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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:  276/2009.

Jegyzőkönyv

 

Többcélú Társulási Tanácsülésről
 
 
Készült: Nagykanizsai Kistérség Többcélú Társulása 2009. szeptember 21-én 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
                                  
Marton István: Köszöntötte az ülésen megjelenteket, megállapította, hogy az ülés határozatképes, mivel azon 18 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:
 

1. Tájékoztató a Városi Rendőrkapitányság munkájáról, támogatási kérelem előterjesztése.(írásban).
       Meghívott: Dr. Molnár József r. alezredes rendőrkapitány Előterjesztő: Marton István elnök
2. Együttműködési megállapodás kezdeményezése a KOLPING Szervezettel kistérségi szociális szolgáltatások

ellátására. Előterjesztő: Marton István elnök Meghívott: Kanyik Csaba intézményvezető
3. Tájékoztató a szociális kártyáról.(írásban) Előterjesztő: Marton István elnök
4. A Nagykanizsai Kistérség Többcélú Társulásának 2009. évi költségvetési határozatának módosítása. Előterjesztő:

Marton István elnök
5. A Nagykanizsai Kistérség Többcélú Társulásának 2009. évi I. félévi költségvetési és szakmai

beszámolója.(írásban) Előterjesztő: Marton István elnök
6. A Nagykanizsai Kistérség Többcélú Társulásának 2009. évi költségvetési határozatának módosítása a CÉDE

pályázattal kapcsolatosan.(írásban) Előterjesztő: Marton István elnök
7. A Nagykanizsa Kistérség Többcélú Társulásának Munkaszervezetének Alapító Okiratának módosítása.(írásban).

Előterjesztő: Marton István elnök
8. Javaslat a Térségi Pedagógiai Szakszolgálattal személygépkocsik üzemeltetésére szóló „Megállapodás”

módosítására.(írásban) Meghívott: Gellén Melinda intézményvezető Előterjesztő: Marton István elnök
9. Javaslat a Kistérségi Számviteli csoport létrehozásáról, könyvviteli feladat ellátására vonatkozó önkormányzati

igények alapján.(írásban).  Előterjesztő: Marton István elnök
10. Tájékoztató aktuális pályázati lehetőségekről.(szóban). 
11. Egyebek: 

                          
1. Tájékoztató a Városi Rendőrkapitányság munkájáról, támogatási kérelem előterjesztése
 
Berke László: Tájékoztatásként annyit mondanék, hogy 7,5 %-kal csökkent a közúti balesetek száma a kistérség
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területén. Ezen belül csökkent a súlyos közúti balesetek száma, viszont a könnyebb sérüléssel járó balesetek száma
kismértékben nőtt. A támogatási kérelemről írásos anyagot küldtünk a polgármestereknek, azzal kapcsolatban csak ha
kérdés van akkor szólnék.
Dr Tóth László: A Bizottságok megtárgyalták, két javaslat volt részükről, az egyik, hogy a Társulás ingatlanán a Bajza
utcába legyen kialakítva az orvosi rendelő, a másik pedig az volt hogy a többi kistérség is, amely a Kapitányság
területén van, járuljon hozzá a rendelő kialakításához. Az Elnökség mindkét javaslatot leszavazta.
Pavlicz Lajos: A Társulásnak hitelt kell felvennie, nincs tartaléka, tehát ha ebből adunk, akkor hitelből finanszírozzuk
meg ezt a támogatást.
Marton István:
Szavazásra teszi a határozati javaslatot. A társulási tanács a határozati javaslatot 1 ellenszavazattal, 4 tartózkodás
mellett elfogadta.
 
49/2009. (IX. 21.) számú NKTT határozat(a Társulási Tanács 13 igen szavazattal 1 ellenszavazat és 4
tartózkodás mellett elfogadta)

A Nagykanizsai Kistérség Többcélú Társulásának Társulási Tanácsa a Nagykanizsai
Rendőrkapitányság részére az épületében kialakítandó orvosi rendelő költségeihez 500.000 Ft
pénzeszköz átadással vissza nem térítendő támogatást nyújt. A támogatás felhasználásáról a

támogatott szervezet 2010. március 31-ig a Társulás felé elszámol. Amennyiben a támogatási cél
nem valósul meg, úgy a támogatott a kapott összeget a Társulásnak 2010. április 15-ig

visszautalja.
A Tanács felhatalmazza a Társulás Elnökét a megállapodás aláírására.

Határidő: 2009. október 15.
Felelős: Marton István elnök

Operatív felelős: Polai György Irodavezető
 
 
2. Együttműködési megállapodás kezdeményezése a KOLPING Szervezettel kistérségi szociális szolgáltatások
ellátására
 
Marton István: A Város még nem tárgyalta, javaslom, hogy napoljuk el a kérdést a Közgyűlés döntése utáni időpontra.
Természetesen ettől függetlenül hallgassuk meg a tájékoztatót, és kérdezzünk is amennyiben merül fel kérdés.
Kanyik István: Kiskanizsán szeretnénk megkapni egy használaton kívüli épületet, amelyet pályázati pénzből
felújítanánk. A Püpökkartól pedig folyamatban van az engedélyünk, amint ezt megkapjuk, elindítanánk a szolgáltatást
nappali ellátás területen.
Dr. Tóth László: A Kolping Szervezet milyen jogi kategória?
Kanyik István: A Tatabányai Bíróságon egyházi szervezetnek jegyezték be. A szervezet a Püspöki Konferencia alá
tartozik.
Dr. Tóth László: Az APEH ezt elfogadta, és hivatalosan adózva jogszerűen működik, és az egyházi normatívákat is
lehívhatja?
Kanyik István: Igen.
 
3. Tájékoztató a szociális kártyáról
 
Marton István: Mindenki olvasta a tájékoztatót, ez egyéni önkormányzati döntést igényel, erről nem kell szavaznunk.
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4. A Nagykanizsai Kistérség Többcélú Társulásának 2009. évi költségvetési határozatának módosítása
 
Dr. Tóth László: A Bizottságok megtárgyalták, 374.574e Ft bevételi és kiadási előirányzattal  elfogadják.
Marton István: Fogadjuk el a határozati javaslatot. Szavazásra teszi a határozati javaslatot. A társulási tanács a
határozati javaslatot egyhangúlag elfogadta.
 
50/2009. (IX. 21.) számú NKTT határozat (a Társulási Tanács 18 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta)

A Nagykanizsai Kistérség Többcélú Társulásának Társulási Tanácsa a Társulás 2009. évi
költségvetéséről szóló módosított 3/2009.(01.26.) NKTT. számú határozatának módosítását a 
mellékelt határozatnak megfelelően, 374.574eFt bevételi és kiadási előirányzattal  elfogadja.

Határidő: azonnal
Felelős: Marton István elnök

Operatív felelős: Polai György munkaszervezet vezető
 
 
5. A Nagykanizsai Kistérség Többcélú Társulásának 2009. évi I. félévi költségvetési és szakmai beszámolója
 
Dr. Tóth László: A szakmai és a költségvetési vonatkozásban is elfogadásra javasolták a Bizottságok
Póczai Zoltán: A Nonprofit Kft miért nincs benn a szakmai programban?
Polai György: A Nonprofit Kft önálló jogi személy, nem tartozik a Társulás Munkaszervezete alá.
Marton István: Javaslom fogadjuk el a határozati javaslatot. 
Szavazásra teszi a határozati javaslatot. A társulási tanács a határozati javaslatot egyhangúlag elfogadta.
 
 
51/2009. (IX. 21.) számú NKTT határozat (a Társulási Tanács 18 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta)
A Nagykanizsai Kistérség Többcélú Társulásának Társulási Tanácsa a 2009. I. félévi költségvetési gazdálkodásról
szóló beszámolót
 
                         374.574 eFt  bevételi és kiadási előirányzattal
                         158.436 eFt  bevételi teljesítéssel
                         162.032 eFt  kiadási teljesítéssel                          
elfogadja.
 
Határidő : azonnal
Felelős   : Marton István elnök
Operatív felelős: Polai György irodavezető
 
 
 
6. A Nagykanizsai Kistérség Többcélú Társulásának 2009. évi költségvetési határozatának módosítása a CÉDE
pályázattal kapcsolatosan
 
 
Dr. Tóth László: A Bizottságok megtárgyalták, elfogadásra javasolják.
Marton István: Javaslom fogadjuk el a határozati javaslatot. 
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Szavazásra teszi a határozati javaslatot. A társulási tanács a határozati javaslatot egyhangúlag elfogadta.
 
52/2009. (IX. 21.) számú NKTT határozat (a Társulási Tanács 18 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta)

A Nagykanizsai Kistérség Többcélú Társulásának Társulási Tanácsa a Társulás 2009. évi
költségvetéséről szóló többszörösen módosított 3/2009.(01.26.) NKTT. számú határozatának

módosítását a  mellékelt határozatnak megfelelően, 369.249eFt bevételi és kiadási előirányzattal 
elfogadja.

 
Határidő: azonnal

Felelős: Marton István elnök
Operatív felelős: Polai György munkaszervezet vezető
 
Marton István: A CÉDE pályázattal kapcsolatosan kell hoznunk egy határozatot a csökkentett műszaki tartalommal
történő megvalósításról, és még egyet a közbeszerzési eljárás megindításával kapcsolatban, tehát két határozatot kell
elfogadnunk.
 
Szavazásra teszi a CÉDE csökkentett műszaki tartalomról szóló határozati javaslatot. A társulási tanács a határozati
javaslatot egyhangúlag elfogadta.
 
53/2009. (IX. 21.) számú NKTT határozat (a Társulási Tanács 18 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta)
A Nagykanizsai Kistérség Többcélú Társulása Társulási Tanácsa a Nyugat-dunántúli Regionális Fejlesztési
Tanács által „Önkormányzati fejlesztésekhez kapcsolódó közcélú foglalkoztatás anyag- és eszközbeszerzése”
jogcímre megítélt támogatás alapján a pályázati programot csökkentett műszaki tartalommal és összköltséggel
valósítja meg és az összköltségvetését  a következőre módosítja:
 
A pályázat célja:
Nagykanizsai Kistérség közfoglalkoztatáshoz kapcsolódó eszköz- és anyagbeszerzése
A fejlesztés megvalósulási helye: 8800, Nagykanizsa Király u. 47.
A fejlesztés forrásösszetétele:

Megnevezés Összege (Ft-ban)
Saját forrás 6 337
Hitel  
Támogatásból igényelt összeg 21 337
Egyéb támogatás (nevesítve)  
Egyéb forrás  
Összesen 21 337

 
A Társulási Tanács a 2009. évi saját forrás összegét a 2009. évi költségvetéséről szóló 52/2009. (IX. 21.)
számú költségvetési határozatában biztosítja.
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Határidő: Azonnal
Felelős: Marton István Elnök
Operatív felelős: Polai György Irodavezető
 
Szavazásra teszi a CÉDE közbeszerzési eljárás megindításáról szóló határozati javaslatot. A társulási tanács a
határozati javaslatot egyhangúlag elfogadta.
 
54/2009. (IX. 21.) számú NKTT határozat (a Társulási Tanács 18 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta)
A Nagykanizsai Kistérség Többcélú Társulása Társulási Tanácsa a Nyugat-dunántúli Regionális Fejlesztési
Tanács által „Önkormányzati fejlesztésekhez kapcsolódó közcélú foglalkoztatás anyag- és eszközbeszerzése”
jogcímre megítélt támogatás alapján a „Nagykanizsai Kistérség közfoglalkoztatáshoz kapcsolódó eszköz- és
anyagbeszerzése” pályázat megvalósításához a közbeszerzési eljárást elindítja.
 
Határidő: 2009. szeptember 30.
Felelős: Marton István Elnök
Operatív felelős: Polai György Irodavezető
 
 
7. A Nagykanizsa Kistérség Többcélú Társulásának Munkaszervezetének Alapító Okiratának módosítása
 
Marton István: Új szakfeladatok kerülnek bele, és a cím változik. Fogadjuk el.
Szavazásra teszi a határozati javaslatot. A társulási tanács a határozati javaslatot egyhangúlag elfogadta.
 
55/2009. (IX. 21.) számú NKTT határozat (a Társulási Tanács 18 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta)
A Nagykanizsai Kistérség Többcélú Társulása Társulási Tanácsa a Munkaszervezet módosított Alapító Okiratát a
Társulási Tanács számára elfogadásra javasolja.
Határidő: 2009. szeptember 21.
Felelős: Marton István elnök
Operatív felelős: Polai György Irodavezető
 
 
8. Javaslat a Térségi Pedagógiai Szakszolgálattal személygépkocsik üzemeltetésére szóló „Megállapodás”
módosítására
 
Polai György: Júliusban tárgyaltuk ezt a kérdést, új feladat indul, a pályaválasztási tanácsadás, és erre a célra is
szeretnék használni a buszokat, és az a kérés, hogy a Zalakarosi Kistérség területén is használhassák a buszokat.
Marton István: A Bizottságok és az Elnökség is elfogadta, én egyetértek a kezdeményezéssel, nekünk többletköltségbe
nem kerül.
Szavazásra teszi a határozati javaslatot. A társulási tanács a határozati javaslatot egyhangúlag elfogadta.
 
56/2009. (IX. 21.) számú NKTT határozat (a Társulási Tanács 18 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta)
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A Nagykanizsai Kistérség Többcélú Társulás Társulási Tanácsa a gépjármű üzemeltetésére
vonatkozó megállapodást a melléklet szerint köti meg a Térségi Pedagógiai Szakszolgálattal.

Felhatalmazza általános elnökhelyettesét a megállapodás megkötésére.
Határidő: 2009. szeptember 30.
Felelős: Marton István elnök

Operatív felelős: Polai György Irodavezető
9. Javaslat a Kistérségi Számviteli csoport létrehozásáról, könyvviteli feladat ellátására vonatkozó
önkormányzati igények alapján
 
Balázs László: Nem volt hiábavaló a munka, 16 önkormányzat keresett meg bennünket, ezek 80%-a bevezeti az
ECOSTAT nevű integrált számviteli programot.
A képzéssel kapcsolatban nem tudjuk, hogy milyen modulok vannak az önkormányzatnál, ehhez visszajelzés kell, csak
úgy tudunk segíteni.
Marton István: Tehát nem valósul meg a számviteli csoport beindítása a társulásnál. Szavazásra teszi a határozati
javaslatot. A társulási tanács a határozati javaslatot 17 igen, 1 tartózkodás mellett elfogadta.
 
57/2009. (IX. 21.) számú NKTT határozat (a Társulási Tanács 17 igen szavazattal 1 tartózkodás mellett
elfogadta)
A Nagykanizsai Kistérség Többcélú Társulása Társulási Tanácsa a munkaszervezet szervezeti egységeként a számviteli
csoportot nem hozza létre.
Határidő:  2009. szeptember 30.
Felelős: Marton István Elnök
Operatív felelős: Polai György Irodavezető    

 
 
10. Tájékoztató aktuális pályázati lehetőségekről
 
Polai György: Pályázni próbálunk „Szociális a alapszolgáltatások fejlesztése” című pályázatra. Az eszközbeszerzéses
pályázatnál a csökkentett támogatási arány miatt lemondtunk a társulási közös gépekről, a településeknek pedig fel lett
ajánlva, hogy amennyiben kéri a számára előzetesen betervezett gépet, úgy megnő az önrésze. Akik ezt nem vállalták,
ott a gépek mennyiségében, illetve paramétereiben kellett csökkentenünk.
 
 
11. Egyebek
 
 
11/1. Jégkár elleni védekezés lehetősége
 
Póczai Zoltán: Sormás települést az idén jelentős jégkár érte, és Baranyában működik egy cég, amely jégeső
elhárítással foglalkozik, megvan az elérhetőségük, ha engedjük, eljönnének a következő társulási ülésre és
tájékoztatnának bennünket.
Marton István: Egyetértek, a munkaszervezet jelentkezni fog az elérhetőségért.
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11/2. Javaslat levegővel felfújt játékeszközök vásárlására
 
Horváth Zoltán: A Falunapon béreltünk felfújható játékeszközöket, és nagyon népszerűek voltak. Az lenne a
javaslatom, hogy a színpad beszerzésére szánt 400 000 Ft-ot fordítsuk ilyen játékok beszerzésére, mivel ebből az
összegből színpadot nem lehet vásárolni.
Marton István: Jó az ötlet, majd meglátjuk a lehetőségeinket, igazság szerint a színpad is kéne, sátor, és hangosításhoz
megfelelő hangtechnikai eszköz is. A költségvetés tervezésekor kell erre is odafigyelni.
 
 
 
11/3. A Nagykanizsa és Környéke Foglalkoztatási Szociális és Közművelődési Nonprofit Kft. Alapító Okiratának
kiegészítése
 
Marton István: A Társulással kötött bérleti szerződés miatt kell a Kft. Alapító Okiratába belevenni a Nagykanizsa
Bajza u. 2-1. címet is, fogadjuk el a határozati javaslatot. Szavazásra teszi a határozati javaslatot. A társulási tanács a
határozati javaslatot egyhangúlag elfogadta.
58/2009. (IX. 21.) számú NKTT határozat (a Társulási Tanács 18 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta)
A Nagykanizsai Kistérség Többcélú Társulása Társulási Tanácsa a Nagykanizsa és Környéke Foglalkoztatási, Szociális
és Közművelődési Nonprofit Kft. folyamatban lévő Alapító Okirat módosításának kiegészítést elfogadja.
 
A Nagykanizsai Kistérség Többcélú Társulása bérleti szerződést kötött a Nagykanizsa, Bajza u. 2-1. szám alatti
irodahelyiségekre a Nagykanizsa és Környéke Foglalkoztatási, Szociális és Közművelődési Nonprofit Kft-vel. A
bérleti szerződés 2009. június 1. napjától hatályos.
 

Az új címen is megvalósuló működés miatt az Alapító Okiratba telephely bejegyzés szükséges a
8800 Nagykanizsa, Bajza József u. 2-1. szám alatti irodahelyiségek, mint bérlemények

vonatkozásában.
 
Az Alapító Okirat módosítása után:
Székhely: 8800 Nagykanizsa, Király u. 47. (változatlan)
Telephely: 8800 Nagykanizsa, Bajza József u. 2-1. (új bejegyzés)
 
 
Felelős: Marton István elnök
Határidő: 2009. szeptember 21.
Operatív felelős: Horváthné Bagó Mónika ügyvezető
 
 
Több napirend nem volt, ezért Marton István elnök megköszönte a részvételt, és bezárta az ülést.
 
Kelt: Nagykanizsa, 2009. október 2.
 
                                                                                                                                             
                                                                                                     Marton István



Tisztelt
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                                                                                                             Elnök
Jegyzőkönyv hitelesítő                    
 
                                                                                                  ……………………
                                                                                                      Polai György
          ...................................................                                            Irodavezető
                       Molnár Mihály

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