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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: 269 /2008.
Jegyzőkönyv

Társulási Tanácsülésről
 
Készült: Nagykanizsai Kistérség Többcélú Társulása 2008. szeptember 8-án 1300 órai kezdettel a Nagykanizsai
Vasemberház Dísztermében megtartott Társulási Tanácsülésről.
Tárgy: Az alábbiakban felsorolt napirend szerint.
Jelen vannak: a mellékelt jelenléti ív szerint
Meghívottként:  Grabant János, Pénzügyi Bizottság elnöke
                           Dr. Tóth László, Felügyelő Bizottság elnöke
                                  
Marton István: Köszöntötte az ülésen megjelenteket, megállapította, hogy az ülés határozatképes, mivel azon 22 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.
 

1. A Nagykanizsai Kistérség Többcélú Társulása által benyújtandó „közmunka” pályázatról döntés. (írásban)
2. Tájékoztató a Nyugat-dunántúli Regionális Fejlesztési Tanács döntéséről a Bajza u. 2. szám alatti ingatlan

felújítására vonatkozó CÉDE pályázatról.  (írásban)
3. Határozat a Bajza utca 2. szám alatti ingatlannal kapcsolatban felmerülő költségek finanszírozásáról. (írásban)
4. Szakmai beszámoló a Nagykanizsai Kistérség Többcélú Társulásának 2008. I. félévi munkájáról. (írásban)
5. A Nagykanizsai Kistérség Többcélú Társulás számlavezetési ajánlatok megtárgyalása.(írásban)
6. A Nagykanizsai Kistérség Többcélú Társulásának 2008. évi költségvetési határozat módosítása. (írásban)
7. A Nagykanizsai Kistérség Többcélú Társulásának 2008. évi I. félévi beszámolójának elfogadása. (írásban)
8. Egyebek 

 
 
 
1. A Nagykanizsai Kistérség Többcélú Társulása által benyújtandó „közmunka” pályázatról döntés
Polai György: 18 település vesz részt a pályázatban, 70 főnek tudunk munkát biztosítani. Az önrész biztosításáról
határozatot kell becsatolnunk a pályázathoz, amit a hiánypótlás keretei között tudunk megtenni, mert a pályázat
pénteken be lett nyújtva, a lejáró határidő miatt.
Marton István: A múlt héten esélyünk sem lett volna tanácsülést tartani. Van-e kérdés a többiek részéről, ha nincs
akkor javaslom elfogadni az előterjesztésnek megfelelően. Szavazásra teszi a javaslatot.
A javaslatot a társulási tanács egyhangúlag elfogadta.
 
 
47/2008. (IX. 8.) számú NKTT határozat (a Társulási Tanács 22 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta)
A Nagykanizsai Kistérség Többcélú Társulása Társulási Tanácsa egyetért a Szociális és Munkaügyi Minisztérium által
kiírt, 2008/5. b. számú pályázati kiírásra történő „Együtt egymásért és Kanizsatérségért” elnevezésű pályázat
benyújtásával és biztosítja a pályázathoz szükséges 580 000 Ft önrészt, mely a Társulás bankszámláján rendelkezésre
áll.
Határidő:               2008. szeptember 8.
Felelős:                  Marton István Elnök
Operatív felelős:    Polai György Irodavezető
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Marton István: A kettes és hármas napirendi pontot a téma hasonlósága miatt javaslom tárgyaljuk együtt.  A társulási
tanács egyetértett a javaslattal.
 
2. Tájékoztató a Nyugat-dunántúli Regionális Fejlesztési Tanács döntéséről a Bajza u. 2. szám alatti ingatlan
felújítására vonatkozó CÉDE pályázatról
 
3. Határozat a Bajza utca 2. szám alatti ingatlannal kapcsolatban felmerülő költségek finanszírozásáról
 
 
Marton István: A lényeg röviden, hogy a CÉDE pályázaton 20 millió Ft helyett 18 milló Ft-ot nyertünk. A
szakemberek részéről -akik látták- egybehangzóan az a vélemény, hogy a tetőtérben nagy lehetőségek vannak, és fel
kéne újítani azt is. A másik pedig az, hogy sok érdeklődő van az épületekre. A Kúriát véleményem szerint meg kell
tartani a Társulásnak, a többit pedig lehetőség szerint értékesíteni célszerű. Az legutóbbi Közgyűlés sajnos úgy
határozott, hogy nem támogatja a zöldterületnél a védelem fenntartását csak a Kúriára és környékére, ezért egyenlőre
meg van kötve a kezünk. A következő Közgyűlésre újra vissza fogom vinni a kérdést.
Polai György: A CÉDE pályázattal kapcsolatban szeptember 25-ig meg kell küldenünk a műszaki tartalom
módosítását, ezért addig meg kell terveztetnünk.
Dr. Tóth László:  A két bizottság érintette a kérdést, és javasolta, hogy a jövő héten e témára összehívott bizottsági
ülésen vitassák meg a műszaki tartalom esetleges csökkentésének kérdését. A tetőtér felújítása viszont ebben eddig
nem volt benne, hogy az megvalósuljon, forrást kell rendelni valahogy mellé. A bizottságok azt javasolják még, hogy
tartsuk meg hosszabb távon az ingatlan egészét társulási vagyonelemként, a többcélú társulás működéséhez nem
szükséges épületeket pedig bérletes formában hasznosítsuk.
Marton István: Félek, hogy ennyi épületet nem tudunk felújítani, és ha hasznosítatlanul áll egy darabig akkor a
patkányok is beköltözhetnek, és még jobban leromlik az állapota.
Grabant János: Több dolgot szeretnék mondani, ami a bizottsági ülésen elhangzott. Sajnos a Kúria épületét komplexen
nem tudjuk a pályázati pénzből felújítani, mert a tetőtérre és a pincére nem fordíthatunk abból a pénzből. Ezenkívül
nyilatkoztunk arról, hogy a felújítás nem építési engedélyköteles, ha pedig a homlokzathoz hozzányúlunk az
engedélyköteles tevékenység. A tetőteret véleményem szerint egy másik projekt kapcsán később is fel lehet újítani. A
többi épület közül a gyermekotthonra is van hasznosítási ötletünk, hiszen van itt egy olyan alapítvány amelyik 120-150
millió Ft-ot is tud adott esetben épület felújításra fordítani. Ehhez azonban a Társulási Tanács részéről egy
szándéknyilatkozat kell, hogy helyet biztosítunk az alapítványnak.
Horváth Zoltán: Pár szót mondanék az alapítvány jelenlegi helyzetéről. Az OKM által kiírt Nemzeti Kulturális
Program túlságosan Budapest centrikus, és az az ötlet látszik megvalósulni, hogy régiós szintre dolgozzák át az
egészet, és kétmilliárd Ft-os tőkét fognak hozzárendelni. Tehát minden egyes régióban fog létesülni egy központ, és a
Nyugat-dunántúli régióban a mi szervezetünk felel meg leginkább az elvárásoknak, ezért nagy esélyünk van arra, hogy
ezt mi itt Nagykanizsán tudjuk megszervezni. Ehhez csak egy épületre van szükségünk, amibe ezt az összeget be
tudjuk invesztálni. Ehhez szükséges a társulás részéről egy szándéknyilatkozatot kapnunk, hogy mint tulajdonos -
bérleti díj fejében- rendelkezésünkre bocsátja az épületet.
Pávlicz Lajos: Ha csak szándéknyilatkozat kell, akkor adjuk meg szerintem, és meglátjuk hogy rendelnek-e hozzá
pénzt. A szándéknyilatkozat nem kerül semmibe.
Póczai Zoltán: Ha 2-3 évre előre gondolkodunk, láthatjuk hogy be fog jönni az a közigazgatási reform, amit évek óta
görget maga előtt az ország, és a kistelepülések nem fognak tudni hivatalt fenntartani, a társulások feladatai ki fognak
bővülni, emiatt nem célszerű eladni a főépület melletti kiszolgáló épületeket, hogy majd a jövőben a Társulás a
megnövekvő igényeknek és a kibővülő feladatstruktúrának is meg tudjon felelni. Újítsuk fel a főépületet, a
melléképületek esetében pedig törekedjünk az állagmegőrzésre, és készíttessünk hasznosítási koncepciót az épületek
hasznosítására.
Marton István:  Egyetértek, készüljön hasznosítási koncepció, amely megvizsgálja az egyes lehetőségeket a
hasznosításra, ezek között lehet az is amit javasoltatok, de ne zárjuk ki a részbeni értékesítést se, ez is egyfajta
hasznosítási mód, aztán majd kiválasztjuk a legjobbat. Két határozatot hozzunk, az egyiket a 2 millió Ft biztosításáról,
és a hasznosítási koncepcióról, és külön határozat legyen a Zoli alapítványa részére kiadott szándéknyilatkozatunk, ami
október 31-i határidős legyen, a hasznosítási koncepció pedig november 30-as legyen. Aki ezzel egyetért kérem
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szavazza meg.
Szavazásra teszi a javaslatot.
A javaslatot a társulási tanács egyhangúlag elfogadta.
 
48/A/2008. (IX. 8.) számú NKTT határozat (a Társulási Tanács 22 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta)
A Nagykanizsai Kistérség Többcélú Társulása a Nagykanizsa Bajza utcai ingatlannal kapcsolatosan a tervezés és
üzemeltetés költségeire 2 Mó Ft összeget a tartalék terhére finanszírozza.
Megbízza az Elnököt a szerződések megkötésére és a költségvetési előirányzatokban történő átvezetésre.
Határidő: folyamatos
Felelős: Marton István elnök
Operatív felelős: Polai György irodavezető
 
48/B/2008. (IX. 8.) számú NKTT határozat (a Társulási Tanács 22 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta)
A Nagykanizsai Kistérség Többcélú Társulása megbízza a Munkaszervezetet, hogy a Bizottságokkal együttműködve
2008. november 30-ig készítse el a Nagykanizsa Bajza utcai ingatlan hasznosítására vonatkozó koncepciót.
Határidő:2008. november 30
Felelős: Marton István elnök
Operatív felelős: Polai György irodavezető
 
49/2008. (IX. 8.) számú NKTT határozat (a Társulási Tanács 22 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta)
A Nagykanizsai Kistérség Többcélú Társulása Társulási Tanácsa hozzájárul ahhoz, hogy a „KA-ROCK” a Kanizsai
Rockzenéért Alapítvány (8800, Nagykanizsa, Magyar u. 20.) a Társulás tulajdonát képező Nagykanizsa Bajza u. 2.
szám alatti ingatlanon – a volt Gyermekotthon megnevezésű épületen- Regionális Tehetséggondozó Központot
alakítson ki, az Alapítvány által megpályázott projekt keretében, a később megkötendő bérleti szerződés szerint.
Határidő: 2008. október 30.
Felelős: Marton István elnök
Operatív felelős: Polai György irodavezető
 
 
4. Szakmai beszámoló a Nagykanizsai Kistérség Többcélú Társulásának 2008. I. félévi munkájáról
 
Dr. Tóth László: A két bizottság elfogadásra javasolja a beszámolót.
 
Marton István: Köszönöm, és kérem, hogy a polgármesterek a település képviselőtestületét is tájékoztassák ez alapján
a társulásban végzett tevékenységükről. Szavazásra teszi a javaslatot.
A javaslatot a társulási tanács egyhangúlag elfogadta.
 
50/2008. (IX. 8.) számú NKTT határozat (a Társulási Tanács 22 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta)
A Nagykanizsai Kistérség Többcélú Társulása Társulási Tanácsa a Nagykanizsai Kistérség Többcélú Társulása I.
félévi szakmai beszámolóját elfogadja.
Határidő:   2008. szeptember 8.
Felelős:   Marton István Elnök
Operatív felelős: Polai György Irodavezető
 
 
5. A Nagykanizsai Kistérség Többcélú Társulás számlavezetési ajánlatok megtárgyalása
Dr. Tóth László: A bizottságok a CIB Bankot javasolják. A bankváltás oka a hitelfelvétel. Mivel a CIB nyújtotta a
legkedvezőbb feltételt a hitelhez, így összesenben indokolt a változtatás. 
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Marton István: Egyetértek a javaslattal. Szavazásra teszi a javaslatot.
A javaslatot a társulási tanács egyhangúlag elfogadta.
 
51/2008. (IX. 8.) számú NKTT határozat (a Társulási Tanács 22 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta)
A Nagykanizsai Kistérség Többcélú Társulásának Társulási Tanácsa 2008. október 31-ével felmondja a bankszámla
vezetésre vonatkozó szerződést az OTP Bank Nyrt.-nél. A Társulás számlavezető pénzintézetének 2008. november 1-
től határozatlan időre a CIB Bankot választja. Felhatalmazza az Elnököt a szükséges megállapodás megkötésére.
Határidő:   2008. november 1.
Felelős:   Marton István Elnök
Operatív felelős: Polai György Irodavezető
 
 
 
 
 
6. A Nagykanizsai Kistérség Többcélú Társulása 2008. évi költségvetési határozat módosítása
Marton István: A bizottságok megtárgyalták, elfogadásra javasolják.
Szavazásra teszi a javaslatot. A javaslatot a társulási tanács egyhangúlag elfogadta.
52/2008. (IX. 8.) számú NKTT határozat (a Társulási Tanács 22 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta)
A Nagykanizsai Kistérség Többcélú Társulásának Társulási Tanácsa a Társulás 2008. évi költségvetéséről szóló
többszörösen módosított 5/2008.(01.28.) NKTT. számú határozatának módosítását a  mellékelt határozatnak
megfelelően, 346.094eFt bevételi és kiadási előirányzattal  elfogadja.
Határidő: azonnal
Felelős: Marton István elnök
Operatív felelős: Polai György munkaszervezet vezető
 
 
7. A Nagykanizsai Kistérség Többcélú Társulásának 2008. évi I. félévi beszámolójának elfogadása
Dr. Tóth László:  A bizottságok tárgyalták, elfogadásra javasolják. Annyit még elmondanék, hogy a tagdíjakat
mindenki rendesen fizeti.
Marton István: Nagyszerű, köszönöm, javaslom fogadjuk el az előterjesztés szerint. Szavazásra teszi a javaslatot. A
javaslatot a társulási tanács egyhangúlag elfogadta.
 
53/2008. (IX. 8.) számú NKTT határozat (a Társulási Tanács 22 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta)
A Nagykanizsai Kistérség Többcélú Társulásának Társulási Tanácsa a 2008. I. félévi költségvetési gazdálkodásról
szóló beszámolót
 
                         346 094 eFt  bevételi és kiadási előirányzattal
                         150 527 eFt  bevételi teljesítéssel
                         127 055 eFt  kiadási teljesítéssel                         
elfogadja.
 
Határidő : azonnal
Felelős   : Marton István elnök
Operatív felelős: Polai György irodavezető
 
 
8. Egyéb ügyek
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Balázs László, a Munkaszervezet 2008. szeptember 1-től munkába állt új belső ellenőr tagja bemutatkozott a
tanácsülésen résztvevő polgármestereknek.
Marton István elnök megköszönte a részvételt, és bezárta az ülést.
 
Kelt: Nagykanizsa, 2008. szeptember 9.
                                                                                                                                             
                                                                                                     Marton István
                                                                                                             Elnök
 
Jegyzőkönyv hitelesítő                    
 
                                                                                                  ……………………
                                                                                                      Polai György
          ...................................................                                            Irodavezető
                       Molnár Mihály
            Zalaszentbalázs polgármestere
 
 
 
          …………………………………
                            Túri Péter
                    Jegyzőkönyvvezető
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