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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: 69/2008.
 
 

Jegyzőkönyv
Társulási Tanácsülésről

 
 
Készült: Nagykanizsai Kistérség Többcélú Társulása 2008. március 3-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:  Kassai Zoltán, Dél-Zalai Vízmű vezérigazgatója
                           Varga Lajos, tanácsadó
                           Szmodics Józsefné, Nagykanizsa MJV Művelődési Osztály vezetője
                           Balassáné Tüske Ágnes, Szivárvány Fejlesztő Központ
                           Horváth Istvánné, Szivárvány Fejlesztő Központ Intézményegység vezető
                           Pölöskei János, Munkaügyi Kp. Nagykanizsai kirendeltségvezető
                           Horváthné Bagó Mónika Nagykanizsa és Környéke Kft. ügyvezető
Marton István: Köszöntötte az ülésen megjelenteket, megállapította, hogy az ülés határozatképes, mivel azon 15 tag
jelen van, majd közölte az írásban kiküldött napirendeket. A napirendi pontokat a tanács egyhangúlag elfogadta.
Felkérte Molnár Mihályt, Zalaszentbalázs polgármesterét jegyzőkönyv hitelesítőnek. A javaslattal a Társulási Tanács
egyetértett.
 
1.            Tájékoztató a Dél-Zalai Vízmű vízminőség javítási programjáról a Nagykanizsai Kistérségben.(szóban)

Meghívott: Kassai Zoltán vezérigazgató, Zajzon Imre műszaki igazgató
2.            Tájékoztató a Nagykanizsai Kistérség Többcélú Társulás belső ellenőrzése által a tagtelepüléseken végzett

vagyonkataszter felülvizsgálattal kapcsolatosa (írásban)
Meghívott: Varga Lajos tanácsadó

3.            Szakmai beszámoló a pedagógiai szakszolgálat 2007. évi munkájáról (írásban)
         Meghívott: Balassáné Tüske Ágnes igazgató
4.            A Nagykanizsai Kistérség Többcélú Társulásának 2007. évi költségvetési előirányzat módosítása (írásban)
5.            A Nagykanizsai Kistérség Többcélú Társulás Munkaszervezete Alapító Okiratának módosítása (írásban)
6.            Tájékoztató a Kistérségi Foglalkoztatási Paktum helyzetéről (írásban)
7.            A Nagykanizsa és Környéke Szociális, Foglalkoztatási és Közművelődési nonprofit kft. 2008. évi üzleti

terve(írásban)
Meghívott: Horváthné Bagó Mónika ügyvezető

8.            Tájékoztató a Társulás Munkaszervezetén belül működő Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat működésről
(írásban)

9.            Tájékoztató aktuális pályázatokról (írásban)
10.        Egyebek

 
1. Tájékoztató a Dél-Zalai Vízmű vízminőség javítási programjáról a Nagykanizsai Kistérségben
Kassai Zoltán: Köszöntöm a Társulás polgármestereit. A Vízmű 3 éve foglalkozik a vízminőség javítási pályázattal,
várhatóan jövőre abba az állapotba kerül, hogy be tudjuk adni. A részletes tájékoztatásra átadom a szót Zajzon Imre
műszaki igazgatónak.
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Zajzon Imre: A Vízmű 3 éve foglalkozik a vízminőség javítási pályázattal. Ha kiírásra kerül az Eu-s pályázat, akkor a
vállalat többek között vízbázis bővítésre, víztisztítás korszerűsítésre, vízellátó hálózat rekonstrukcióra, vízmérés
korszerűsítésre és vízminőség ellenőrzésre pályázna. Jelenleg 25 úgynevezett kis vízmű található, a tervek szerint
ezeket csökkentenék le 8-ra. A 85 településhez tartozó mintegy 760 km-es hálózatot 843 km-re fejlesztenék, növelnék
a tároló kapacitást, a kihasználtságot, valamint 5 millió m3 víz értékesítést terveznek. Azt még nem tudni mikor és
milyen feltételekkel kerül kiírásra a pályázat, a jelenlegi számítások szerint azonban 18 milliárd forint lenne a
kivitelezés. A pályázatot várhatóan 2010-2011 körül írja ki az EU, a beruházás az elbírálást követő 2-3 év alatt
valósulhatna meg.
Marton István: Kérdezem, hogy van-e kérdés, hozzászólás.
Molnár Mihály: Zalaszentbalázson megmarad a létesítmény?
Zajzon Imre: Mivel ideális helyen van, szeretnénk megtartani.
Molnár Mihály: Tározó áthelyezésre is gondoltak?
Zajzon Imre: Igen, esetleg, de ennek részleteihez további vizsgálatok szükségesek.
Póczai Zoltán: A beruházás milyen hatással lesz a díjakra? Számítások gondolom készültek erre vonatkozóan.
Zajzon Imre: Jelenlegi ismereteim szerint a minisztérium elvárja, hogy a teljes pótlás díja, a teljes amortizáció legyen
benne a költségben. Azt nem mondom, hogy csökkeni fog a díj, erre nem tudok pontos választ adni, az amortizációs
költség beleépítésével váratóan nőni fog.
Marton István: Kérdezem, hogy van-e további kérdés, hozzászólás. Nincs. Megköszönöm a tájékozatót.
 
2. Tájékoztató a Nagykanizsai Kistérség Többcélú Társulás belső ellenőrzése által a tagtelepüléseken végzett
vagyonkataszter felülvizsgálattal kapcsolatosan
Marton István: A tájékoztatót mind a Pénzügyi és Felügyelő Bizottság, mind az Elnökség megtárgyalta, és a Társulási
Tanács számára elfogadásra javasolja.
Kérdezem a Társulási Tanácsot, van-e kérdés, észrevétel?
Dr. Surdi Krisztina: A belső ellenőri összefoglalóból kitűnik, hogy a települések nagy részénél problémát jelent a
vagyonrendelet megléte, illetve hogy megfeleljen a hatályos jogszabályoknak. Célszerűnek tartanám, ha március
hónapban a jegyzői kollégium napirendre tűzné a kérdés megvitatását, 2006. októbere óta nem is üléseztek.
Marton István: Teljesen egyetértek, jobb helyeken havonta ülésezik a jegyzői kollégium is. Ha havonta nem is,
negyedévente ülésezniük kellene.
Marton István: További kérdés, észrevétel nem lévén, felteszem az előterjesztésben szereplő határozati javaslatot
szavazásra. Megállapítom, hogy a Társulási Tanács a javaslatot egyhangúlag elfogadta.

8/2008. (III.03.) számú NKTT határozat (a Társulási Tanács egyhangúlag elfogadta)
A Nagykanizsai Kistérség Többcélú Társulása Társulási Tanácsa a belső ellenőrzése által a tagtelepüléseken végzett
vagyonkataszter felülvizsgálatáról szóló vezetői összefoglalót és tájékoztatót elfogadja.
Határidő:               2008. március 3.
Felelős:                  Marton István Elnök
Operatív felelős:    Polai György Irodavezető
3. Szakmai beszámoló a pedagógiai szakszolgálat 2007. évi munkájáról
Marton István: A szakmai beszámolót mind a Pénzügyi és Felügyelő 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.
9/2008. (III.03.) számú NKTT határozat (a Társulási Tanács egyhangúlag elfogadta)
A Nagykanizsai Kistérség Többcélú Társulása Társulási Tanácsa a Szivárvány Fejlesztési Központ szakmai
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beszámolóját elfogadja.
Határidő:               2008. március 3.
Felelős:                  Marton István Elnök
Operatív felelős:    Polai György Irodavezető
4. A Nagykanizsai Kistérség Többcélú Társulásának 2007. évi költségvetési előirányzat módosítása
Marton István: Az előirányzat módosítását mind a Pénzügyi és Felügyelő 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.
10/2008. (III.03.) számú NKTT határozat (a Társulási Tanács egyhangúlag elfogadta)
A Nagykanizsai Kistérség Többcélú Társulása Társulási Tanácsa a Társulás 2007. évi költségvetési előirányzat
módosítását, az előterjesztésben foglaltaknak megfelelően elfogadja.
Határidő:               2008. március 3.
Felelős:                  Marton István Elnök
Operatív felelős:    Polai György Irodavezető
5. A Nagykanizsai Kistérség Többcélú Társulás Munkaszervezete Alapító Okiratának módosítása
Marton István: Az Alapító okirat módosítását mind a Pénzügyi és Felügyelő 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.
11/2008. (III.03.) számú NKTT határozat (a Társulási Tanács egyhangúlag elfogadta)
A Nagykanizsai Kistérség Többcélú Társulása Társulási Tanácsa a Munkaszervezet Alapító okiratát az előterjesztés
szerint jóváhagyja, és kezdeményezi a Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat működési engedélyének módosítását
telephely változás miatt.
Határidő:               2008. március 3.
Felelős:                  Marton István Elnök
Operatív felelős:    Polai György Irodavezető
6. Tájékoztató a Kistérségi Foglalkoztatási Paktum helyzetéről
Polai György: Vélhetően megjelenik az a pályázat, ami keretében támogatást lehet elnyerni a Paktum működésére, így
azt célszerű megvárni.
Pölöskei János: Annyi kiegészítenivalóm van, hogy általában ezek a pályázatok szervezésére biztosítanak forrást.
Elkezdtük már a szervezést, bár a foglalkoztatók érdeklődése még csekély mértékű. Aláírni nem célszerű a paktumot,
hiszen azt követően nem tudunk rá pályázni. Kérem addig a türelmüket, addig tartsuk melegen az ötletet.
Marton István: Kérdezem, hogy van-e kérdés, hozzászólás az írásban kiküldött anyaghoz. Nincs. Megköszönöm a
tájékozatót.
7. A Nagykanizsa és Környéke Szociális, Foglalkoztatási és Közművelődési nonprofit kft. 2008. évi üzleti terve
Marton István: Az üzleti tervet mind a Pénzügyi és Felügyelő Bizottság, mind az Elnökség megtárgyalta, és a Társulási
Tanács számára elfogadásra javasolja. Kérdezem az Ügyvezetőt, van-e kiegészítés az előterjesztéshez?
Horváthné Bagó Mónika: A kft-ben jelenleg két program működik, a 4M program és a Mentorhálózat. A 4M
programnak a 2008-as finanszírozása biztosított, a Mentorhálózatnak 2008. március 31-ig. egyenlőre nem tudom
megmondani, hogy azután milyen feltételekkel, milyen bérekkel stb. tud működni.
Dr. Tóth László: A Bizottságok megtárgyalták az előterjesztést, és látunk bizonytalanságokat a költségvetésben, de
elfogadásra javasolja, azzal, hogy az Ügyvezető asszony próbálja megteremteni a továbbműködés anyagi feltételeit, és
erre március vége felé vissza kell térni.
Jancsecz Lajos: A 2007-es évet a kht hogyan zárta pénzügyileg.
Horváthné Bagó Mónika: Még nem készült el a 2007-es zárás, jelenleg nagyon magas a hitelfelvételünk és annak ki
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kellett termelnünk a kamatait, és ennek folyamatos tranzakciós költségei vannak, így egy program sosem 100%-osan
támogatott. Merülnek fel olyan összegek, amiket nem lehet elszámolni. Május elején kerül Tanács elé a beszámoló.
Jancsecz Lajos: A költségvetésből is látszik, hogy a működés csak március végéig megoldott, és addig megoldást kell
találnunk a problémára.
Pölöskei János: A Munkaügyi Központ saját gyermekének tekinti a mentorhálózatot, és megpróbáljuk a működésére
megoldást találni, de problémát jelent, hogy jelen pillanatban a mentorhálózat nem minden tagja rendelkezik a
megfelelő végzettséggel, de erre egy kormányrendelt módosítás van folyamatban. Szeretnénk áprilistól egy pályázat
keretében szolgáltatásvásárlást a mentorhálózattól, így biztosítva a további működésüket. Ha ez nem működik, akkor
bérjellegű támogatással segítenénk a kft-t.
Póczai Zoltán: Milyen munkaszerződésük van?
Horváthné Bagó Mónika: Határozott idejű, 2008. március 31-ig.
Marton István: 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.
12/2008. (III.03.) számú NKTT határozat (a Társulási Tanács egyhangúlag elfogadta)
A Nagykanizsai Kistérség Többcélú Társulása Társulási Tanácsa a Nagykanizsa és Környéke Foglalkoztatási, Szociális
és Közművelődési nonprofit kft. 2008. évi üzleti tervét elfogadta.
Határidő:               2008. március 3.
Felelős:                  Marton István Elnök
Operatív felelős:    Horváthné Bagó Mónika
8. Tájékoztató a Társulás Munkaszervezetén belül működő Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat működésről
Marton István: Kérdezem, hogy van-e kérdés, hozzászólás az írásban kiküldött anyaghoz. Nincs. Megköszönöm a
tájékozatót.
9. Tájékoztató aktuális pályázatokról
Marton István: A tájékoztatót mind a Pénzügyi és Felügyelő Bizottság, mind az Elnökség megtárgyalta, és az abban
foglalt határozati javaslatokat a Társulási Tanács számára elfogadásra javasolja. Kérdezem a Társulási Tanácsot, van-e
kérdés, észrevétel?
Póczai Zoltán: Kérdezném a Munkaügyi Központ vezetőjét, hogy várható-e pályázati kiírás közhasznú munkások
foglalkoztatására, mivel éveken át a Társulásnak is volt ilyen lehetősége.
Pölöskei János: A Társulásnak közmunkások alkalmazására volt lehetősége, és várhatóan idén ismét a társulások
számára nyílik ilyen jellegű foglalkoztatási lehetőség, rendszeres szociális segélyezettek számára.
Marton István: Kérdés, észrevétel nem lévén, felteszem az előterjesztésben szereplő határozati javaslatot szavazásra.
Megállapítom, hogy a Társulási Tanács a javaslatot egyhangúlag elfogadta.
13/2008. (III.03.) számú NKTT határozat (a Társulási Tanács egyhangúlag elfogadta)
A Nagykanizsai Kistérség Többcélú Társulása megbízza a Nagykanizsa és Környéke Foglalkoztatási, Szociális és
Közművelődési nonprofit kft-t, hogy az Oktatási és Kulturális Minisztérium Közkincs programja keretében
meghirdetett, 1. altémában megjelölt pályázati célra pályázatot nyújtson be.
Határidő:               2008.március 21.
Felelős:                  Marton István Elnök
Operatív felelős:    Horváthné Bagó Mónika Ügyvezető
Marton István: A szakmai beszámolót mind a Pénzügyi és Felügyelő 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.
14/2008. (III.03.) számú NKTT határozat (a Társulási Tanács egyhangúlag elfogadta)
A Nagykanizsai Kistérség Többcélú Társulása egyetért azzal, hogy Nagykanizsa Megyei Jogú Város az Oktatási és
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Kulturális Minisztérium Közkincs programja keretében „Kistérségek reneszánsza” elnevezéssel meghirdetett pályázatra
pályázatot nyújthasson be.
Határidő:               2008. március 21.
Felelős:                  Marton István Elnök
10. Egyebek
Jancsecz Lajos: A vagyonkataszter felülvizsgálatával kapcsolatosan az Elnökségen arra a megállapításra jutottunk,
hogy az önkormányzatoknak ez tipikusan egy olyan problémája, amit meg kell oldaniuk, de nincs rá szakemberük.
Elkezdünk egy szervezést, önkormányzatok akadémiája címmel. Fel kellene kérni az ellenőrző hatóságokat, hogy
mondják el egy tájékoztató keretében, hogy mit várnak el, hogyan lehet szabályosan dokumentálni, milyen
nyilvántartásokat kell vezetni, példákkal, gyakorlati útmutatóval. Szeretném, ha több alkalommal lenne ilyen fórum,
esetleg a belső ellenőrzéssel együttműködve, annak terhére.
Póczai Zoltán: Át kell gondolni, hogy mit akarunk a Társulástól. El kell gondolkodnia az Elnökségnek, hogy milyen
feladatokat tudna a Társulás közösen elláttatni, szakember foglalkoztatásával.
Marton István: Egyetértek. Térjünk vissza az előterjesztésre. Az előterjesztésben foglaltakat mind a Pénzügyi és
Felügyelő Bizottság, mind az Elnökség megtárgyalta, és az abban szereplő határozati javaslatokat a Társulási Tanács
számára elfogadásra javasolja. Kérdezem a Társulási Tanácsot, van-e kérdés, észrevétel? Kérdés, észrevétel nem lévén,
felteszem az előterjesztésben szereplő határozati javaslatokat szavazásra.
Ki ért egyet azzal, hogy a Társulásunk támogassa a Közép-zalai Területfejlesztési Társulás turisztikai projekt
kezdeményezését és felajánlja partnerségi együttműködését a pályázat során? Kérem, szavazzunk. Megállapítom, hogy
az előterjesztésben szereplő határozati javaslatot a Tanács egyhangúlag támogatta.
15/2008. (III.03.) számú NKTT határozat (a Társulási Tanács egyhangúlag elfogadta)
A Társulási Tanács a támogatja a Közép-zalai Területfejlesztési Társulás turisztikai projekt kezdeményezését és
felajánlja partnerségi együttműködését a pályázat során. Felhatalmazza az Elnököt a nyilatkozatok aláírására.
Határidő:               Folyamatos
Felelős:                  Marton István Elnök
Operatív felelős:    Polai György Irodavezető
Marton István: Ki ért egyet azzal, hogy a Társulásunk – a 2008. évi tartaléka terhére- az „Innovatív Dél-Zala
Vidékfejlesztési Egyesület” részére – az akciócsoportban részt vevő települések lakosságszámával arányosan-, 40
Ft/lakos összegű támogatást nyújtson? Kérem, szavazzunk. Megállapítom, hogy az előterjesztésben szereplő határozati
javaslatot a Tanács egyhangúlag támogatta.
16/2008. (III.03.) számú NKTT határozat (a Társulási Tanács egyhangúlag elfogadta)
A Társulási Tanács egyetért azzal, hogy a Társulás – 2008. évi tartaléka terhére- az „Innovatív Dél-Zala
Vidékfejlesztési Egyesület” részére – az akciócsoportban részt vevő települések lakosságszámával arányosan-, 40
Ft/lakos összegű támogatást nyújtson.
Határidő:               2008. április 30.
Felelős:                  Marton István Elnök
Operatív felelős:    Polai György Irodavezető
 
Kelt.: Nagykanizsa, 2008. március ____
 
 
 
               ……………………………….                         …………………………
                           Marton István                                              Polai György
                                  Elnök                                                      Irodavezető
 
Jegyzőkönyv hitelesítő:
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                                                    ………………………………….
                                                                 Molnár Mihály
                                                    Zalaszentbalázs polgármestere
 
A jegyzőkönyvet készítette:
                                                    Kobán Ildikó
                                                 térségi munkatárs
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