Tisztelt

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: 127/2009.

Jegyzőkönyv
Társulási Tanácsülésről
Készült: Nagykanizsai Kistérség Többcélú Társulása 2009. április 6-án 1400 órai kezdettel a Nagykanizsai
Vasemberház Dísztermében megtartott Társulási Tanácsülésről.
Tárgy: Az alábbiakban felsorolt napirend szerint.
Jelen vannak: a mellékelt jelenléti ív szerint
Meghívottak: Horváthné Bagó Mónika Kft Ügyvezető
                        Dr. Molnár József Rendőrkapitány
                        Balassáné Tüske Ágnes Igazgató, Szivárvány Fejlesztő Központ
                        Erdős Péter Nagykanizsa MJV
                        Pölöskei János Kirendeltségvezető Munkaügyi Központ Nagykanizsai Kirendeltség
Marton István: Köszöntötte az ülésen megjelenteket, megállapította, hogy az ülés határozatképes, mivel azon 15 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.
Napirend előtt: dr. Molnár József Nagykanizsai Rendőrkapitány tájékoztatta a jelenlévőket az elmúlt negyedév baleseti
statisztikájáról, felhívta a figyelmet, a motoros balesetek számának emelkedésére.
Napirendi pontok:
1. Tájékoztató a 2009/2010 éves helyközi személyszállítási menetrendek változtatásának tervezetéről, annak
kistérségi egyeztetése. Meghívott: Tóthné Temesi Kinga KSZI irodavezető, MÁV-START, ZALA VOLÁN
képviselői
2. Beszámoló a pedagógiai szakszolgálati feladatok 2008. évi ellátásáról. (írásban)
            Meghívott: Szmodics Józsefné osztályvezető, Balassáné Tüske Ágnes igazgató
3. Kérelem a város-környéki diákbajnokság szervezési kiadásaihoz. (írásban)
Meghívott: Szmodics Józsefné osztályvezető
4. Éves jelentés a belső ellenőrzési feladatellátásról a Nagykanizsai Kistérség Többcélú Társulásnál. (írásban)
Előterjesztő: Marton István elnök
5. Belső ellenőrzési feladatok ellátása Sormás Község számára a Nagykanizsai Kistérség Többcélú Társulásának
feladatellátásában. (írásban) Előterjesztő: Marton István elnök
6. A Nagykanizsai Kistérség Többcélú Társulás 2008. évi beszámolója a költségvetési gazdálkodásról. (írásban)
Előterjesztő: Marton István elnök
7. A Nagykanizsai Kistérség Többcélú Társulásának 2009. évi Közfoglalkoztatási terve
(írásban) Előterjesztő: Marton István elnök
8. Pályázat benyújtása közfoglalkoztatás szervezésre vonatkozóan. (írásban)
      Előterjesztő: Marton István elnök
9. A Nagykanizsai Kistérség Többcélú Társulásának 2009. évi Közbeszerzési terve
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(írásban) Előterjesztő: Marton István elnök
10. Tájékoztató a Nagykanizsa és Környéke Szociális, Foglalkoztatási és Közművelődési Nonprofit Kft. 2009. év
első félévében beadott szakmai pályázatairól. (írásban). Meghívott előterjesztő: Horváthné Bagó Mónika
ügyvezető
11. Egyebek (Cigány kisebbségi önkormányzat állásfoglalás javaslata írásban)
                          
1. Tájékoztató a 2009/2010 éves helyközi személyszállítási menetrendek változtatásának tervezetéről, annak
kistérségi egyeztetése
Tóthné Temesi Kinga: Ez év április 10-ig a vasúti törvény szerint a vasúttársaságoknak be kell nyújtani a vasúti
menetvonal igényét. Ezt követően lényeges menetrendi struktúrát módosító változtatások már nem fogadhatók el a
decemberben életbe lépő menetrendnél. A konkrét vasúti menetrendek kiszerkesztése július első felére várható. Utána
leülünk a Volán társaságokkal, egyeztetünk a csatlakozásokról. Majd finomhangolás után augusztusra lesz kész a
menetrend és ez fog felkerülni a Minisztériumba. Átadom a szót először a Zala Volán, majd a Máv-Start
képviselőinek.
Zala Volán képviselője: Sajnos a rendszernek nem olyan problémái vannak, hogy a munkahelyek miatt új járatokat kell
indítani, hanem sajnos fordítva van. A közelmúltban tartottunk utas számlálást, a Tungsram létszámcsökkentése miatt,
és azoknak a járatoknak amelyeket megszámoltunk, 90%-a leállítható lenne, sajnos 2-3 fővel mennek a buszok.
Távolsági járatok tekintetében járatbővítés történt a Nagykanizsa-Budapest útvonalon, egyéb bővítésben nem
gondolkodhatunk. Konkrétan járat visszaállítást kértek a Bajcsaiak, a megszűntetett járat reggel 4-kor indult, megszűnt,
mivel 2-4 fő utazott rajta. Hahótról két kérés érkezett, az egyik Hahót-Pötréte vonatkozásában egy járatvisszaállítás-ez
az ügy folyamatban van- a másik pedig járatbővítés Zalaegerszeg irányába, ezt sajnos nem áll módunkban teljesíteni.
Máv-Start képviselője: A Nagykanizsára befutó 3 vasútvonal vonatkozásában sok változtatást nem tervezünk.
Balatonszentgyörgy irányába lesz átstruktúrálás, tehát a jelenleg közlekedő vonatmennyiség egyenletesebb eloszlású
lesz. Szombathely irányában nem lesz változás. Ami a konkrét kérést illeti, Zalaszentjakabról kértek járatmegállítást a
Nagykanizsa-Budapest vonalon, ezt tudjuk teljesíteni, az utaslétszámok is igazolják. Várhatóan visszaáll a közvetlen
bécsi kapcsolat is.
Pavlicz Lajos: Sajnos a tapasztalat azt mutatja, hogy a Máv vonatkozásában nem szokták figyelembe venni az
önkormányzat kívánságait.
Dr. Tóth László: Szerintem az IC típusú járatokat kéne erősíteni a Mávnál, mert az ma már nem megengedhető, hogy a
Nagykanizsa-Budapest távolság több mint 4 óra alatt teljesíthető.
Marton István: Köszönjük, vegyük tudomásul a tájékoztatást.
A társulási tanács a tájékoztatót tudomásul vette.
2. Beszámoló a pedagógiai szakszolgálati feladatok 2008. évi ellátásáról
Dr. Tóth László: A két bizottság megtárgyalta és elfogadásra javasolja. Az anyagból egyébként látszik, hogy a legtöbb
ellátott logopédia és gyógytestnevelés feladatoknál van.
Tüske Ágnes: 2000 körüli gyermeklétszámot lát el a Szivárvány Fejlesztő Központ, 1200 fő után tud lehívni
normatívát is. Fontos megjegyezni a feladatellátás szempontjából, hogy ha a gyermek a lakhelyén veszi igénybe a
szolgáltatást, akkor arra dupla normatíva jár ebben az évben. Ez azt jelenti, hogy a szakszolgálat idei költségét
valószínűleg fedezi a normatíva. Az intézmény átszervezésére augusztusban kerül sor.
Marton István: Javaslom, hogy fogadjuk el a beszámolót. Szavazásra teszi a javaslatot. A társulási tanács a javaslatot
egyhangúlag elfogadta.
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11/2009. (IV. 06.) számú NKTT határozat(a Társulási Tanács 15 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta)
A Nagykanizsai Kistérség Többcélú Társulása Társulási Tanácsa a Szivárvány Fejlesztő Központ beszámolóját a 2008.
évről elfogadja.
Határidő: azonnal
Felelős: Marton István elnök
Operatív felelős: Polai György irodavezető
3. Kérelem a város-környéki diákbajnokság szervezési kiadásaihoz
Dr. Tóth László: A két bizottság megtárgyalta és elfogadásra javasolja.
Marton István: Javaslom hogy támogassuk a kérést. Szavazásra teszi a javaslatot. A társulási tanács a javaslatot
egyhangúlag elfogadta.
12/2009. (IV. 06.) számú NKTT határozat(a Társulási Tanács 15 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta)
A Nagykanizsai Kistérség Többcélú Társulása Társulási Tanácsa 400 000 Ft-tal támogatja a Nagykanizsa MJV által
megszervezésre kerülő Városkörnyéki diákolimpiai bajnokságot.
Határidő: 2009. április 30.
Felelős: Marton István elnök
Operatív felelős: Polai György irodavezető

4. Éves jelentés a belső ellenőrzési feladatellátásról a Nagykanizsai Kistérség Többcélú Társulásnál
Dr. Tóth László: A bizottságok megtárgyalták, elfogadásra javasolják
Marton István: Köszönöm, fogadjuk el a határozati javaslatot. Szavazásra teszi a határozati javaslatot. A társulási
tanács a határozati javaslatot egyhangúlag elfogadta.
13/2009. (IV. 06.) számú NKTT határozat(a Társulási Tanács 15 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta)

A Nagykanizsai Kistérség Többcélú Társulása Társulási Tanácsa a belső ellenőrzési jelentést
jóváhagyja, a 2008. évről beszámoló jelentését elfogadja.

Határidő: azonnal
Felelős: Marton István elnök
Operatív felelős: Polai György irodavezető

5. Belső ellenőrzési feladatok ellátása Sormás Község számára a Nagykanizsai Kistérség Többcélú Társulásának
feladatellátásában
Póczai Zoltán: Sormás 2010-től kéri a belső ellenőrzés kiterjesztését, ebben az évben megoldjuk máshogy.
Dr. Tóth László: A bizottságok megtárgyalták, 2010-től javasolják a belső ellenőrzés ellátását Sormáson.
Marton István: Köszönöm, fogadjuk el az első határozati javaslatot, a b. pont tárgytalan. Szavazásra teszi a határozati
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javaslatot. A társulási tanács a határozati javaslatot egyhangúlag elfogadta.
14/2009. (IV. 06.) számú NKTT határozat(a Társulási Tanács 15 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta)
A Nagykanizsai Kistérség Többcélú Társulása Társulási Tanács elfogadja Sormás Község Önkormányzatának
felvételét a Társulási Megállapodásba, belső ellenőrzési feladatellátás tekintetében. Felkéri a tagtelepülések Képviselőtestületeit, hogy a soron következő „Társulási Megállapodás” módosítását ennek megfelelően fogadják el.
Határidő: 2009. július 31.
Felelős: Marton István elnök
Operatív felelős: Polai György irodavezető
6. A Nagykanizsai Kistérség Többcélú Társulás 2008. évi beszámolója a költségvetési gazdálkodásról
Marton István: Amennyiben nincs hozzászólás kérem fogadjuk el a határozati javaslatot.
Szavazásra teszi a határozati javaslatot. A társulási tanács a határozati javaslatot egyhangúlag elfogadta.
15/2009. (IV. 06.) számú NKTT határozat(a Társulási Tanács 15 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta)
A Nagykanizsai Kistérség Többcélú Társulásának Társulási Tanácsa a Társulás 2008. évi költségvetési gazdálkodásról
szóló szöveges beszámolót, valamint a Társulás 2008. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló zárszámadását a
mellékelt határozat és annak mellékletei szerint 331.915ezer Ft bevételi és 329.083ezer Ft kiadási főösszeggel, 835ezer Ft költségvetési pénzmaradvánnyal elfogadja.
Határidő: azonnal
Felelős: Marton István elnök
Operatív felelős: Polai György irodavezető

7. A Nagykanizsai Kistérség Többcélú Társulásának 2009. évi Közfoglalkoztatási terve
Kámán Péter: A jogszabály továbbra is csak társulások számára enged forrást lehívni a közfoglalkoztatásra, többcélú
társulások nem tartoznak ide.
Polai György: A felvetett problémával kapcsolatos foglalkoztatásra, támogatásra vonatkozóan kértünk állásfoglalást,
azonban pontos választ nem kaptunk továbbra sem, egyébként az Államigazgatási Hivatal szerint a feladatot be kell
emelni a Társulási Megállapodásba, ez a szociális feladatellátáshoz tartozik.
Molnár Mihály: Engem csak az zavar ezzel kapcsolatban, hogy pl: Csapi közfoglalkoztatásába beleszól másik 26
polgármester.
Pölöskei János: Szeretném jelezni az Út a munkához programmal kapcsolatban, hogy dologi kiadásokra lehet majd
pályázni a Nyugat-dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökséghez. Augusztusnál előbb azonban nem lesz belőle pénz.
Marton István: Amennyiben több hozzászólás nincs kérem fogadjuk el a határozati javaslatot.
Szavazásra teszi a határozati javaslatot.
A társulási tanács a határozati javaslatot elfogadta.
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16/2009. (IV. 06.) számú NKTT határozat(a Társulási Tanács 14 igen szavazattal 1 tartózkodás mellett
elfogadta)
a.) A Nagykanizsai Kistérség Többcélú Társulása Társulási Tanácsa elfogadja a Nagykanizsai Kistérség Többcélú
Társulása 2009. évi Közfoglalkoztatási tervét, valamint megbízza a Munkaszervezetet, hogy a Közfoglalkoztatási
Tervet a Munkaügyi Központ Illetékes Kirendeltsége részére véleményezés céljából küldje be.
b.) Az elfogadott kész tervet küldje meg a Magyar Államkincstárnak és állami foglalkoztatási szolgálatnak.
Határidő: azonnal
Felelős: Marton István elnök
Operatív felelős: Polai György irodavezető

8. Pályázat benyújtása közfoglalkoztatás szervezésre vonatkozóan
Marton István: Mindenki írásban megkapta az előterjesztést, annak a kiegészítését is, ha nincs kérdés akkor javaslom
fogadjuk el. Szavazásra teszi a határozati javaslatot. A társulási tanács a határozati javaslatot elfogadta.
17/2009. (IV. 06.) számú NKTT határozat(a Társulási Tanács 14 igen szavazattal 1 tartózkodás mellett
elfogadta)
A Nagykanizsai Kistérség Többcélú Társulása Társulási Tanácsa egyetért azzal, hogy a Társulás Csapi, Fityeház és
Murakeresztúr Községek Önkormányzatai megbízása alapján pályázatot nyújtson be a Szociális és Munkaügyi
Minisztérium által kiírt „Közfoglalkoztatás-szervezők foglalkoztatásának támogatása” pályázati felhívásra, egy fő
foglalkoztatására. A közfoglalkoztatással érintett települések a foglalkoztatással kapcsolatos, támogatáson felüli
költségeket vállalják.
Határidő: 2009. április 15.
Felelős: Marton István Elnök
Operatív felelős: Polai György Irodavezető

9. A Nagykanizsai Kistérség Többcélú Társulásának 2009. évi Közbeszerzési terve
Marton István: Jelenleg nem tervezünk beszerezni semmit, de ha a helyzet változik akkor tudjuk módosítani. Javaslom
fogadjuk el. Szavazásra teszi a határozati javaslatot. A társulási tanács a határozati javaslatot elfogadta.

18/2009. (IV. 06.) számú NKTT határozat(a Társulási Tanács 15 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta)
A Nagykanizsai Kistérség Többcélú Társulása Társulási Tanácsa elfogadja a 2009. évre szóló közbeszerzési tervet.
Határidő: azonnal
Felelős: Marton István Elnök
Operatív felelős: Polai György Irodavezető
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10. Tájékoztató a Nagykanizsa és Környéke Szociális, Foglalkoztatási és Közművelődési Nonprofit Kft. 2009. év
első félévében beadott szakmai pályázatairól
Marton István: Mindenki írásban megkapta az előterjesztést, ha nincs kérdés akkor javaslom fogadjuk el a
tájékoztatást. Szavazásra teszi a tájékoztatót. A társulási tanács a tájékoztatót elfogadta.
19/2009. (IV. 06.) számú NKTT határozat(a Társulási Tanács 15 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta)
A Nagykanizsai Kistérség Többcélú Társulása Társulási Tanácsa elfogadja a Nagykanizsa és Környéke Szociális,
Foglalkoztatási és Közművelődési Nonprofit Kft. 2009. év első félévében beadott szakmai pályázatairól szóló
tájékoztatót.
Határidő: azonnal
Felelős: Marton István Elnök
Operatív felelős: Horváthné Bagó Mónika Ügyvezető

11. Egyebek

11 /1. Nagykanizsai Kistérség Foglalkoztatási Paktum

Horváthné Bagó Mónika: 2009. március 30-án megjelent a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében a
„Helyi és határon átnyúló foglalkoztatási megállapodások című felhívás, mely a foglalkoztatási paktumok létrejöttét
támogatja. A projekt során lehívható maximális támogatás összege 25 millió Ft. 10% önerő szükséges, ami 2 777 777
Ft. A Nonprofit Kft-nek nem áll rendelkezésére az önrész biztosításához szükséges összeg, ezért kérjük, hogy a közös
foglalkoztatási program érdekében az önrészt szíveskedjenek biztosítani.
Marton István: Javaslom támogatni a kezdeményezést. Szavazásra teszi a javaslatot. A társulási tanács a javaslatot
egyhangúlag elfogadta.

20/2009. (IV. 06.) számú NKTT határozat(a Társulási Tanács 15 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta)
A Nagykanizsai Kistérség Többcélú Társulása Társulási Tanácsa javasolja a Nagykanizsa és Környéke Szociális,
Foglalkoztatási és Közművelődési Nonprofit Kft. számára pályázat benyújtását a „Helyi és határon átnyúló
foglalkoztatási megállapodások” című pályázati felhívásra, melyhez biztosítja a 2 777 777 Ft önrészt is.
Határidő: azonnal
Felelős: Marton István Elnök
Operatív felelős: Horváthné Bagó Mónika Ügyvezető
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11/2. A Zala Megyei Cigány Kisebbségi Önkormányzat kérése
Marton István: A Zala Megyei Cigány Kisebbségi Önkormányzat Elnökétől kaptunk egy levelet, melyben kéri, hogy a
Társulás határolódjon el a rasszista megnyilvánulásoktól. Kérik továbbá azt, hogy a Magyar Gárda ne kaphasson
engedélyt a polgármesterektől a megye településein felvonulásra, továbbá név szerinti szavazást is kérnek tőlünk. Úgy
gondolom, hogy a kérés első részét teljesíteni tudjuk, és a tanács vállalja az elhatárolódást a rasszista
megnyilvánulásoktól. A Gárdával kapcsolatban, hogy engedélyt ad-e a település vagy nem a felvonulásra, az az adott
település döntése, mi innen abba nem szólhatunk bele, a név szerinti szavazás pedig a társulás SZMSZ-ével
teljességgel összeférhetetlen így azt sem tudjuk teljesíteni.
Szavazásra teszi az elhangzottakat.
A társulási tanács az elhangzottakat egyhangúlag elfogadta.

21/2009. (IV. 06.) számú NKTT határozat(a Társulási Tanács 15 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta)
A Nagykanizsai Kistérség Többcélú Társulása Társulási Tanácsa elhatárolódik mindenfajta rasszista kijelentéstől és
megnyilvánulástól, nemre, felekezetre, etnikumra, kisebbségre tekintettel.
Határidő: azonnal
Felelős: Marton István Elnök

Több napirend nem volt, ezért Marton István elnök megköszönte a részvételt, és bezárta az ülést.
Kelt: Nagykanizsa, 2009. április 9.
                                                                                                                                             
                                                                                                     Marton István
                                                                                                             Elnök
Jegyzőkönyv hitelesítő                    
                                                                                                  ……………………
                                                                                                      Polai György
          ...................................................                                            Irodavezető
                       Molnár Mihály
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Tisztelt

            Zalaszentbalázs polgármestere
          …………………………………
                            Túri Péter
                    Jegyzőkönyvvezető
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