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: 331/2008.

Jegyzőkönyv

Társulási Tanácsülésről
Készült: Nagykanizsai Kistérség Többcélú Társulása 2008. szeptember 22-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: Grabant János, Pénzügyi Bizottság elnöke
                           Dr. Tóth László, Felügyelő Bizottság elnöke
                                  
Marton István: Köszöntötte az ülésen megjelenteket, megállapította, hogy az ülés határozatképes, mivel azon 19 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. Határozat a Nagykanizsa Bajza u. 2. szám alatti ingatlanon kialakítandó Komplex Kistérségi Szolgáltató Központ
kialakítására vonatkozó CÉDE pályázat műszaki tartalmának elfogadásáról. (írásban).
2. A CÉDE pályázat lebonyolításával kapcsolatos szerződés megkötése.(írásban).
3. Megállapodás megkötése szociális alapszolgáltatási feladatok ellátásáról a Magyar Máltai Szeretetszolgálattal.
(írásban).
4. Gyermekjóléti alapellátási feladatok ellátásának finanszírozása. (írásban).
5. Tájékoztató a közoktatási törvény változásairól a fenntartókat érintően. (írásban).
6. A Nagykanizsai Kistérség Többcélú Társulása által felvállalt szociális alapszolgáltatási feladatok bővítésének
lehetősége a szociális étkeztetéssel. (írásban).
7. A Nagykanizsai Kistérség Többcélú Társulása által felvállalt gyermekjóléti alapszolgáltatási feladatok
bővítésének lehetősége a családi napközi fenntartással.(írásban).
8. A Nagykanizsai Kistérség Többcélú Társulása Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítása. (írásban).
9. Tájékoztató a Nagykanizsai Kistérség Többcélú Társulás Területfejlesztési és Környezetvédelmi Programjának
felülvizsgálatáról.(írásban).
10. Tájékoztató aktuális pályázati lehetőségekről.(szóban).
11. Egyebek:
1. Határozat a Nagykanizsa Bajza u. 2. szám alatti ingatlanon kialakítandó Komplex Kistérségi Szolgáltató
Központ kialakítására vonatkozó CÉDE pályázat műszaki tartalmának elfogadásáról
Dr. Tóth László: A bizottságok megtárgyalták, a beruházást csökkentett műszaki tartalommal javasoljuk megvalósítani.
Grabant János: Látva a számokat és tudva azt hogy ez egy költségbecslés, ami általában nem pontos, azt javaslom hogy
határozzunk meg egy tartalékkeretet aminek a felhasználásáról az elnök dönthet, és így szükség esetén újabb
tanácsülés nélkül is véghez lehet vinni a beruházást akkor is, ha annak költsége az előzetes becsléshez képest
magasabb. Természetesen ezt a keretet csak akkor költenénk el, ha szükséges, így ha nem kell több forrás, akkor
megmarad. 4 millió Ft-ot javaslok erre a pótkeretre meghatározni.
Kámán Péter: Azt javaslom, hogy max. 3 millió Ft-ig határozzuk meg a pótkeretet, és ezt ne hozzuk a leendő
kivitelezők tudomására, és lehetőség szerint ne is költsük el.
Marton István: Alapvetően azt tartom problémának, hogy tetővel kéne kezdeni a felújítást, de csak a földszinti rész
felújítására van forrás, és szerintem azt a toldást ami az épület északi oldalán van, és a helyszínen láttuk, hogy lapos
tető fedi, szerintem le kéne bontani.
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Hegedüs György: Tisztázni kell az épület funkcióját, és utána szakszerű tervezést kell készíteni, mert ez a költségvetés
nem elég részletes.
Schmidt István: Hosszú távra kell terveznünk, és szerintem az elején kell kezdeni a fejlesztést, először a tetőt és a
tetőteret kéne felújítani, illetve beépíteni, mert ha először a földszintet újítjuk fel, a tetőtéri munkák során az
valószínűleg sérülni fog.
Grabant János: Az előttünk lévő költségvetés természetesen nem kellően részletes, és csak becsült, de azt tudni kell,
hogy egyrészt 4 nap állt rendelkezésre az elkészítéséhez, másrészt pedig vannak olyan munkák, amik csak a konkrét
kivitelezési terv alapján költségelhetők (épületgépészet, erősáramú munkák). Ezen tényezők miatt nem készült
részletesebb költségvetés.
Dr. Tóth László: Szerintem külön kéne választani a tetőtér felújítását a most nyert pályázattól. A későbbi tetőtér
beépítés szerintem nem rossz ötlet, és pályázva rá mindenképp érdemes lenne megvalósítani. A most nyert pénzt
azonban erre nem fordíthatjuk, és véleményem szerint azt az irányvonalat kell követnünk, amelyet eddig is, tehát a
földszintet kell felújítani.
Marton István: Szerintem az hogy tartalékkeretnek mennyit hagyunk meg részletkérdés, az biztos, hogy műszaki
tartalmat kell csökkentenünk, és szerintem ezt úgy tegyük, hogy azt a lapos tetős toldalék épületet bontsuk le. Nem illik
oda, funkcióját tekintve is olyanok vannak terven, hogy wc, meg konyha, ..stb.
Kámán Péter: A bontás az engedélyköteles.
Molnár Józsefné: Ha úgy lett beadva a pályázat, hogy nem kell hozzá építési engedély, akkor ezt nem lehet
megcsinálni, hiszen ez az ellenőrzéskor nyilvánvalóan látszódni fog.
Marton István: A 18 milliót ráköltjük az épület másik részére. Ha most nem lehet lebontani, akkor most nem újítjuk
fel, és később pedig lebontjuk.
Grabant János: A bontás nagyon sokba kerül.
Kámán Péter: Mit jelent a csökkentett műszaki tartalom?
Polai György: A vízszigetelés, és hőszigetelés elmaradása.
Dr. Tóth László: A műszaki tartalom csökkenést a lapos-tetős épületrész felújításának elhagyásával (bontás nélkül)
javaslom elérni. Az ebbe tervezett szociális blokkot viszont mindenképpen át kell vinni a felújításra kerülő részbe,
elhagyni semmiképp nem szabad ugyanis ennyi dolgozó részére kell ekkora vizesblokk. Véleményem szerint a
felújítandó épületrész jobb oldalán - ami jelenleg ügyfélfogadónak van tervezve – kell kialakítani szociális blokkot. A
konyhát szintén nem javaslom elhagyni, hiszen egy 14-15 fős munkaszervezetnek célszerű hűtőt és valamilyen étkező
helységet fenntartani. Természetesen ennek összességében ki kell jönni a 29 400 000 Ft-ból.
Marton István: Egyetértek, javaslom szavazzuk meg.
Szavazásra teszi a javaslatot.
A javaslatot a társulási tanács 16 igen szavazattal 3 ellenszavazat mellett elfogadta.

54/2008. (IX. 22.) számú NKTT határozat (a Társulási Tanács 16 igen szavazattal 3 ellenszavazat mellett
elfogadta)
A Nagykanizsai Kistérség Többcélú Társulása a Nagykanizsa, Bajza u. 2. szám alatti ingatlanon a Komplex Kistérségi
Szolgáltató Központ épületének felújítását az igényelt CÉDE támogatásnál alacsonyabb mértékű támogatás miatt
csökkentett műszaki tartalommal, 29.400.000 Ft összköltséggel valósítja meg. Az igényelt CÉDE támogatásnál
alacsonyabb mértékű támogatás miatt szükséges 1.576.300,- Ft-ot a tartalék terhére finanszírozza, tehát összességében
11.400.000,- Ft saját forrást biztosít.
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A Tanács felhatalmazza az Elnököt, hogy a szükséges szerződéseket kösse meg.
Határidő: Folyamatos
Felelős: Marton István Elnök
Operatív felelős: Polai György Irodavezető
2. A CÉDE pályázat lebonyolításával kapcsolatos szerződés megkötése
Marton István: A bizottságok és az elnökség megtárgyalta, egyetért a határozati javaslatban foglaltakkal. Mivel
hozzászólás nincs, így szavazásra teszi az előterjesztésben szereplő határozati javaslatot. A javaslatot a társulási tanács
egyhangúlag elfogadta.
55/2008. (IX. 22.) számú NKTT határozat (a Társulási Tanács 19 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta)
A Nagykanizsai Kistérség Többcélú Társulása Társulási Tanácsa a Nagykanizsa Bajza utca 2. szám alatti ingatlanon a
Komplex Kistérségi Szolgáltató Központ felújítási munkáihoz kapcsolódó közbeszerzési eljárás lefolytatásával, a
kivitelezési munka lebonyolításával és műszaki ellenőrzésével a KANIZSABER KFT-t bízza meg.
Felhatalmazza az Elnököt a szerződés aláírására.
Határidő: 2008. október 31.
Felelős: Marton István Elnök
Operatív felelős: Polai György irodavezető
3. Megállapodás megkötése szociális alapszolgáltatási feladatok ellátásáról a Magyar Máltai Szeretetszolgálattal
Marton István: A bizottságok és az elnökség elfogadta és támogatja a megállapodás megkötését. Megadom a szót
Kovács László Úrnak, a Máltai Szeretetszolgálat nagykanizsai vezetőjének.
Kovács László: Szeretettel köszöntöm a megjelenteket. A Máltai Szeretetszolgálat Nagykanizsán 16 éve végzi a
működését, támogató szolgálatot, családi napközit és közösségi ellátást is végzünk. Erről pár szót hallgassanak meg
Leposa Gáborné Simon Szilvia kolléganőtől.
Leposa Gáborné Simon Szilvia : A közösségi ellátás feladat vezetője vagyok, szenvedélybetegek közösségi ellátása
feladatot látunk el, jelenleg 97 ellátottunk van. A TEGYESZ-szel, és 13 háziorvossal van megállapodásunk, emellett
pszichológus is van a csapatunkban a hatékonyabb feladatellátás érdekében.
Polai György: Kérhetünk egy rövid ismertetést a családi napközi feladatellátásról is?
Leposa Gáborné Simon Szilvia: Természetesen. Ettől az évtől lát el ilyen feladatot a Szolgálat, Kiskanizsán van a
telephely, 14 gyermeket látunk el. Van igény a feladatra.
Marton István: Köszönöm, szavazzunk. Szavazásra teszi az előterjesztésben szereplő határozati javaslatot. A javaslatot
a társulási tanács egyhangúlag elfogadta.
56/2008. (IX. 22.) számú NKTT határozat (a Társulási Tanács 19 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta)
A Nagykanizsai Kistérség Többcélú Társulása Társulási Tanácsa támogatja az együttműködést a Magyar Máltai
Szeretetszolgálattal szenvedélybetegek közösségi ellátása feladatellátás területén, és felhatalmazza a Társulás Elnökét
az ellátási szerződés aláírására. A feladatellátásra lehívható 2 millió Ft normatívából 500 ezer - 500 ezer Ft- ot átad a
két szolgáltató – a Magyar Vöröskereszt, és a Magyar Máltai Szeretetszolgálat számára, a fennmaradó 1 millió Ft-ot
átcsoportosítja a Társulás Munkaszervezetén belül működő Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat költségének
fedezésére.
A Tanács felhatalmazza az Elnököt a szerződések aláírására.
Határidő: 2008. szeptember 30.
Felelős: Marton István elnök
Operatív felelős: Polai György irodavezető
4. Gyermekjóléti alapellátási feladatok ellátásának finanszírozása
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Polai György: Helyettes szülői feladatra 0-17 éves korosztály után tud normatívát lehívni a társulás, amit átadtunk
Nagykanizsa MJV által fenntartott Családsegítő és Gyermekjóléti Központnak. A korábbi években nehezen költötték el
ezt a normatívát, és idén előzetes vezetői egyeztetés után arra az egyezségre jutottunk, hogy a feladat ellátáshoz és a
szolgálat fenntartásához szükséges normatívát, azaz 2 millió Ft-ot adunk át, 1 677 000 Ft-ot szakszolgálati feladatokra,
1 813 000 Ft-ot pedig a társulás munkaszervezetének családsegítő szolgálatánál felmerülő költségek fedezésére
csoportosítunk át.
Molnár Mihály: Ha szakszolgálati feladatokra átcsoportosítunk, akkor abból ugye a zalaszentbalázsi intézménynek is
jut forrás, hiszen a szakszolgálati feladatok egy részét maga látja el.
Polai György: Majd a pontos számok ismeretében igen.
Kámán Péter: A települések által ellátott egyéb feladatok finanszírozására is javaslok átadni normatívát, ha van
forrásunk.
Polai György: Normatíva átcsoportosítást csak a költségvetési törvényben rögzített, társulás által ellátott feladatokra
tudunk.
Marton István: Köszönöm, aki egyetért a határozati javaslattal, javaslom szavazza meg. Szavazásra teszi a határozati
javaslatot.A javaslatot a társulási tanács egyhangúlag elfogadta.
57/2008. (IX. 22.) számú NKTT határozat (a Társulási Tanács 19 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta)
A Nagykanizsai Kistérség Többcélú Társulása Társulási Tanácsa a gyermekek átmeneti gondozása feladatra igényelt
5.490.000 Ft állami normatívát a Társulás által ellátott feladatokra az alábbiak szerint használja fel:
2.000.000Ft támogatás a gyermekek átmeneti gondozása feladatra, melyet a Nagykanizsa Megyei Jogú Város
által fenntartott Családsegítő és Gyermekjóléti Központ lát el. Az összeg átadása Nagykanizsa Megyei Jogú
Városnak, megállapodás alapján
1.677.000Ft támogatás a pedagógiai szakszolgálati feladatok 2008. évi ellátására a szakszolgálati feladatra
igényelt állami támogatáson felül a Szivárvány Fejlesztő Központ részére, Nagykanizsa Megyei Jogú Várossal
kötendő megállapodás alapján.
1.813.000Ft a Munkaszervezeten belül működő Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat által ellátott
családsegítés és gyermekjóléti szolgáltatás feladatok költségeire, melyek a Nagykanizsa, Király u. 47.szám alatti
irodahelyiségek kialakításával kapcsolatban merültek fel. (karbantartás, irodabútor)
A Tanács felhatalmazza a Társulás Általános Elnökhelyettesét a szükséges megállapodások megkötésére.
Határidő: 2008. október 31.
Felelős: Dr. Surdi Krisztina ált.elnökhelyettes
Operatív felelős: Polai György irodavezető
5. Tájékoztató a közoktatási törvény változásairól a fenntartókat érintően
Berkenyés Lászlóné: Három fontos dologra hívnám fel a figyelmet. Bevezették az óvodai támogatást, amely összege
2009-ben első alkalommal 20 000 Ft, ezt követően esetenként és gyermekenként 10 000 Ft. A 10 000 lakos alatti
települések esetében egységes óvoda-bölcsőde fenntartására van lehetőség, amennyiben a szükséges feltételek
teljesülnek (pl: szobatiszta a gyermek). A harmadik fontos dolog az intézmény átszervezés kérdése. 2009-ben az erről
szóló testületi döntést március utolsó munkanapjáig meg kell hozni. Amennyiben ez később történik meg, abban az
esetben az intézmény átszervezés 2009-ben már nem lehetséges.
Marton István: Köszönjük a tájékoztatást.
6. A Nagykanizsai Kistérség Többcélú Társulása által felvállalt szociális alapszolgáltatási feladatok bővítésének
lehetősége a szociális étkeztetéssel
Marton István: A bizottságok és az elnökség megtárgyalta, olyan döntés született, hogy a jövő évre vonatkozó
költségvetési törvény számainak ismeretében október-november folyamán térjünk vissza rá. Javaslom hogy tegyünk is
így. A társulási tanács a javaslattal egyetértett.
7. A Nagykanizsai Kistérség Többcélú Társulása által felvállalt gyermekjóléti alapszolgáltatási feladatok
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bővítésének lehetősége a családi napközi fenntartással
Dr. Tóth László: A bizottságok tárgyalták, elfogadásra javasolják.
Marton István: Nagyszerű, köszönöm, javaslom fogadjuk el az előterjesztés szerint. Szavazásra teszi a javaslatot. A
javaslatot a társulási tanács egyhangúlag elfogadta.
58/2008. (IX. 22.) számú NKTT határozat (a Társulási Tanács 19 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta)
A Nagykanizsai Kistérség Többcélú Társulása Társulási Tanácsa támogatja a családi napközi feladatellátás
megszervezését társulási szinten és megbízza a Munkaszervezetet, hogy mérje fel az igényeket és az ellátás módját
dolgozza ki.
Határidő: 2008. október 31.
Felelős: Marton István Elnök
Operatív felelős: Polai György irodavezető
8. A Nagykanizsai Kistérség Többcélú Társulása Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítása
Marton István: A bizottságok és az elnökség támogatja, székhelyváltozás indukálta a dolgot. Javaslom fogadjuk el az
előterjesztés szerint. Szavazásra teszi a javaslatot. A javaslatot a társulási tanács egyhangúlag elfogadta.

59/2008. (IX. 22.) számú NKTT határozat (a Társulási Tanács 19 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta)
A Nagykanizsai Kistérség Többcélú Társulása Társulási Tanácsa a Nagykanizsai Kistérség Többcélú Társulása,
valamint a Nagykanizsai Kistérség Többcélú Társulása Munkaszervezetének módosított Szervezeti és Működési
Szabályzatát elfogadja.
Határidő:   2008. szeptember 30.
Felelős:      Marton István Elnök
Operatív felelős: Polai György Irodavezető
9. Tájékoztató a Nagykanizsai Kistérség Többcélú Társulás Területfejlesztési és Környezetvédelmi
Programjának felülvizsgálatáról
Polai György: 2005-ben készült a koncepció, melynek kétévenkénti felülvizsgálata indokolt, időközben a társuláshoz
tartozó települések száma is lecsökkent, mindenképpen aktualizálásra szorul.
Marton István: A tájékoztatót tudomásul vettük, szavaznunk most nem kell.
10. Tájékoztató aktuális pályázati lehetőségekről
Polai György: A társulás által beadott pályázatok közül a Nyugat-dunántúli Régió ismertségét növelő turisztikai
pályázaton nyertünk 1 250 000 Ft-ot, a Közmunka pályázat is sikeres volt, 24 000 000 Ft-ot nyertünk 70 fő
foglalkoztatására. Jelenleg a társulás által beadható pályázat nincs kiírva.
11. Egyéb ügyek
Marton István: A korábbi ülésen szó volt a társulással kötendő bérleti szerződésről, ezzel kapcsolatban a tervezett
üzemeltetési költségnek a felét megkapja a társulás, és távozáskor csinálunk egy elszámolást, amit ha jövő év végével
számolunk, azt jelenti hogy kb. 1,6 millió Ft-ot kapunk az IKI-től vissza.
Marton István elnök megköszönte a részvételt, és bezárta az ülést.
Kelt: Nagykanizsa, 2008. október 3.
                                                                                                                                             
                                                                                                     Marton István
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                                                                                                             Elnök
Jegyzőkönyv hitelesítő                    
                                                                                                  ……………………
                                                                                                      Polai György
          ...................................................                                            Irodavezető
                       Molnár Mihály
            Zalaszentbalázs polgármestere

          …………………………………
                            Túri Péter
                    Jegyzőkönyvvezető
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