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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: 47/2009.

Jegyzőkönyv
Társulási Tanácsülésről
Készült: Nagykanizsai Kistérség Többcélú Társulása 2009. január 26-án 1430 órai kezdettel a Nagykanizsai Halis
István Könyvtár konferenciatermében megtartott Társulási Tanácsülésről.
Tárgy: Az alábbiakban felsorolt napirend szerint.
Jelen vannak: a mellékelt jelenléti ív szerint
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.
Marton István: Napirend előtt hallgassuk meg Lancsák Lajos főkertész tájékoztatóját, aki elmondja nekünk a Bajza
utcai ingatlanon lévő két nagy platán műszeres mérésének eredményét.
Napirend előtt:
Lancsák Lajos (Főkertész, Nagykanizsa MJV Polgármesteri Hivatal): Üdvözlöm a jelen lévőket. 2008. őszén egy
zalaegerszegi céget kértem fel a Bajza utcai platánok műszeres tőkorhadási mérésének elvégzésére. A mérés
megtörtént, mindkét platán törzsében korhadásra utalnak a kapott mérési eredmények. A korhadás mértéke mindegyik
fa esetében közepes mértékű. Mindkét fa magassága 32 m. Az épülethez közelebb eső fa gyökere jelentős nyomást
fejthet ki az épület alapjára, és bármelyik fa kidőlése súlyos károkat okoz az épületekben, és az emberéletben
bekövetkező tragédia sem hanyagolható el. A két fa lombkoronájának egymás mellett fejlődése már évtizedek óta nem
optimális. A fenti okokra hivatkozva a szakértő az épülethez közelebbi fa kitermelését javasolja.
Marton István: Köszönjük, térjünk rá a napirendre.
Napirendi pontok:
1. A Nagykanizsai Kistérség Többcélú Társulása Munkaszervezetébe integrált Családsegítő és Gyermekjóléti
Szolgálat szakmai programjának jóváhagyása.(írásban).
2. A Nagykanizsai Kistérség Többcélú Társulásának 2009. évi költségvetése. (írásban)
3. A Többcélú Társulás által megkötött feladat ellátási szerződések megújítása. (írásban)
4. Szolgáltatási szerződés megkötése a Bajza utcai ingatlanra. (írásban)
5. Egyebek
                          
1. A Nagykanizsai Kistérség Többcélú Társulása Munkaszervezetébe integrált Családsegítő és Gyermekjóléti
Szolgálat szakmai programjának jóváhagyása
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Tóthné Lábecz Katalin: A korábbi szakmai programhoz képest változás csak a demográfiai mutatókban van, eddig
általánosan szerepelt a szakmai programban, idén nemenként külön-külön kellett ismertetni ezeket az adatokat. A
zalaegerszegi és a győri Módszertani Központ is elfogadta a programunkat. A Gyermekjóléti Szolgálat szakmai
programja nem változott.
Dr. Tóth László: A két bizottság megtárgyalta, elfogadásra javasolja.
Marton István: Fogadjuk el a határozati javaslatot. Szavazásra teszi a határozati javaslatot.
A társulási tanács a határozati javaslatot egyhangúlag elfogadta.
2/2009. (I. 26.) számú NKTT határozat (a Társulási Tanács 19 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta)
A Nagykanizsai Kistérség Többcélú Társulás Társulási Tanácsa a Munkaszervezetébe integrált Családsegítő és
Gyermekjóléti Szolgálat szakmai programját jóváhagyja.
Határidő: azonnal
Felelős: Marton István elnök
Operatív felelős: Polai György irodavezető
      Tóthné Lábecz Katalin Szolgálatvezető
2. A Nagykanizsai Kistérség Többcélú Társulásának 2009. évi költségvetése
Dr. Tóth László: Összességében nőttek a normatívák a koncepcióban szereplő számokhoz képest. A két bizottság az
előterjesztésben egy módosítást kér, a dolgozók béren kívüli juttatása címen 250 ezer Ft/fő összeg van beállítva, ezt
javasolták a bizottságok 150 ezer Ft/főre csökkenteni. A csökkentést azért tartjuk szükségesnek, mert a kormány 180
000 Ft/fő értékben pótolja a kieső 13. havi bért. Ha ezt a kormány visszavonja, akkor javasoljuk a visszaemelését. /A
kiküldött előterjesztési anyag ezt a módosítást már tartalmazta./
Marton István: Javaslom, hogy fogadjuk el a határozati javaslatot.
Szavazásra teszi a határozati javaslatot. A társulási tanács a határozati javaslatot egyhangúlag elfogadta.
3/2009. (I. 26.) számú NKTT határozat (a Társulási Tanács 19 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta)

A Nagykanizsai Kistérség Többcélú Társulásának Társulási Tanácsa a Társulás 2009.évi
költségvetését a mellékelt határozat és annak mellékletei szerint 322.216 ezer Ft bevételi és
kiadási előirányzattal elfogadja.

Határidő: azonnal
Felelős: Marton István elnök
Operatív felelős: Polai György munkaszervezet vezető

3. A Többcélú Társulás által megkötött feladat ellátási szerződések megújítása
Dr. Tóth László: Részben meg kell újítani a szerződéseket, néhány esetben pedig fel kell mondani (Völgy Alapítvány,
Máltai Szeretetszolgálat).
Marton István: Mindegyik szervezettel jó volt a kapcsolat, a törvényi változás miatt kell felmondani a feladatokat.
Póczai Zoltán: Mi lesz így a feladatellátással, illetve az ellátottakkal?
Polai György: A költségvetési törvény vonatkozó részét megváltoztatták, így ezután nem a többcélú társulás által
lehívott normatíva fogja meghatározni a feladatellátást. A szakminisztérium Uniós pályázati forrást rendel a
feladatokhoz, így a feladatellátást a fenti szervezetek folytatják, csak nem az általunk lehívott normatívából, hanem
pályázati pénzből.
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Marton István: Javaslom, hogy így fogadjuk el a határozati javaslatot.
Szavazásra teszi a határozati javaslatot. A társulási tanács a határozati javaslatot egyhangúlag elfogadta.
4/A/2009. (I. 26.) számú NKTT határozat (a Társulási Tanács 19 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta)
A Nagykanizsai Kistérség Többcélú Társulása Társulási Tanácsa a 2009. évi finanszírozási lehetőségei alapján
megszünteti a feladat ellátási megállapodást a Völgy Alapítvánnyal és a Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesülettel.
A Tanács felhatalmazza az Elnököt a szerződések felmondására.
Határidő: 2009. január 31.
Felelős: Marton István elnök
Operatív felelős: Polai György irodavezető

4/B/2009. (I. 26.) számú NKTT határozat (a Társulási Tanács 19 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta)

A Nagykanizsai Kistérség Többcélú Társulása Társulási Tanácsa a 2009. évi finanszírozási
lehetőségei alapján módosítja a feladat ellátási megállapodást a Magyar Vöröskereszttel úgy,
hogy a „támogató szolgálat és a közösségi ellátások ” feladatellátását megszüntetik és a feladat
ellátási szerződést a „nappali ellátás, a házi segítségnyújtás és a jelzőrendszeres házi
segítségnyújtás” szociális alapszolgáltatási feladatokra kötik meg.

A Tanács felhatalmazza az Elnököt a szerződés aláírására.
Határidő: 2009. január 31.
Felelős: Marton István elnök
Operatív felelős: Polai György irodavezető

4. Szolgáltatási szerződés megkötése a Bajza utcai ingatlanra
Marton István: Három ajánlat érkezett, a legkedvezőbb a Biztonság 2000 Security Kft-től érkezett, velük javaslom a
megállapodás megkötését.
Polai György: Jelenleg 1700-tól reggel 700-ig van őrzés, napközben a kivitelező van ott.
Dr. Tóth László: Fontosnak tartom megvizsgálni azt, hogy a milyen összegű felelősségbiztosítása van a szolgáltatást
nyújtónak. A választott cégnek 10 millió Ft értékű felelősségbiztosítása van, de nem mindegy, hogy mekkora értéket
őriz.
Marton István: Egyetértek, ezért is kötjük a megállapodást egyenlőre június 30-ig, addig biztos, hogy nem lesz benn
nagy érték, aztán ha oda költözik a Társulás, akkor majd jobban körbejárjuk a kérdést.
Szavazásra teszi a határozati javaslatot. A társulási tanács a határozati javaslatot egyhangúlag elfogadta.
5/2009. (I. 26.) számú NKTT határozat (a Társulási Tanács 19 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta)
A Nagykanizsai Kistérség Többcélú Társulás Társulási Tanácsa a Bajza utcai ingatlan őrzésvédelmi feladataival a
Biztonság 2000 Security Kft-vel köt szerződést 2009. június 30-ig. Felhatalmazza az Elnököt a szerződés aláírására.
Határidő: 2009. január 31.
Felelős: Marton István elnök
Operatív felelős: Polai György irodavezető
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5. Egyebek
5/1. Állásfoglalás tervezet
Horváth Zoltán: Korábban javasoltam, hogy a Városi Közgyűlésnek írjunk egy keményebb hangvételű levelet amiatt,
hogy az ingatlan vásárlása kapcsán többször negatívan tüntették fel, és alaptalan támadások érték a Többcélú Társulást
a Közgyűlés részéről. Elkészült a tervezet, javaslom elfogadni.
Pavlicz Lajos: Nem javaslom az Állásfoglalás elfogadását, mert ha ezt elküldjük a Közgyűlésnek, arra biztosan érkezik
válasz, mert mindig van válasz, pedig a legjobb mindenkinek az lenne ha lecsillapodnának a kedélyek, és túllépnénk a
dolgokon.
Hegedüs György: Egyetértek az előttem elhangzottakkal. Az újságokból is egyértelműen kiolvasható, hogy Elnökünk
elég erős ahhoz, hogy sikerrel megbirkózzon a Bajza utca 2- vel kapcsolatos peres ügyben. Ha ezt az Állásfoglalást
elküldjük, a Társulás belesodródhat egy számára előnytelen helyzetbe, holott az érintettsége az ügyben minimális.
Magyar Győző: Szerintem fogadjuk el az Állásfoglalást, így tisztul a kép, a Társulás eloszlatja magáról a negatív
képeket, vádakat.
Jancsecz Lajos: Javaslom, hogy vastagítsuk ki az Állásfoglalás azon részét amelyben arról van szó, hogy a Bajza utcai
ingatlan -a lakosságarányok miatt- hány %-ban a Városé.
Marton István szavazásra teszi az Állásfoglalás elfogadását. A társulási tanács az Állásfoglalást elfogadta.
6/2009. (I. 26.) számú NKTT határozat (a Társulási Tanács 16 igen szavazattal 3 tartózkodás mellett elfogadta)
A Nagykanizsai Kistérség Többcélú Társulás Társulási Tanácsa Állásfoglalást küld Nagykanizsa MJV Közgyűlésének
a Társulás Bajza utcai ingatlanvásárlásával kapcsolatban kialakult helyzet tisztázására.
Határidő: 2009. január 31.
Felelős: dr. Surdi Krisztina általános elnökhelyettes
Operatív felelős: Polai György irodavezető
Több napirend nem volt, ezért Marton István elnök megköszönte a részvételt, és bezárta az ülést.
Kelt: Nagykanizsa, 2009. január 30.
                                                                                                                                             
                                                                                                     Marton István
                                                                                                             Elnök
Jegyzőkönyv hitelesítő                    
                                                                                                  ……………………
                                                                                                      Polai György
          ...................................................                                            Irodavezető
                       Molnár Mihály
            Zalaszentbalázs polgármestere
          …………………………………
                            Túri Péter
                    Jegyzőkönyvvezető
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