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Ikt.szám: 54/2007.

Jegyzőkönyv
Készült: Nagykanizsai Kistérség Többcélú Társulás 2007. január 22-én 15,00 órai kezdettel a
Nagykanizsai Vasemberház Dísztermében megtartott Társulási Tanács üléséről.
Tárgy: Az alábbiakban felsorolt napirend szerint.
Jelen vannak:
48 település polgármesteréből 34-en, a társulási tanács határozatképes
Meghívottként: Dr. Gyergyák Krisztina aljegyző, Nagykanizsa MJV
Gregor Tiborné, a Nagykanizsa és Környéke Foglalkoztatási, Szociális és
Közművelődési Kht. ügyvezetője
Baracskai Józsefné, a Magyar Vöröskereszt Zala Megyei Szervezetének
titkára
Simánné Mile Éva, osztályvezető, Nagykanizsa MJV
Marton István köszöntötte a társulási tanácsülésen megjelenteket, majd közölte az írásban
kiküldött napirendeket. Felkérte jegyzőkönyv hitelesítőnek Réti Alfréd polgármestert, mellyel
a társulási tanács egyetértett.
Napirendi pontok:
1. A társulás szociális alapszolgáltatási feladat ellátás tevékenység megszervezése, a
családsegítő és gyermekjóléti szolgálat átalakítási lehetősége
2. A társulás által megkötött feladat ellátási szerződések megújítása
3. Tájékoztató a Nagykanizsa és Környéke szociális, Foglalkoztatási és Közművelődési
Kht-ról
1.számú napirend: A társulás szociális alapszolgáltatási feladat ellátás tevékenység
megszervezése, a családsegítő és gyermekjóléti szolgálat átalakítási lehetősége
Marton István: Megkérem Polai György urat, röviden tájékoztasson minket a lehetőségekről.
Polai György: Tisztelt társulási tanács! A munkaszervezet összeállította azokat a feladatokat
és lehetőségeket, aminek következtében a többcélú társulás szociális feladatokra támogatást
tud igénybe venni. A szociális alapszolgáltatási feladatoknál az alaphelyzet úgy alakult ki,
hogy ellátási szerződésben voltunk a Megyei Vöröskereszttel, illetve bizonyos feladatokat
Nagykanizsa város más intézményével láttattunk el. Ennek alapján a feladatellátásban további
változtatásokat kell tennünk, a költségvetési törvényben megfogalmazottak szerint. A 2007.
évi költségvetési törvény feltételeinek a következők szerint felel meg a társulás: nappali
ellátás feladatban a Hajléktalanok nappali ellátása a Megyei Vöröskereszttel kötött
szerződéssel teljesülhet. A másik jelentős feladat a családsegítési feladat, amelynél a
településszám jelenti a legnagyobb mértéket. Ebben a társulás Kht-ja által fenntartott
Családsegítő és Gyermekjóléti szolgálat 36 településen látja el ezt a feladatot, ugyanakkor
ebben a feladatban Nagykanizsa város önállóan végezte ezt a feladatot, és így í többcélú
normatíva igényléséhez hiányzott a lakosságarány, tekintettel arra, hogy Nagykanizsa Város
62%-ot képvisel. Mivel Nagykanizsa Város és Zalakomár intézményi társulást hoz létre, így
már megfelelünk a normatívaigénylés feltételének, ezáltal a következő hónapban már
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lényeges lefedettséghez jut a társulás. A településszám alapján a harmadik legjobban lefedett
feladat a házi segítségnyújtás, amelyben a Vöröskereszt 21 településsel kötött ellátási
szerződést és további 3 településsel van folyamatban a szerződéskötés. A lakosságszám
teljesítéséhez további feltétel, hogy Nagykanizsa részt vegyen a feladatban. A részletes
kidolgozásban látszik az, hogy a kistérségi társulás a nappali ellátásban még egy további
feladatra tud normatívát igényelni. Részben a Vöröskereszt által a hajléktalan ellátásra,
részben a létrejövő intézményi társulás keretében a meglévő szociális alapszolgáltatási
központ, illetve az idősek klubja keretében ki tudja bővíteni ezt a feladatot. Tekintettel arra,
hogy nagykanizsai intézményi társulás fel tudja vállalni ezt a feladatot, és ha tudunk
csatlakoztatni legalább 25 települést, akkor megnyílik a lehetőség ennek a normatívának az
eléréséhez is. A családsegítést jelenleg is ellátja a Kht. Családsegítő szolgálata 36 településen.
A településszám 50%-os feltétele már teljesül a feladatban, a Nagykanizsa-Zalakomári
intézmény létrehozásával a lakosságarány 60%-os feltétel is teljesülni fog. Így jogosulttá válik
a társulás a normatíva igénylésre. A következő feladat a házi segítségnyújtás, ami a
megalakuló intézményi társulás feladata lesz, illetve a Vöröskereszttel kötött ellátási
szerződés keretében további 24 település tud bekapcsolódni ebbe a feladatba. Újabb
feladatként jelentkezik a közösségi ellátás kialakítása. Itt az egyik ellátás a pszichiátriai
betegek közösségi ellátása lenne, amit Nagykanizsán a Völgy alapítvány lát el, és a kistérség
24 településén a Vöröskereszt tervezi indítani a szolgálatot. A másik pedig a szenvedély
betegek közösségi ellátása, amit Nagykanizsa a Máltai Szeretetszolgálattal kíván ellátatni,
ellátási szerződés megkötésével. A kistérség 24 településén pedig a Vöröskereszt tervezi
indítani a szolgálatot. Következő feladatvállalás a támogató szolgálat. Nagykanizsa saját
intézménnyel látja el a szolgálatot, a kistérség 24 településén pedig a Vöröskereszt tervezi
indítani a szolgálatot. Mivel a Kht. ellátási szerződéssel látja el a feladatot, ezért a minimum
normatívát tudjuk leigényelni. Az elmúlt ülésen határozatot hoztunk arra vonatkozóan, hogy a
Kht-t átalakítjuk non-profit társasággá. Célszerű lenne elgondolkodni azon, hogy a Kht.
Családsegítő és Gyermekjóléti szolgálatát beemeljük a munkaszervezetbe, így a társulásnak
saját intézménye lenne, míg a 4 M és a Mentorhálózat pedig maradna a non-profit
szervezetben.
Marton István: Köszönjük a tájékoztatót. Megkérdezném, hogy valaki szeretne-e hozzászólni
a témához?
Rácz József: Úgy gondolom, hogy az lenne a cél, hogy a Társulás kezében összpontosuljanak
a különböző feladatellátások, és nem különféle szervezetekkel kellene ellátási szerződést
kötni a feladatellátásokra. Egyrészt követhetetlen, hogy éppen melyik szervezet melyik
feladatot látja el, másrészt az itt felsorolt feladatvállalásokhoz nem fog csatlakozni minden
település.
Dr. Tóth László: Annyit szeretnék mondani a családsegítő szolgálattal kapcsolatban, hogy
egyetértek azzal a verzióval, hogy a családsegítő és gyermekjóléti szolgálat legyen
beintegrálva a munkaszervezetbe.
Simánné Mile Éva: Azt szeretném mondani, hogy a nappali ellátás minden településnek
kötelező az idősek tekintetében. Mindenkinek a saját idős emberéről saját magának kell
gondoskodni, és ha megnézik, akkor a társulás területén ez a feladat igencsak hiányosan van
ellátva. Ezt tartom a legnagyobb problémának. A szenvedélybetegek közösségi ellátása
valóban nem kötelező a településeknek, csak a városnak, de majd Önöknél is lesz
szenvedélybeteg és akkor majd nem tudják hova irányítani. Én mindenkinek az idősek
klubjára és az idősek nappali ellátására hívnám fel a figyelmet, mivel az idős emberek száma
növekvő tendenciát mutat a térségben. Nagykanizsán eddig is ellátunk minden feladatot és
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ezután is el tudunk látni, viszont a településeknek az fogja okozni a gondot, hogy szigorodnak
a működési engedélyek feltételei, és nem tudnak majd a települések ennek megfelelni, ezért
előbb-utóbb csatlakozni kell a feladatellátáshoz.
Baracskai Józsefné: Azzal kezdeném, ami eddig még nem hangzott el egyszer sem, hogy a
Vöröskereszt ezeknek a feladatoknak az ellátásáért nem kér pénzt. Azt viszont figyelembe
kell venni, hogy minden településen van egy bizonyos csoport, aki ilyen vagy olyan okból
rászorult idős, rokkant, szenvedély beteg, vagy pszichiátriai beteg. Tudjuk hogy a
családoknak milyen terhet jelent ezen csoportok bármelyikének az ellátása, sokszor nem
tudnak épp ezért munkát vállalni, mert állandó felügyeletre vannak szorulva. Mi viszont ezen
csoportok ellátását tudjuk biztosítani. A családsegítők a problémás családok és gyermekek
ellátását biztosítja a Vöröskereszt a házi segítségnyújtás révén az időseket látja el, míg a
támogató szolgálat a fogyatékkal élő emberek ellátását biztosítja.
Marton István: Köszönjük ezt az értékes tájékoztatót. Kérdezném, hogy további hozzászólás
lenne-e még valaki részéről? Nincs. Akkor feltenném szavazásra mindkét határozati
javaslatot. Tartózkodás? Ellenszavazat? Nincs. Megállapítom, hogy a Társulási Tanács
mindkét határozati javaslatot egyhangúan elfogadta.
10/2007. (01.22.) számú NKTT határozat (a társulási tanács 34 igennel egyhangúlag
elfogadta):
A Nagykanizsai Kistérség Többcélú Társulása egyetért a szociális alapszolgáltatások és
gyermekjóléti alapellátási feladatok ellátására létrejövő Nagykanizsa-Zalakomár
intézményfenntartó társulás és a nagykanizsai Családsegítő és Gyermekjóléti Központ
fenntartására Zalakomár Község Önkormányzatával intézményfenntartó társulás jön létre.
Mivel az intézményi társulás megalakulásának várható időpontja 2007. június 30., ezért a
2007. februári normatíva igénylésben a szociális alapszolgáltatási és gyerekjóléti alapellátási
feladatokra időarányosan, 2007. július 1-től igényel normatívát a társulás. Az intézményi
társulás megalakulásának tényleges időpontja alapján az állami támogatás pótigény illetve
lemondás benyújtásával 2007. második felében módosításra kerül.
Határidő: 2007. június 30.
Felelős: Marton István elnök
Operatív felelős: Polai György irodavezető
A társulási tanács felkéri a településeket, hogy a nappali ellátás feladatkörben, az idősek
nappali ellátása területen tárgyalják meg a csatlakozás lehetőségét idősek klubjait fenntartó
önkormányzatokkal intézményi társulások, mikrotársulások kialakítására vonatkozóan,
csatlakozási lehetőséggel a létrejövő Nagykanizsa-Zalakomár intézményi társuláshoz, az
állami támogatás lehívásához szükséges feltételek megteremtéséhez. Ezzel szociális
alapszolgáltatásokban további állami támogatásokhoz lehet jutni.
Határidő: 2007. 2007. június 30.
Felelős: Marton István elnök
Operatív felelős: Polai György irodavezető
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2.napirend: A többcélú Társulás által megkötött feladat ellátási szerződések
megújítása
Marton István: Megkérném Polai Györgyöt, tájékoztasson minket a 2. napirendi ponttal
kapcsolatban.
Polai György: 2006. év folyamán a Vöröskereszt 3 alapszolgáltatási feladatot látott el a
kistérségben: házi segítségnyújtás, jelzőrendszeres házi segítségnyújtás, nappali ellátás. A
feladatellátásra megkötött megállapodás 2006. december 31-én lejárt, megújítása január
hónap folyamán szükségszerű. Mivel a Társulás módosította a társulási megállapodást, és
felvállalta a közösségi ellátás és a támogató szolgálat feladatot, melynek megszervezése és
elindítását 2007-re tervezte. A Vöröskereszt vállalja az eddig ellátott 3 alapszolgáltatási
feladat mellett a támogató szolgálatot, és a közösségi ellátások feladat üzemeltetését a
kistérség 25 településére kiterjesztve.
Simánné Mile Éva: Azt szeretném hozzáfűzni az elmondottakhoz, hogy attól hogy egy
szolgáltatásnak van működési engedélye, nem feltétlen biztos, hogy jogosítja őt a normatíva
leigénylésére. Nagykanizsának is minden nappali ellátásra önálló működési engedélye van. A
Vöröskeresztnek is van működési engedélye, de addig, míg a város és a Vöröskereszt nem köt
megállapodást, addig nem számítják bele a normatíva igénylésbe. Arra hívnám fel a társulás
figyelmét, hogy a megállapodásban pontosítsák még az idén, hogy a 25 település közül ki
milyen feladatellátáshoz csatlakozott. Az 1. számú mellékletben szereplő települések mellé be
kell írni, melyik település milyen feladatot vállalt fel, és így a normatíva elszámolásnál nem
éri meglepetés a társulást, hogy esetleg olyan normatívát is lehívott, amit nem biztos hogy
lehívhatott volna.
Gregor Tiborné: Azt kérném a polgármesterektől, hogy a családsegítő szolgálat 36 településen
látja el a feladatot, de a 36 településből 15 településnél nincs meg a három feladatellátáshoz
való csatlakozás, így ezeknél a településeknél nem tudja leigényelni a normatívát a
családsegítő szolgálat. Ezért kérném a 15 település polgármesterét, hogy csatlakozzon mind a
három feladatellátáshoz, hogy le tudjuk hívni az ő településükre is a normatívát.
Marton István: Köszönöm a tájékoztatást. Kérdezném, hogy további hozzászólás lenne-e még
valaki részéről? Nincs. Akkor feltenném szavazásra a határozati javaslatot, azzal a
kiegészítéssel, hogy a 25 település kitölti az 1. számú mellékletet, hogy ki milyen
feladatellátásban kötött megállapodást a Vöröskereszttel. Tartózkodás? Ellenszavazat? Nincs.
Megállapítom, hogy a Társulási Tanács a határozati javaslatot egyhangúan elfogadta.
11/2007. (01.22.) számú NKTT határozat (a társulási tanács 34 igennel egyhangúlag
elfogadta):
A Nagykanizsai Kistérség Többcélú Társulása tanácsa támogatja házi segítségnyújtás,
jelzőrendszeres házi segítségnyújtás, nappali ellátás, közösségi ellátások, támogató szolgálat
feladatot az előterjesztés megállapodás tervezetében szereplő önkormányzatok részére a
Megyei Vöröskereszttel láttassa el, és felhatalmazza a társulás elnökét a megállapodás
aláírására.
Határidő: 2007. január 31.
Felelős: Marton István elnök
Operatív felelős: Polai György irodavezető
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3.napirend: Tájékoztató a Nagykanizsa és Környéke szociális, Foglalkoztatási és
Közművelődési Kht-ról
Marton István: Megkérném Gregor Tibornét, hogy tájékozasson minket a Kht. helyzetéről.
Gregor Tiborné: A családsegítő 2007. évi működése, mint az már többször elhangzott, akkor
biztosított, ha a társulás felvállal 3 szociális feladatellátást. A 4 M projektet 2007. év végéig a
Munkaügyi és Szociális Minisztérium finanszírozza. A gondot a Mentorhálózat okozza, mivel
június végéig a Munkaügyi Központ finanszírozza a dolgozókat, de utána sajnos nincs
megoldva a foglalkoztatásuk. Arra kértem Elnök urat, hogy ha a társulás 3 millió Ft kölcsönt
adna a Kht.-nak akkor az idei évre a mentorhálózatban dolgozok foglalkoztatása meg lenne
oldva az idei évre.
Marton István: Köszönjük a tájékoztatót. Azt az ígéretet tudom tenni, hogy amint
Nagykanizsa város Közgyűlése elfogadja a költségvetést, akkor Nagykanizsa város átutalja a
Társulás számára tagdíj részét ami több mint 2 millió Ft, így a Kht. megkaphatja a kölcsönt a
Társulástól.
Kérdezném, hogy van-e további kérdés, észrevétel? Nincs. Ezzel az ülést bezárom.
Kelt: Nagykanizsa, 2007. február 14.

........................................................
Marton István
Elnök

Jegyzőkönyv hitelesítő

........................................................
Réti Alfréd
Kerecseny polgármestere

...................................................
Polai György
Irodavezető
A jegyzőkönyvet készítette:
...................................................
Kálóczi-Bognár Ágnes
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