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Ikt.sz.: 254/2005.

Jegyzőkönyv

Készült: Nagykanizsai Kistérség Többcélú Társulásának 2005. november 18-án 1300 órai kezdettel a
Nagykanizsai Vasemberház dísztermében megtartott rendkívüli tanácsüléséről.
Tárgy: Az alábbiakban felsorolt napirend szerint.
Jelen vannak: a mellékelt Jelenléti ív alapján 37 fő helyi önkormányzati polgármester, illetve
képviselő.
Litter Nándor elnök üdvözli a megjelenteket, megállapítja, hogy a taggyűlés határozatképes,
mivel a 48 tagból 37 tag jelen van, illetve képviselteti magát.
A tanácsülést megnyitja.
Jegyzőkönyvvezetésre felkéri Túri Pétert. Jegyzőkönyv hitelesítésre felkéri Réti Alfréd
polgármester urat.
A tanácsülés a javaslatot elfogadja.
Ismerteti a napirendi javaslatot
Napirendi pontok:
1. A Többcélú Társulás által végzett feladat ellátási tevékenység kibővítése közoktatási,
szociális, belső ellenőrzési területen.
Előadó: Litter Nándor elnök
2. Környezetvédelmi feladat felvétele
Előadó: Litter Nándor elnök
3. Nagykanizsa és Környéke Foglalkoztatási, Szociális és Közművelődési Közhasznú
Társaság Ügyvezetőjének megbízatása.
Előadó: Litter Nándor elnök
A tanács a napirendet egyhangúlag elfogadta.
Litter Nándor: Átadom a szót Polai Györgynek, aki ismerteti összejövetelünk okát
Polai György: A többcélú társulásokra vonatkozó előírások és a BM elvárásai folyamatos
mozgásban vannak, a megváltozott feltételekhez a társulási megállapodást is szükséges
alakítanunk.
Az egyik ilyen módosításra szoruló terület a szociális terület, mivel a tavaly vállalt feladatok
idén kevésnek bizonyulnak. A Családok Átmeneti Otthonára vonatkozó együttműködés ilyen
formában 2006-ra a normatíva igénylés szempontjából már kevés, ehhez szociális területen más
feladatokban is együtt kell működnünk. A költségvetési törvény tervezet szerint a szociális
alapszolgáltatási területen felsorolt 6 feladat közül 3-at kell felvállalni ahhoz, hogy a társulás
támogatást igényelhessen a feladat ellátáshoz. Az elmúlt ülésen már körvonalazódott az
együttműködés lehetősége a Magyar Vöröskereszttel 3 feladat terén, és indokolt ezt elindítani.
Természetesen nem lehet mindent és mindenkit ellátni máról holnapra a kistérség egész
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területén, de a szándék megvan arra, hogy a rendelkezésre álló anyagi források felhasználásával
a vöröskereszt mielőbb elláthassa az összes rászorultat a kistérség teljes területén. Sajnos az
egyes önkormányzatok által ellátott feladatok után nem tudjuk lehívni a normatívát, azonban a
vöröskereszt bevonása nem jelenti azt, hogy az eddig jól működő struktúrákat le kéne bontani,
ahol azonban nem működnek ezek az ellátások, ott a vöröskereszt révén megvalósulnak a
szolgáltatások. Ehhez kérjük az egyes önkormányzatok képviselő testületeinek támogatását.
A másik ok ami miatt módosítani kell a társulási megállapodást az, hogy a kezdetek és az
indulás óta több település is jelezte csatlakozási szándékát az egyes feladatokhoz, és ezen
települések felvételéhez szintén szükséges a társulási megállapodás módosítása. A társulás úgy
működik, hogy a társulási tanács kezdeményez, ő hozza meg a szándékot, a határozatot a
módosításra, és a képviselő testületek elfogadása után válik hatályossá a módosítás.
További módosítás a környezetvédelmi tevékenység bekerülése a megállapodásba, az élet úgy
hozta, hogy az állati hulladék elhelyezése kapcsán már kismértékben előre haladtunk, már
tanulmány is készült a közös gyűjtés és ártalmatlanítás lehetőségeiről. A Közigazgatási Hivatal
fontosnak tartja, hogy e területen mutatkozó együttműködési szándékot is rögzítsük a társulási
megállapodásunkban, külön az ágazati feladatellátásban feltűntetve.
A 3. napirendi pont a KHT Ügyvezetői Igazgatói megbízatás meghosszabbítása.
1. A Többcélú Társulás által végzett feladat ellátási tevékenység kibővítése szociális,
közoktatási és belső ellenőrzési területeken
/Előadó: Litter Nándor/
Belső ellenőrzési feladat
Litter Nándor: a napirendi pont belső ellenőrzéssel kapcsolatos előterjesztéséhez van-e
észrevétel, javaslat?
Kámán Péter: Javaslom kibővíteni a határozatot azzal hogy Szepetnek település a Hahóti Belső
Ellenőrzési Társuláshoz csatlakozott.
Litter Nándor: Egyetértek, szavazásra teszem a belső ellenőrzési feladattal kapcsolatos
előterjesztés elfogadását az előbb említett kiegészítéssel.
A Tanács az előterjesztést egyhangúlag, tartózkodás és ellenszavazat nélkül elfogadta.
67 /2005. sz. határozat:
A Társulási Tanács kinyilvánítja szándékát és egyetért azzal, hogy a belső ellenőrzési feladatra
társult önkormányzatok körét kibővíti a Zalakarosi Belső Ellenőrzési Társulást alkotó 14
településsel, és a Hahóti belső ellenőrzési társuláshoz csatlakozó Szepetnek településsel,
egyetért a Társulási Megállapodás 5. mellékletének módosításával és javasolja a
képviselőtestületeknek a Társulási megállapodás módosítását ennek megfelelően.
Felelős: Litter Nándor
Határidő: 2005. november 18.
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Közoktatási és mozgókönyvtári feladat
Litter Nándor: az előterjesztés első részéhez, a feladatellátásokhoz csatlakozni kívánó
településekkel kapcsolatban van-e észrevétel, javaslat?
Szavazásra teszi az előterjesztés első, a feladatellátásokhoz csatlakozni kívánó településekkel
kapcsolatos részét.
A Tanács az előterjesztést egyhangúlag, tartózkodás és ellenszavazat nélkül elfogadta.
68 / 2005. sz. határozat
A Társulási Tanács a feladatellátási együttműködésben támogatja Alsórajk település
csatlakozását a közoktatási, Galambok és Hahót települések csatlakozását a szociális, Pölöskefő
település csatlakozását a közoktatási, szociális és a mozgókönyvtári feladatokhoz, Garabonc,
Nagyrada települések csatlakozását a közoktatási feladatokhoz és egyetért a Társulási
Megállapodás vonatkozó mellékleteinek módosításával.
Felelős: Litter Nándor
Határidő: 2005. november 18.
Litter Nándor: Térjünk rá a napirendi pont pedagógiai szakszolgálati feladatokkal kapcsolatos
részére. Javaslom az előterjesztésben foglaltak elfogadását.
Szavazásra teszi a javaslatot. A Tanács a javaslatot egyhangúlag, tartózkodás és ellenszavazat
nélkül elfogadta.
69 /2005. sz. határozat:
A Társulási Tanács egyetért azzal, hogy a pedagógiai szakszolgálati feladatok terén vállaltak
körét kiegészíti a konduktív pedagógiai ellátás feladattal, és egyetért a Társulási Megállapodás
III. fejezet 5. pontjának ezirányú módosításával.
Felelős: Litter Nándor
Határidő: 2005. november 18.
Szociális feladat
Varga Miklós: Az előző társulási ülésen kértünk a vöröskereszttől tájékoztatást, hogy mit
takarnak ezek az alapszolgáltatási feladatok, és eddig nem kaptuk meg. Fontos – e ez a
feladatvállalás, hiszen ezek hiányában nehéz dönteni.
Túri Péter: Nagyon fontos ez a normatíva igényléshez, ugyanis az igénylés határideje ma lejár,
és hogy magát az igénylést benyújthassuk, fel kell venni ezt a feladatot. 3 kötelező feladat
vállalását írja elő a törvény tervezet. Ezek nálunk: közoktatás, állati hullák elhelyezése, és a
harmadik ez a vöröskereszttel együttműködésben ellátott feladat. Mivel kötelező feladatoknál
teljesülnie kell annak a szabálynak, hogy a települések 50%-a, a lakosság 60%-a benne van a
feladat ellátásban ezt a feladatot fel kell vállalnunk, mivel a másik két feladatnál (belső
ellenőrzés, gyermekjóléti szolgálat) nem teljesül a 60%-os lakosságarány feltétel. Ha ezt a
feladatot nem vesszük fel, a közoktatásra sem nyújthatunk be normatíva igénylést, és a
szakszolgálati feladatok költségét is az önkormányzatoknak kell fizetniük.
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Litter Nándor: Értjük, hogy ez szükséges, de igaza van a Miklósnak tényleg nem kaptunk a
vöröskereszttől információkat. Erre a feladatra is igénylünk normatívát?
Túri Péter: Igen, a vöröskereszt valamilyen szinten ellátja már ezt a feladatot a kistérségben, az
általuk megadott adatokat szerepeltetjük a normatíva igénylésben. Ezen kívül nem fontos
kizárólag a vöröskereszttel elláttatni a feladatot, tehát lehet más szolgáltató is a kistérségben,
csak ezeket ma a normatíva igénylésben fel kell tűntetnünk. Önkormányzat is elláthatja a
feladatot külön megállapodással, amennyiben az ellátott feladat tekintetében működési
engedélyét kibővíti még legalább két településre, és ennek az egységnek a lakosságszáma eléri a
3 000 főt. Az ilyen külön megállapodás aláírásának határideje a mai nappal lejár.
Litter Nándor: A normatíva igényléssel kapcsolatban van-e lehetőség pótigényre?
Túri Péter: Pótigény benyújtására csak abban az esetben van lehetőség, ha saját feladat
ellátásban felveszünk valamilyen új feladatot, a leadott számadatok korrekciójára a Magyar
Államkincstár szerint lesz lehetőség.
Litter Nándor: Mikor tudtuk meg a normatíva igénylés határidejét?
Túri Péter: a költségvetési törvény tervezet megjelenésekor, október elején.
Litter Nándor: Javaslom hogy fogadjuk el a fent említetteket.
Szavazásra teszi a javaslatot. A Tanács a javaslatot egyhangúlag, tartózkodás és ellenszavazat
nélkül elfogadta.
70 / 2005. sz. határozat:
A Társulási Tanács kinyilvánítja szándékát, amely szerint a szociális feladatok terén vállaltak
körét kibővíti a nappali ellátás, házi segítségnyújtás, jelzőrendszeres házi segítségnyújtás
feladattal, és felhatalmazza a Társulás Elnökét a feladat ellátási szerződés megkötésére és
egyetért a Társulási Megállapodás III. fejezet 5. számú pontjának ezirányú módosításával.
Felelős: Litter Nándor
Határidő: 2005. november 18.
Polai György: A társulási megállapodásunkkal kapcsolatban kérnék néhány dolgot a jelen
lévőktől. Benn van a megállapodásunkban az, hogy bizonyos feladatokban csak azok a
települések szavazhatnak, amelyek vállalták a feladatot. A törvényben ez nincs benn, és emiatt
bizonyos területeken nem tudunk jogszerű határozatot hozni, pl. ilyen a belső ellenőrzési terület.
A megállapodásból kikerülne, hogy a Társulási Megállapodást nem módosíthatja a társulási
tanács hanem csak az egyes települések. Továbbá az, hogy az egyes ágazati feladatokhoz
kapcsolódó döntéshozatal kapcsán kizárólag az ágazati együttműködésben részt vevő
önkormányzatok képviselői szavazhatnak, és helyette bejön az, hogy a társulásban részt vevő
képviselő testületek mindegyikének minősített többséggel hozott döntése szükséges a társulási
megállapodás módosításához, megállapodás jóváhagyásához, a társulás megszűntetéséhez,
csatlakozáshoz való jóváhagyáshoz.
Litter Nándor: Kérdés van-e, javaslom szavazzuk meg.
Szavazásra teszi a javaslatot. A Tanács a javaslatot egyhangúlag, tartózkodás és ellenszavazat
nélkül elfogadta.
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71 / 2005. sz. határozat
A Társulási Tanács felkéri a társult önkormányzati képviselő-testületeket, hogy a Társulási
Megállapodás módosítását 2005. december 15-ig a fenti határozatok szerint minősített
többséggel hozott döntéssel fogadják el és a mellékelt minta szerinti testületi határozatokat a
Társuláshoz küldjék meg.
Felelős: Litter Nándor
Határidő: 2005. november 18.
…………../ sz. határozat minta
. ……………………… Község/Város Önkormányzatának Képviselőtestülete egyetért azzal,
hogy A Nagykanizsai Kistérség Többcélú Társulása Társulási megállapodása az alábbiak szerint
változzon:
1.A Megállapodás III. fejezet 5. pontja Feladat ellátás rendszer
Pedagógiai szakszolgálati tevékenység az alábbiakkal egészüljön ki:
konduktív pedagógiai ellátás
Szociális alapellátási feladatok az alábbiakkal egészüljön ki:
Nappali ellátás
Házi segítségnyújtás
Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás
Közoktatási tevékenységhez csatlakozott településeket tartalmazó 3. sz. melléklet egészüljön ki:
Alsórajk
Pölöskefő
Garabonc
Nagyrada
településekkel.
Szociális tevékenységre csatlakozott településeket tartalmazó 3.sz. melléklet egészüljön ki:
Galambok
Hahót
Pölöskefő
településekkel.
Nyilvános könyvtári tevékenységhez csatlakozott településeket tartalmazó 4. sz. melléklet
egészüljön ki:
Pölöskefő
településsel.
Belső ellenőrzési feladatok ellátására csatlakozott településeket tartalmazó 5. sz. melléklet
egészüljön ki:
Zalakaros, Csapi, Eszteregnye, Galambok, Garabonc, Kisrécse, Nagyrada, Orosztony, Sand,
Zalamerenye, Zalasárszeg, Zalaszabar, Zalaszentjakab, Zalaújlak, Szepetnek
településekkel.
2. Az V. fejezet 2. pont Társulási Tanács működési szabályai 14. alpontjának 7-8.. bekezdése
törlésre kerüljön, helyette az alábbiak szerint rendelkezik a 15. pont alatt: A társulásban részt
vevő képviselő-testületek mindegyikének minősített többséggel hozott döntése szükséges:
• a társulási megállapodás jóváhagyásához
• a társulási megállapodás módosításához
• a társulás megszüntetéséhez
•

a társuláshoz történő csatlakozáshoz való hozzájáruláshoz
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3. Az V. fejezet 2. pont Társulási Tanács működési szabályai fejezet 16. pontja törlésre
kerüljön.

4. A III. fejezet 5. pont feladatellátás rendszere 3. bekezdés A többcélú társulás keretében
ellátandó feladatok felsorolása egészüljön ki a környezetvédelmi, hulladékgazdálkodási
feladatokkal. Ezen feladatokat a Társulásban résztvevő valamennyi település önkormányzata
részére biztosítja az 1. sz. melléklet szerint.
2. Környezetvédelmi feladat felvétele
/Előadó Litter Nándor/
Litter Nándor: Az ülés elején hallottuk az ezzel kapcsolatos tájékoztatást, javaslom hogy
szavazzuk meg az előterjesztést.
Szavazásra teszi az előterjesztést. A Tanács az előterjesztést egyhangúlag, tartózkodás és
ellenszavazat nélkül elfogadta.
72. sz/2005. határozat
A Nagykanizsai Kistérség Többcélú Társulásának Társulási Tanácsa kinyilvánítja szándékát és
egyetért azzal, amely szerint a Társulási megállapodás feladat ellátási része kibővüljön a
környezetvédelmi, hulladékgazdálkodási feladatokkal.
Felkéri a társult önkormányzati képviselő-testületeket, hogy 2005. december 15-ig a társulási
megállapodás módosítását jelen előterjesztés szerint minősített többségű határozatukkal
fogadják el az 1. napirendhez csatolt határozat-minta szerint.
Felelős: Litter Nándor
Határidő: 2005. november 18.
3.Nagykanizsa és Környéke Foglalkoztatási, Szociális és Közművelődési Közhasznú
Társaság Ügyvezetőjének megbízatása.
/Előadó: Litter Nándor/
Litter Nándor: A Teri eddigi munkájával kapcsolatban észrevétel vélemény van-e? Szerintem
jól és nagy lendülettel végzi a munkáját, javaslom, hogy megbízatását 2007. május 31-ig
hosszabbítsuk meg.
Szavazásra teszi a javaslatot. A Tanács a javaslatot egyhangúlag, tartózkodás és ellenszavazat
nélkül elfogadta.
73. /2005. sz. határozat:
A Nagykanizsai Kistérség Többcélú Társulása Gregor Tiborné jelenlegi ügyvezető megbízatását
2007. május 31-ig meghosszabbítja.
Felelős: Litter Nándor
Határidő: 2005. november 18.
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Több napirendi pont nem volt, így Litter Nándor megköszönte a részvételt és bezárta az ülést.

Nagykanizsa, 2005. november 28.

...............................................
Litter Nándor
Elnök
Hitelesítő: ………………………………
Réti Alfréd

A jegyzőkönyvet készítette:
Túri Péter

7

