            A Nagykanizsai Kistérség Többcélú Társulásának 2008. évi költségvetése
Marton István: Az előterjesztési anyagot mind a Pénzügyi Bizottság, mind az Elnökség megtárgyalta, és a Társulási
Tanács számára elfogadásra javasolja. Elnökségi ülésen volt egy korrekciós javaslat, az be van építve. Kérdezem a
Társulási Tanácsot, van-e kérdés, észrevétel. Kérdés, észrevétel nem lévén felteszem az előterjesztésben szereplő
határozati javaslatot szavazásra. Megállapítom, hogy a Társulási Tanács a javaslatot egyhangúlag elfogadta.
5/2008. (I.28.) számú NKTT határozat (a Társulási Tanács egyhangúlag elfogadta)
A Nagykanizsai Kistérség Többcélú Társulása Társulási Tanácsa a Társulás 2008. évi költségvetését a mellékelt
határozat és annak mellékletei szerint 296 269 eFt bevételi és kiadási előirányzattal elfogadja.
Határidő:               Azonnal
Felelős:                  Marton István Elnök
Operatív felelős:    Polai György Irodavezető
9.            Belső ellenőrzési éves munkaterv jóváhagyása
Marton István: Az előterjesztési anyagot mind a Pénzügyi Bizottság, mind az Elnökség megtárgyalta, és a Társulási
Tanács számára elfogadásra javasolja. Kérdezem a Társulási Tanácsot, van-e kérdés, észrevétel. Kérdés, észrevétel
nem lévén felteszem az előterjesztésben szereplő határozati javaslatot szavazásra. Megállapítom, hogy a Társulási
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Tanács a javaslatot egyhangúlag elfogadta.
6/2008. (I.28.) számú NKTT határozat (a Társulási Tanács egyhangúlag elfogadta)
A Nagykanizsai Kistérség Többcélú Társulása Társulási Tanácsa a Társulás Munkaszervezetének Belső Ellenőrzési
szervezeti egységének 2008. évi munkatervét elfogadta.
Határidő:               2008. január 31.
Felelős:                  Marton István Elnök
Operatív felelős:    Polai György Irodavezető
10.        Kistérségi Művészeti Fesztivál 2008. évi megrendezése
Marton István: Az előterjesztési anyagot mind a Pénzügyi Bizottság, mind az Elnökség megtárgyalta, és a Társulási
Tanács számára elfogadásra javasolja. Kérdezem a Társulási Tanácsot, van-e kérdés, észrevétel. Kérdés, észrevétel
nem lévén felteszem az előterjesztésben szereplő határozati javaslatot szavazásra. Megállapítom, hogy a Társulási
Tanács a javaslatot egyhangúlag elfogadta.

7/2008. (I.28.) számú NKTT határozat (a Társulási Tanács egyhangúlag elfogadta)
A Nagykanizsai Kistérség Többcélú Társulása Társulási Tanácsa úgy határozott, hogy a Társulás 2008-ban
Szepetneken megrendezi a Kistérségi Művészeti Fesztivált, és vállalja annak költségeit.
Határidő:               2008. március 29.
Felelős:                  Marton István Elnök
Operatív felelős:    Polai György Irodavezető
11.        Tájékoztató a közoktatás finanszírozását érintő 2008. évi változásokról
Marton István: A tájékoztatót mind a Pénzügyi Bizottság, mind az Elnökség megtárgyalta, és a Társulási Tanács
számára elfogadásra javasolja. Kérem, a szakreferenset, röviden ismertesse a társulást a változásokról.
Berkenyés Lászlóné: Szeretném felhívni a figyelmet arra, hogy mielőtt döntenének az iskolájuk sorsáról, hogy
szigorodtak a normatíva igénylés feltételei, illetve bizonyos esetben csökkentek a támogatási összegek. Az iskolabuszos
szolgáltatás esetén csak menetrenden kívüli busz, és csak kísérővel fogadható el. Már most elő kell készíteni, illetve fel
kell készülni a szeptemberi változásokra. Újra kell gondolni a közoktatási stratégiát is, ennek megfelelően a pedagógiai
szakszolgálati tevékenységet is.
Marton István: Kérdezem a Társulási Tanácsot, van-e kérdés, észrevétel. Mivel nincs, kérem a tájékoztató elfogadását.
A Tanács a tájékozatót elfogadta.
12.        Egyebek
Polai György: Szeretném felhívni a figyelmet arra, hogy holnap délelőtt lesz a NyDRFÜ aktuális régiós pályázataival
kapcsolatos tájékoztató a Medgyaszay házban.
Marton István: További napirendi pont nem lévén, megköszönöm a részvételt és az ülést bezárom.
Kelt.: Nagykanizsa, 2008. február 4.

               ……………………………….                         …………………………
                           Marton István                                              Polai György
                                  Elnök                                                      Irodavezető
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Jegyzőkönyv hitelesítő:
             ………………………………….
                          Molnár Mihály
             Zalaszentbalázs polgármestere
A jegyzőkönyvet készítette:
                                                    Kobán Ildikó
                                                 térségi munkatárs
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