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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: 104/2008.

Jegyzőkönyv
Társulási Tanácsülésről

 
Készült: Nagykanizsai Kistérség Többcélú Társulása 2008. március 31-én 1400 órai kezdettel a Nagykanizsai
Vasemberház Dísztermében megtartott Társulási Tanácsülésről.
Tárgy: Az alábbiakban felsorolt napirend szerint.
Jelen vannak: a mellékelt jelenléti ív szerint
Meghívottként:  Czupi Gyula Halis István Városi Könyvtár
                           Grabant János, Pénzügyi Bizottság elnöke
                           Dr. Tóth László, Felügyelő Bizottság elnöke
                           Horváth Istvánné, Szivárvány Fejlesztő Központ
                           Horváthné Bagó Mónika Nagykanizsa és Környéke Kft. ügyvezető
                           Szmodics Józsefné Nagykanizsa MJV Művelődési Osztályvezető
Marton István: Köszöntötte az ülésen megjelenteket, megállapította, hogy az ülés határozatképes, mivel azon 17 fő
jelen van, majd közölte az írásban kiküldött napirendeket. Egyebek napirend alatt a Társulás Bajza utcai
ingatlanvásárlását és a Non-profit kft pénzügyi beszámolóját javasolja tárgyalni. Jegyzőkönyv hitelesítőnek Molnár
Mihály Polgármester Urat javasolta. A Társulási Tanács a napirendi pontokra és a jegyzőkönyv hitelesítő személyére
tett javaslatot egyhangúlag elfogadta.
 
1.            A Nagykanizsai Kistérség Többcélú Társulásának 2007. évi mozgókönyvtári feladatellátásáról szakmai

beszámoló.
2.            A Nagykanizsai Kistérség Többcélú Társulás 2007. évi beszámolója a költségvetési gazdálkodásról.
3.            Közoktatási intézkedési terv készítése.
4.            Közoktatási megállapodás megkötése a SULI Harmónia 2007. Alapítvánnyal
5.            A pedagógiai szakszolgálati feladatellátás rendszerének kialakítása 2008. júliusától.
6.            Tájékoztató a Nagykanizsai Kistérség Többcélú Társulása bűnmegelőzési koncepciójának készítéséről.
7.            Tájékoztató a Nagykanizsai Kistérség Többcélú Társulása közművelődési koncepciójának készítéséről.
8.            Tájékoztató az aktuális pályázati lehetőségekről.
9.            Kulturális rendezvény támogatása
10.        Egyebek
 
1. A Nagykanizsai Kistérség Többcélú Társulásának 2007. évi mozgókönyvtári feladatellátásáról szakmai
beszámoló.
Marton István: Amennyiben az előterjesztést ki kívánja egészíteni, megadom a szót Czupi Gyula Úrnak
Czupi Gyula: A tavalyi évben ráébredtek a települések arra, hogy milyen lehetőségek vannak a mozgókönyvtári
szolgáltatásban, és egyre többen jelentkeznek be a szolgáltatásért. Kis türelmet kérnék a 7 újonnan jelentkező
településtől is a hosszadalmas adminisztráció miatt, 4-5 kg az éves beszámoló. Én úgy gondolom, hogy azokat a
településeket leszámítva ahol főállású könyvtáros van, a többieknek érdemes becsatlakozni a mozgókönyvtári
rendszerbe.
Marton István: Köszönjük a tájékoztatást, én javaslom elfogadni ha nincs több kérdés. Szavazásra teszi a javaslatot.
A javaslatot a társulási tanács egyhangúlag elfogadta.
17/2008. (III.31) számú NKTT határozat (a Társulási Tanács 17 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta)
A Nagykanizsai Kistérség Többcélú Társulása Társulási Tanácsa elfogadja a Halis István Városi Könyvtár szakmai
beszámolóját a 2007. évi mozgókönyvtári feladatellátásról.
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Határidő:               2008. március 31.
Felelős:                  Marton István Elnök
 
2. A Nagykanizsai Kistérség Többcélú Társulás 2007. évi beszámolója a költségvetési gazdálkodásról.
Dr Tóth László: A két bizottság tárgyalta, és elfogadásra javasolja. Két észrevétel volt az ülésen, az egyik, hogy 2008.
évben 1 fővel csökkent a belső ellenőrök létszáma, azonban nem indokolt a kiesett személy pótlása, mivel a
költségvetési szervek száma is jelentősen csökkent a kistérségi szétválás kapcsán. A másik észrevétel az volt hogy sok
szomszéd kistérséghez csatlakozott település tartozott tagdíjjal, de mára sokan rendezték a hátralékukat, így már csak 3
településnek van tartozása.
Marton István: Köszönjük a tájékoztatást, én javaslom elfogadni ha nincs több kérdés. Szavazásra teszi a javaslatot.A
javaslatot a társulási tanács egyhangúlag elfogadta.
18/2008. (III.31) számú NKTT határozat (a Társulási Tanács 17 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta)
A Nagykanizsai Kistérség Többcélú Társulása Társulási Tanácsa elfogadja a Nagykanizsai Kistérség Többcélú
Társulásának 2007. évi költségvetési gazdálkodására vonatkozó beszámolót.
Határidő:   2008. március 31.
Felelős:      Marton István Elnök
 
 
3. Közoktatási intézkedési terv készítése.
 
Szmodics Józsefné: A Felügyelő Bizottság Elnöke az ülés előtt megkeresett, és mondta, hogy a bizottságok és az
elnökség is úgy határozott, hogy a szakszolgálati feladatellátás módjairól és költségeiről Magisztérium kft dolgozzon ki
szakmai anyagot, amely alapján dönteni lehet a további feladat ellátásról. Beszéltem a szakértővel, aki vállalta, hogy
május végéig az intézkedési tervvel együtt ez is elkészül.
Marton István: Tárgyalta a két bizottság és az elnökség is és a Magisztérium Kft-t javasolja, a cég képviselője pedig
járt nálam és az eddig vállalt ár alá ment, én javaslom, hogy velük készíttessük el, ha nincs egyéb észrevétel.
Természetesen belevéve a szakszolgálati feladatellátással kapcsolatos gazdaságossági számításokat is hozzá véve,
emiatt – mint az előterjesztési anyagból látszik - 3 határozatot kell elfogadnunk.  Szavazásra teszi az első határozati
javaslatot.
A javaslatot a társulási tanács egyhangúlag elfogadta.
19/2008. (III.31) számú NKTT határozat (a Társulási Tanács 17 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta)
Nagykanizsa Kistérség Többcélú Társulása megbízza 1500 E Ft szakértői díj ellenében a MAGISZTÉRIUM Kft-t a
Nagykanizsa Kistérség Többcélú Társulás Közoktatási Intézkedési Tervének elkészítésével. Felkéri a Társulási Tanács
elnökét a megbízási szerződés aláírására.
Határidő:  2008. április 5.
Felelős:      Marton István Elnök
Operatív felelős: Polai György Irodavezető 
                           Szmodics Józsefné Nagykanizsa Művelődési és Sportosztály Osztvez.
 
Marton István: Felteszem a második határozati javaslatot szavazásra amennyiben nincs egyéb kérdés. A javaslatot a
társulási tanács egyhangúlag elfogadta.
 
 
20/2008. (III.31) számú NKTT határozat (a Társulási Tanács 17 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta)
Nagykanizsa Kistérség Többcélú Társulása felkéri a munkaszervezet vezetőjét, hogy az érintett települések
adatszolgáltatása határidőben történjen meg. Folyamatosan tájékoztassa a tanácsülést a szakértői munka aktuális
helyzetéről.
Határidő:  folyamatos
Felelős:      Marton István Elnök
Operatív felelős: Polai György Irodavezető
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Marton István: Felteszem a harmadik határozati javaslatot szavazásra amennyiben nincs egyéb kérdés.
Dr. Tóth László: Határidőnek 2008. április 30. helyett 2008. május 31-et javaslok.
Marton István: Egyetértek.
A javaslatot a társulási tanács a fenti módosítással egyhangúlag elfogadta.
 
21/2008. (III.31) számú NKTT határozat (a Társulási Tanács 17 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta)
Nagykanizsai Kistérség Többcélú Társulása felkéri a MAGISZTÉRIUM kft. szakértőjét, hogy a közoktatási
intézkedési terv részeként a pedagógiai szakszolgálat 2008. július 1-től történő kistérségi feladatellátására tegyen
szakmailag megalapozott javaslatot, gazdasági számításokkal alátámasztva 2008. május 31-ig.
Határidő:  folyamatos
Felelős:      Marton István Elnök
Operatív felelős: Polai György Irodavezető
 
 
4. Közoktatási megállapodás megkötése a SULI Harmónia 2007. Alapítvánnyal
 
Kámán Péter: Szeretném bejelenteni, hogy Hahót önkormányzata is úgy döntött, hogy az iskola Alapítványi
fenntartásban fog tovább működni.
Marton István: Nem kerül nekünk ez semmilyen költségbe, és így könnyíthetünk valamit az érintett önkormányzatok
terhein, azt javaslom, fogadjuk el a határozati javaslatot.
A javaslatot a társulási tanács egyhangúlag elfogadta.
 
22/2008. (III.31) számú NKTT határozat (a Társulási Tanács 17 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta)
A Nagykanizsai Kistérség Többcélú Társulása támogatja a SULI HARMÓNIA 2007. Alapítvánnyal (8354 Karmacs,
Szent Anna tér 3.) történő közoktatási együttműködési megállapodás megkötését. Felhatalmazza a Társulás Elnökét a
megállapodás aláírására.
Határidő:   Azonnal
Felelős:    Marton István Elnök
 
 
5. A pedagógiai szakszolgálati feladatellátás rendszerének kialakítása 2008. júliusától. A Társulás által
megkötött feladatellátási szerződések megújítására javaslat.
Marton István: Mi a bizottságok álláspontja a kérdésben?
Dr. Tóth László: Összefoglalva a két bizottság véleménye az volt, hogy készíttessünk gazdaságossági számításokat a
Magisztérium Kft-vel a szakszolgálati feladatellátás lehetséges módozatainak és a bekerülési költségek felvázolására
azért, hogy tudjunk dönteni.
Marton István: Mivel ebben a kérdésben most nem kell döntenünk, ha nincs hozzászólás, akkor térjünk át a következő
napirendre.
 
6. Tájékoztató a Nagykanizsai Kistérség Többcélú Társulása bűnmegelőzési koncepciójának készítéséről.
 
Kobán Ildikó: A rendőrséggel már felvettük a kapcsolatot, kiküldésre kerültek a kérdőívek, a koncepció elkészítése
nem okoz többlet kiadást a Társulásnak.
Marton István: Erről megint nem kell szavazni, térjünk vissza rá akkor, ha már elkészült.
 
7. Tájékoztató a Nagykanizsai Kistérség Többcélú Társulása közművelődési koncepciójának készítéséről.
Marton István: Május környékére fog elkészülni, majd akkor visszatérünk rá nem kell róla szavazni, vegyük tudomásul
a tájékoztatást és térjünk rá a következő napirendi pontra.
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8. Tájékoztató az aktuális pályázati lehetőségekről.
Marton István: Az elnökség tárgyalta, és javasolja, hogy pályázzuk meg ezt a lehetőséget, aki tudja támogatni
szavazzon.
A javaslatot a társulási tanács egyhangúlag elfogadta.
23/2008. (III.31) számú NKTT határozat (a Társulási Tanács 17 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta)
A Nagykanizsai Kistérség Többcélú Társulása pályázatot kíván benyújtani a „a Nyugat-dunántúli turisztikai régió
ismertségét növelő marketingeszközök támogatása” pályázati felhívásra, a kistérséget bemutató turisztikai kiadványra.
A Társulás vállalja a projekt megvalósításához szükséges önrészt is 1,5 millió Ft értékig.
Határidő:               2008. április 15.
Felelős:                  Marton István Elnök
Operatív felelős:    Polai György Irodavezető
 
 
9. Kulturális rendezvény támogatása
 
Dr. Tóth László: A bizottságok támogatják a kérést, és javasolják a költségvetésünk terhére biztosítani a 250 000 Ft-ot.
Horváth Zoltán: A fesztiválnak idén 2,5 millió Ft a költségvetése, színvonalasan szeretnénk megrendezni. Tavaly 33
zenekar lépett fel, az idei évben már 67 zenekar jelentkezett, 3 Erdélyből, 2 Ausztriából, 2 Horvátországból, 2
Szlovéniából, 1 Magyarkanizsáról és Szlovákiából. Egyik támogatónknak a Dréhert sikerült megszerezni.
Grabant János: Tavaly is támogattunk kulturális rendezvényt és gondolom ezt a rendezvényt is támogatni fogjuk. Az
lenne a javaslatom, hogy próbáljuk megjeleníteni magunkat valamilyen módon azokon a rendezvényeken ahol
támogatók vagyunk. Például egy molinót készíttethetnénk olyan szöveggel, hogy „a rendezvény támogatója a
Nagykanizsai Kistérség Többcélú Társulása”, és ezt bárhová ki lehetne feszíteni, akár a rendezvénysátorhoz is.
Marton István: Ezek jó ötletek, szerintem két határozatban fogadjuk el a molinó elkészítését is és a rendezvény
támogatását. Aki a rendezvény támogatásával egyetért szavazzon.
A javaslatot a társulási tanács egyhangúlag elfogadta.
 
24/2008. (III.31) számú NKTT határozat (a Társulási Tanács 17 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta)
A Nagykanizsai Kistérség Többcélú Társulása a „KA-ROCK”A Kanizsai Rockzenéért Alapítvány (8800Nagykanizsa,
Magyar u. 20) számára 250 000 Ft támogatást nyújt a kulturális rendezvényének támogatására. Felhatalmazza a
Társulás Elnökét a megállapodás aláírására.
Határidő:               2008. április 30.
Felelős:                  Marton István Elnök
Operatív felelős:    Horváth Istvánné pénzügyi ügyintéző
 
Marton István: Aki a molinó készítésével egyetért szavazzon.
A javaslatot a társulási tanács egyhangúlag elfogadta.
25/2008. (III.31) számú NKTT határozat (a Társulási Tanács 17 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta)
A Nagykanizsai Kistérség Többcélú Társulása 1db. molinót készíttet a Társulás kulturális rendezvényeken történő
megjelenítése céljából.
Határidő:               2008. április 30.
Felelős:                  Marton István Elnök
Operatív felelős:    Polai György Irodavezető
 
10. Egyéb ügyek
 
1. Nagykanizsa Bajza utcai ingatlannal kapcsolatos ingatlan vásárlás
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Marton István: Röviden arról van szó, hogy a Bajza utcai ingatlant amibe jelenleg a TEGYESZ van, mélyen az értéke
alatt eladja a Megye. Mindenképpen el akarják adni, csütörtökön tartják a nyílt versenytárgyalást. Nem tudom ki
vetette fel de rögtön mellé álltam, hogy hosszú távon jó lenne kistérségi központnak. És így jobban is hasznosulna,
mintha a Város venné meg, mert apránként felújítva a kistérség oda tudna költözni, és biztos helye lenne. A terület 4
132 m2 nagyságú, az ára pedig 35 000 000 Ft +ÁFA. Én támogatom, hogy vegye meg a társulás. Két határozatot kéne
hoznunk, az egyik az, hogy részt veszünk a versenytárgyaláson. A másik, hogy megbízzuk irodavezető Urat, hogy
képviselje a Társulást a csütörtöki versenytárgyaláson. Szavazásra teszi az első javaslatot.
A javaslatot a társulási tanács egyhangúlag elfogadta.
 
26/2008. (III.31) számú NKTT határozat (a Társulási Tanács 17 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta)
A Nagykanizsai Kistérség Többcélú Társulása Társulási Tanácsa egyetért a Nagykanizsa, Bajza utca 2. szám alatti
2395 hrsz-ú 4 134 m2 nagyságú ingatlan megvásárlásával 35 000 000 Ft +Áfa vételáron, és egyetért a zártkörű
versenytárgyaláson való részvétellel.
Határidő:         2008. április 03.
Felelős:           Marton István Elnök
 
Marton István: Szavazásra teszem a második javaslatot, hogy Irodavezető Úr képviselje a Társulást a
versenytárgyaláson.
A javaslatot a társulási tanács egyhangúlag elfogadta.
 
27/2008. (III.31) számú NKTT határozat (a Társulási Tanács 17 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta)
A Nagykanizsai Kistérség Többcélú Társulása Társulási Tanácsa a Társulásnak a Nagykanizsa, Bajza utca 2. szám
alatti 2395 hrsz-ú 4 134 m2 nagyságú ingatlan zártkörű versenytárgyaláson való képviseletére megbízza Polai György
Irodavezetőt.
Határidő:   2008. április 03.
Felelős:      Marton István Elnök
 
2. A Nagykanizsa és Környéke Foglalkoztatási, Szociális és Közművelődési Non-profit Kft pénzügyi beszámolója
 
Kanász János: A Kft Felügyelő Bizottsága megvizsgálta a Kft-t, semmilyen problémát nem talált, megvan a törzstőke,
és a dolgozókkal az ügyvezető asszony 2 hónapra szóló munkaszerződést ír alá.
Horváthné Bagó Mónika: Kettő pályázatot nyert a Kft, mindegyik szakmai tartalma mellékelve van az
előterjesztésben, a pontos támogatás összegét majd az ESZA KHT határozza meg a támogatási szerződésben. A jövő
hét kedden kezdődnek a tárgyalások a munkaügyi központtal, ők is támogatni fogják valószínűleg a Kft-t.
Marton István: Annyi a teendőnk hogy szavazzunk a pénzügyi beszámolóról. Én javaslom elfogadni. Szavazásra teszi
a javaslatot. A javaslatot a társulási tanács egyhangúlag elfogadta.
 
28/2008. (III.31) számú NKTT határozat (a Társulási Tanács 17 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta)
A Nagykanizsai Kistérség Többcélú Társulása elfogadja a Nagykanizsa és Környéke Foglalkoztatási, Szociális és
Közművelődési Non-profit Kft pénzügyi beszámolóját
Határidő:   azonnal
Felelős:      Marton István Elnök
 
Mivel több napirendi pont nem volt, Marton István Elnök megköszönte a részvételt és bezárta az ülést.
Kelt: Nagykanizsa, 2008. április 3.
                                                                                                                                             
                                                                                                     Marton István
                                                                                                             Elnök
 
Jegyzőkönyv hitelesítő                    
                                                                                                     Molnár Mihály
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                                                                                        Zalaszentbalázs polgármestere
 
          ...................................................
                        Polai György
                          Irodavezető
 
A jegyzőkönyvet készítette:
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