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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: 203/2007.
Jegyzőkönyv

 
Készült: Nagykanizsai Kistérség Többcélú Társulása 2007. május 21-én 14,00 órai kezdettel a Nagykanizsai
Vasemberház Dísztermében tartott Társulási Tanács üléséről.

Tárgy: Az alábbiakban felsorolt napirend szerint.
Jelen vannak:     48 település polgármesteréből 28-an, a társulási tanács határozatképes
Meghívottként:    Dr. Gyergyák Krisztina aljegyző, Nagykanizsa MJV

Gregor Tiborné, a Nagykanizsa és Környéke Foglalkoztatási, Szociális és Közművelődési
Kht. ügyvezetője

                            Termecz Mariann Nagykanizsa MJV jegyzői kabinet
                            Móricz István ÖTM kistérségi koordinátor

Marton István a Társulás Elnöke köszöntötte a társulási tanácsülésen megjelenteket, majd közölte az
írásban kiküldött napirendeket. Felkérte jegyzőkönyv hitelesítőnek Réti Alfréd polgármestert, akit  a társulási
tanács egyhangúlag elfogadott.
Napirendi pontok:

1. 2007. évi költségvetési előirányzatok módosítása.
2. Nagykanizsa és Környéke Foglalkoztatási, Szociális és Közművelődési Kht. 2006.

évi beszámolója és mérlegének elfogadása.
3. Nagykanizsa és Környéke Foglalkoztatási, Szociális és Közművelődési Kht. 2007.

évi üzleti tervének elfogadása.
4. Nagykanizsa  és Környéke Foglalkoztatási, Szociális és Közművelődési Kht.

pénzeszköz  igénye 2007. évre.
5. Nagykanizsa  és Környéke Foglalkoztatási, Szociális és Közművelődési Kht.    

hitelfelvételéhez hozzájárulás.
6. Nagykanizsa és Környéke Foglalkoztatási, Szociális és Közművelődési Kht.

módosított Alapító okiratának elfogadása.
7. Kistérségi integrált projektterv előkészítése.
8. A Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat 2007. évi működésének tárgyalása.
9. Pályázati lehetőségek

10. Egyebek
 
 
1. számú napirend: A Nagykanizsai Kistérség Többcélú Társulásának 2007. évi
költségvetési előirányzatának módosítása
Marton István: Kérdezem, hogy észrevétel, kérdés ezzel kapcsolatban. Megkérem a Munkaszervezet
vezetőjét, szóbeli kiegészítése van-e az anyaghoz.
Polai György: Tisztelt Társulási Tanács! A 2007. évi költségvetési előirányzat módosításának oka, hogy a
Magyar Államkincstártól megkaptuk a márciusi  pótigényre vonatkozó határozatot, valamint elfogadásra
került a 2006. évi beszámolóhoz kapcsolódó tényleges támogatás összege, továbbá a Társulás 2007. április
23-i határozatának értelmében a térségi Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat a Munkaszervezet
szervezeti egységeként működik 2007. júliusától, így ezen változások kerültek feldolgozásra a kiküldött
írásos anyagban.
Grabant János: A Pénzügyi Bizottság elnökeként elfogadásra javaslom az előirányzat módosítást.
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Marton István: Az írásos előterjesztés érthetően tartalmazza az indokokat. A vitát a napirendről
megnyitom, kérdezem kíván-e valaki hozzászólni?
Nincs, szavazásra terjesztem, aki elfogadja szavazzon. Ellenvélemény? Nincs. Tartózkodás? Nincs. A
Társulási Tanács határozati javaslatot egyhangúlag elfogadta.
31/2007. (05.21.) számú NKTT határozat (28 igen szavazattal egyhangúlag elfogadva):
A Nagykanizsai Kistérség Többcélú Társulása Társulási Tanácsa a Nagykanizsai
Kistérség Többcélú Társulása 2007. évi költségvetésének előirányzat módosítását
elfogadta.
Határidő: azonnal
Felelős: Marton István elnök
 
2. számú napirend:  A Nagykanizsa és Környéke Foglalkoztatási, Szociális és
Közművelődési Kht.  2006. évi beszámolója és mérlegének elfogadása.
 
Marton István: Megállapítom, hogy a létszám időközben 31 főre változott.  Kérdezem, van-e észrevétele,
kiegészítése ezzel kapcsolatban valakinek?
Gregor Tiborné: Az előterjesztést a Kht. Felügyelő Bizottsága megtárgyalta és jóváhagyta, azt
elfogadásra javasolja. A helyszínen kiosztott kiegészítő melléklet című anyag részletezve tartalmazza a
költségeket, valamint a működést érintő kiegészítő információkat, úgy gondolom kielégítő részletességgel.  
Marton István: Vitát megnyítom,  van-e  kérdés, észrevétel?
Dr. Tóth László: Kérdezem, hogy a Cégbíróságon sikerült-e tisztázni azt, hogy kinek kell ezt elfogadni? A
28 településnek vagy a 48-nak? Dillemában volt a két bizottság is, hogy most mit csináljunk, mi az alapállás?
Gregor Tiborné: A Cégbíróságon tisztáztuk, a kistérségi társulás a jogutódja az alapítónak.
Dr. Tóth László: A bejegyzést ki fogja módosítani?
Gregor Tiborné: Az Alapító adminisztratív hibája, hogy nem jelentette be a módosulást.
Marton István: Van még kérdés, vélemény?
Amennyiben nincs kérdés, kérem a testületet szavazzuk meg.
Ellenszavazat? Nincs, Tartózkodás? Nincs. Egyhangúlag elfogadásra került.

32/2007. (05.21.) számú NKTT határozat (a társulási tanács 31 igennel egyhangúlag
elfogadta):
A Nagykanizsai Kistérség Többcélú Társulása Társulási Tanácsa a Nagykanizsa és
Környéke Foglalkoztatási, Szociális és Közművelődési Kht. 2006. évi mérlegét és
beszámolóját elfogadta.
Határidő: 2007. május 31.
Felelős: Marton István elnök
Operatív felelős: Polai György Munkaszervezet vezetője
                              Gregor Tiborné Kht. ügyvezetője
 
3.   számú napirend: Nagykanizsa és Környéke Foglalkoztatási, Szociális és
Közművelődési Kht. 2007. évi üzleti tervének elfogadása

Marton István: Kérdezem van- e kiegészítése  vagy kérdése ehhez valakinek?
Gregor Tiborné: A januári ülésen már erről tájékoztattuk a tanács tagjait, a kiadott anyag utolsó oldala a
táblázat, amelyet most el kell fogadni.
Marton István: Ha nincs hozzászólás, akkor kérem elfogadását. Ellenvélemény? Nincs, Tartózkodás?
Nincs. Egyhangúlag elfogadtuk.

33/2007. (05.21.) számú NKTT határozat (a társulási tanács 32 igennel egyhangúlag 
elfogadta):
A Nagykanizsai Kistérség Többcélú Társulása Társulási Tanácsa a Nagykanizsa és
Környéke Foglalkoztatási, Szociális és Közművelődési Kht. 2007. évi üzleti tervét
elfogadta.
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Határidő: 2007. május 31.
Felelős: Marton István elnök
Operatív felelős: KHT ügyvezetője
 
 
4.   napirend: Nagykanizsa  és Környéke Foglalkoztatási, Szociális és Közművelődési
Kht. pénzeszköz  igénye 2007. évre.
Marton István: Megállapítom, hogy a létszám most 33 fő. Megkérdezem a Munkaszervezet vezetőjét, 
van-e kiegészítője?
Polai  György:  A Kht likviditási problémája miatt fordult a Társuláshoz, korábban a törzstőke megemelése
került előtértbe, azonban az eljárások bonyolultsága miatt a legutolsó pontosítás alapján az egy éven túli
támogatási kölcsön nyújtása változat került meghatározásra, a Kht vezetőjének igérete szerint 2007.
novemberében visszafizetésre kerül.
Gregor Tiborné: A felelős a KHT ügyvezetője lesz.
Marton István: Ha nincs kérdés, akkor kérem fogadjuk el. Ellenvélemény? Nincs. Tartózkodás? Nincs.
 
34/2007.(05.21.)számú NKTT határozat (33 igennel egyhangúlag elfogadva):
A Nagykanizsai Kistérség Társulási Tanácsa egyetért azzal, hogy a Társulás a
Nagykanizsa és Környéke Foglalkoztatási, Szociális és Közművelődési Kht. részére 3
millió Ft, azaz három millió forint kamatmentes működési célú támogatási kölcsönt
nyújtson.   A kölcsön visszafizetési határideje 2008. június 30.

A Társulási Tanács felhatalmazza a Társulás Elnökét a megállapodás aláírására.
Határidő: 2007. május 31.
Felelős:  Marton István elnök
Operatív felelős: Polai György Munkaszervezet vezető
                                KHT ügyvezetője
 
5.   számú napirend   Nagykanizsa  és Környéke Foglalkoztatási, Szociális és
Közművelődési Kht.   hitelfelvételéhez hozzájárulás.
 
Marton István: Ez a napirend is az április 23-i anyag folytatása, ennél 10 millió Ft hitelfelvételről van szó,
a hitel kondiciókra vonatkozóan kérem a pontosítást , ez most egy hitelkeret szerződésről szól, nem a
konkrét hitelről.
Hegedűs György: A hitelkamat 4,6 %/hó, ez magasnak tűnik. 
Gregor Tiborné: Több ajánlatból ez a legkedvezőbb ajánlat, az OTP-nél tavaly késéseink voltak, ez csak
évi 4,6 % kamatot jelent, elírás van az előterjesztésben.
Marton István: Kérem pontosítani az eredeti ajánlatot eldöntendő, hogy éves vagy havi kamatról van szó.
Azonnal kérem ezt pontosítani.
Magyar Győző: Le kell pontosítani, Éves szinten 30-32 %-ot tesz ki.
 
Marton István: Ezt kérem azonnal tisztázni. A pontosítás alapján kaptam az értesítést, hogy évi 4,6 %
kamatról van szó. Így kérem elfogadni. Ellenszavazat? Tartózkodás? Nincs.
 
35/2007.(05.21.)számú NKTT. határozat ( 34 igen szavazattal elfogadva):
A Nagykanizsai Kistérség Többcélú Társulásának Társulási Tanácsa hozzájárul ahhoz,
hogy a Nagykanizsa és Környéke Foglalkoztatási, Szociális és Közművelődési Kht. a
projekt sikeres lebonyolítása érdekében 10.000.000 Ft összegű hitelkeret szerződést
kössön a Volksbank Rt-vel 18 hónap futamidőre a HEFOP 2.3.2-05/1-2005.10-0001/2.0
számú pályázathoz.

Határidő: 2007. július 31.
Felelős: Marton István elnök
Operatív felelős: Kht. ügyvezető  
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6. számú napirend    Nagykanizsa és Környéke Foglalkoztatási, Szociális és
Közművelődési Kht. módosított Alapító okiratának elfogadása, javaslat ügyvezető
választásra.
Marton István: Alapvetően formai, a korábbi határozatok elfogadása történik, de egy kiegészítéssel ,
amelyben az van, hogy a  napirend keretében az ügyvezető megbízatásában történt változásokat is
szükséges az Alapító okiratban rögzíteni, amely eddig elmaradt. 
A Nagykanizsai Kistérség Többcélú Társulásának 2005. november 18-i 73/2005. november 18. számú
határozatával, az  alapítói jogkör alapján megbízott Gregor Tiborné ügyvezető megbízatása  2007. május 31-
vel megszűnik.
Jelen Alapító okirat módosításhoz az ügyvezető személyével kapcsolatosan az alábbi
javaslatot terjesztem elő:
Javaslom a Társulási tanács részére az ügyvezetői teendők ellátására Varga Miklóst,
Zalakomár Község polgármesterét elfogadni 2007. június 1-től 2007. december 31-ig,
Az ügyvezetői feladatkör ellátása a jelen Alapító okiratban foglalt ügyvezetőre
vonatkozó feladatok ellátásával történik.
Hegedűs György: A jelenlegi ügyvezető megbízatásának meghosszabbítása
nem lehetséges?
Gregor Tiborné: Az Elnök úr részére én már jeleztem, hogy a további megbízatást én már nem vállalom,
köszönöm, hogy gondoltak rám.
Marton István: Kérdezem van- e ezzel kapcsolatos vélemény? Nincs. Akkor szavazásra terjesztem elő a
határozati javaslatot, aki elfogadja Varga Miklóst kht ügyvezetőnek, kérem szavazzon. Ellenvélemény?
Nincs. Tartózkodás? Nincs.
Megállapítom, hogy 33 igennel egyhangúlag elfogadásra került.
36/2007.(05.21.) számú NKTT határozat   ( 33 fő igennel egyhangúlag elfogadva)
A Nagykanizsai Kistérség Többcélú Társulása a Nagykanizsa és Környéke
Foglalkoztatási, Szociális és Közművelődési Kht. ügyvezetőjének Varga Miklóst
Zalakomár Község polgármesterét 2007. június 1-től 2007. december 31-ig
megválasztotta.
Határidő: 2007. május 21.
Felelős: Marton István elnök
Operatív felelős: Polai György irodavezető
 
Marton István: A kiegészítéssel módosított Alapító okiratot is kérem elfogadni. Ellenvélemény? Nincs.
Tartózkodás? Nincs. Egyhangúlag elfogadásra került.
37/2007.(05.21.) NKTT számú határozat ( 33  igennel egyhangúlag elfogadva)
A Nagykanizsai Kistérség Többcélú Társulása, mint az alapító Nagykanizsa és Környező Települések
Területfejlesztési Társulásának jogutódja, a Nagykanizsa és Környéke Foglalkoztatási, Szociális,
Közművelődési Kht. Alapító Okiratának módosítását elfogadja.
Határidő: 2007. május 21.
Felelős: Marton István elnök
Operatív felelős: Polai György irodavezető
                                KHT Ügyvezetője
 
7. számú napirend: Kistérségi integrált projektterv előkészítése.
Marton István: Átadom a szót a Munkaszervezet vezetőjének, szóbeli kiegészítését tegye meg.
Polai György: A 2007-2013 időszak tervezése és a várható pályázati lehetősége előkészítése igényli,
hogy a társulás készítse el az ún. integrált projektjét. A Nyugat-dunántúli régió Operatív Programjában
bizonyos fejlesztési területeken csak integrált kistérségi projekttel lehet pályázni, az egyes települések
önállóan nem pályázhatnak.
Például az oktatás vagy szociális ellátások területén tervezett fejlesztések esetében konkrétan meg van
határozva. Csak ilyen jellegű pályázatokat lehet benyújtani.
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Ezért kértük be Önöktől a fejlesztési javaslataikat, hogy minél alaposabban tudjunk felkészülni ezekre.
Marton István: Megjegyzem, hogy a Város jól felkészült szakember gárdájának segítségét – pályázatírók,
városfejlesztés, jegyzői feladatot ellátó Dr. Gyergyák Krisztina aljegyző asszony személyét ajánlom a minél
jobb anyag összeállításához.
Rácz József: Valóban ez nagyon fontos, hogy minél sikeresebbek legyünk, hatalmas mennyiségű
pályázatok kerülnek kiírásra, pl. engedélyek megszerzése, stb, másrészt össze kell fogni, 5-10-15
településnek közösen kell gondolkodni, ez alapján tud csak sikeresen pályázni, mint például a Tájpark
projekt is volt.
Ezek a trendek a Nyugat-dunántúli régióban. Sokkal aktívabbnak kell lenni, hazai forrás nincs, 5-10 milliós
források eltűntek, csak uniós pénzügyi forrás lesz.  Mikrorégióként fog működni a többcélú társulás.
Marton István: A szakmai munkát erősíteni kell ezen a területen, egyetértek ezzel
Dr. Tóth László: Az anyaggal kapcsolatban kérdezem, a jelzett 2.5.alponttal kapcsolatban  kérdezem mit
tartalmaz és a térségi stratégiai program összeállítási stratégia ezt magába foglalja a projektterveket is? A
május 20. határidő mit jelent? Rangsorolások így megtörténtek?
A Társulás eddigi fejlesztési elképzelésekkel összhangban van-e ez az anyag?
Polai György: A 2.5-ös alatt kibővült a fejlesztési terület köre a közlekedési útfelújítás került ebbe a
programba, és a fejlesztésekről térségi rangsort kell felállítani.
Dr. Tóth László: És a 2000 fő alatti települések szennyvíz beruházása is ebben a pontban szerepel:
Polai György: Ennek a pontosítására visszatérünk.
Dr. Tóth László: Ez pontosan kerüljön bele, mert több települést is érint ez.
Rácz József: Szerdán tárgyalja a Regionális Fejlesztési tanács, az Unió felállított egy rangsort, aszerint
lesznek a támogatások meghatározva, a milliárd forint fölötti kiemelt beruházásokat, a kisebbek  pl. a
környezetvédelmi vagy a szennyvíz beruházás nem ér el egy bizonyos értékhatárt, valószínűleg 2013-2015.
közötti időszakra kerülhet átütemezésre.
Dr. Tóth László: A Molnár Csaba azt mondta amikor itt járt, hogy van rá pénz.
Rácz József: Nagyon kevés a pénz, ha a címzett támogatásban nem kapták meg, akkor azoknak
automatikusan biztosítani akarják, de az újabbak nehéz helyzetben lesznek.
A cél az, hogy több önkormányzat fogjon össze, a beruházás értéke így több legyen, mint 1 Mrd Ft, és akkor
kiemelten támogatható projekt lesz.
Pávlicz Lajos: Az 1 Mrd Ft felettiek teljesen továbbkerültek a döntésben? Murahíd építése bent van-e a
kiemelt projektek között?
Rácz József:  A 3 megye fejlesztési forrása 144 Mrd, ebből mennyi  a környezetvédelmi nem tudom, ha itt
nem lett támogatva akkor még a KEOP-ba is bekerülhet, ott 1300 Mrd még van, felterjesztjük a
szaktárcához.
Pávlicz Lajos: Beküldtük, csak nem tudom elfogadták-e?  Mert volt két sikertelen társulási ülésünk is, nem
tudom, hogy elfogadták-e.
Rácz József: Hiánypótlásra nem szólítottak fel?
Pávlicz Lajos: Nem tudom.
Horváth Zoltán: A 3.3 témához kapcsolódnék, az önkormányzat  és a civil szféra közötti együttműködésre
hívnám fel a figyelmet, a társadalmi hasznosság, a köz szolgálatát ellátó civileket javaslom támogatni.
Kámán Péter: Hiányolom a vízkár elhárítást a fejlesztési elképzelésekből.
Polai György: Eddig így nem került elő, a környezetvédelmi részhez tartozik, ki lehet ezzel egészíteni,
nevezetesen a felszíni vizek kockázatának csökkentése. Indokoltnak tartom.
A korábbi kérdésre hivatkozva tájékoztatásul elmondom, hogy szennyvízkezelésére 1milliárd kettőszáz millió
forint van a régiós források között.
További feladat, hogy a begyűjtött projektekből pedig cselekvési tervet kell megvalósítani, 2 + 2 évre előre
vetítve. 2007. július 20-ig kell beküldeni a kistérségnek, összeállítjuk, előtte rangsorolni kell. De ide tartozik a
Szociális szolgáltatás tervezési koncepció  is, mert a szociális területen is szükséges rögzíteni tételesen mit
tartalmaz a fejlesztési elképzelés, mert csak olyan pályázatok nyújthatók be, amelyeket konkrétan tartalmaz
az elfogadott koncepciónk, nem elég a támogató nyilatkozat, hanem határozattal alátámasztott elfogadás
szükséges. 
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Gregor Tiborné: A fejlesztési elképzelés tartalmazza-e például az egyesületekét?
Mert a Zalatáj egyesületnek is lenne olyan elképzelése, amely több települést érint.
Marton István: Amennyiben olyan hatása van a településekre vonatkozóan, foglalkozunk vele.
Móricz István: Ezt a társulásnak előzetesen kellett megküldeni, ez nem a végleges változat, vitára
kerülnek ezek, nyilvánosan kell megismerni, ha olyan elképzelés ez a vitának június 15-ig kell lezajlani és
június 30-ig kell a társulásnak meghozni a döntését.
Marton István: Köszönöm. Kérem a felvetett módosításokkal fogadjuk el. Ellenvélemény? Nincs.
Tartózkodás? Nincs. Egyhangúlag elfogadásra került.
 
38/2007. (05.07.) számú NKTT határozat ( 34 igennel egyhangúlag elfogadva)
A Nagykanizsai Kistérség Többcélú Társulása Társulási Tanácsa a Társulás elkészítendő Integrált Kistérségi
Fejlesztési Program és Cselekvési Terv stratégiáját az előterjesztésben szerepeltek szerint elfogadja.
Határidő: 2007. május 21.
Felelős: Marton István Elnök
Operatív felelős: Polai György Irodavezető
 
8. számú napirend: A Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat 2007. évi működésének
tárgyalása.
Marton István: Kérem a Munkaszervezet vezetőjét tegye meg szóbeli kiegészítőjét.
Polai György: A Társulási tanács a Közhasznú társaság fenntartásában működő Családsegítő és
Gyermekjóléti Szolgálat működésével kapcsolatos tárgyalását 2007. április 23-án nem tudta befejezni ezért
szükséges a további döntések meghozatala.
A Tanács döntése értelmében 2007. december 31-ig történő működtetés megszervezése a feladat,  a
feladatellátás a Munkaszervezetbe integrálva, annak egy szervezeti egységeként működne és így az érintett 
dolgozók átvétele is ennek megfelelően történhet.  Az átalakítás következtében nem a települések igénylik le
a Költségvetési törvény 3. számú melléklete 11. pont a.) bekezdés szerint szociális és gyermekjóléti
alapszolgáltatások általános feladatai ellátásra vonatkozó normatívát, amely  500,- Ft/ fő, hanem a
Szolgálatot fenntartó  Többcélú társulás hív le emelt normatívát a lakosságszámnak megfelelően. azon
településekre, amely településre a működési engedélye vonatkozik. Ez az összeg  790 Ft/fő/év,  a
többletnormatíva 290 Ft/fő/év.   
Az ellátást igénybe vevő települések száma 36.  A Kht. létszámából jelenleg 5 főt érint az átalakulás, akik új
munkaszerződéssel 2007. december 31-ig érvényes határozott idejű munkaszerződéssel kerülnek a
Munkaszervezet egyik szervezeti egységénél alkalmazásra.
Szirtes Lajos: Ez nem érinti azon településeket, akik más módon látják el ezt a feladatot?
Polai György: Az eddigi 36 települést érinti és velük kell a fenntartó változásról az új megállapodást
megkötni.
A Munkaszervezet szervezeti egységeként történő működés érdekében a működési engedély
megszerzésére kell az eljárást elindítani, ennek érdekében szükséges a Munkaszervezet Alapító okiratának
módosítása, továbbá a Társulás 2007. évi költségvetési előirányzatának módosítása.
Marton István: Van-e kérdés? Nincs, kérem fogadjuk el. Ellenvélemény? Tartózkodás? Nincs.
39/2007. (05.21.) Határozati javaslat (34 igennel egyhangúlag elfogadva)
A Nagykanizsai Kistérség Többcélú Társulása Társulási tanácsa a Szolgálat
fenntartójának változásával kapcsolatos előkészületek elvégzésére, a szakmai program
elfogadtatása, az új működési engedély megszerzésére szükséges eljárások
lebonyolítására 2007. július 1. határidővel megbízza a Munkaszervezet vezetőjét. 
Határidő: 2007. július 1.
Felelős: Marton István elnök
Operatív felelős: Polai György irodavezető
                             Tóthné Lábecz Katalin a Szolgálatvezetője
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Marton István: A Szolgálat fenntartójának változásával kapcsolatosan Nagykanizsai Kistérség Többcélú
Társulása megállapodik a Szolgáltatást igénybe vevő önkormányzatokkal a feladatellátásra és a pénzügyi
finanszírozásra vonatkozóan a 2007. júliusi normatíva igénylés érdekében. Kérem szavazzunk.
Ellenvélemény? Nincs. Tartózkodás? Nincs.
40/2007(05.21.) számú NKTT. határozat (34 igennel egyhangúlag elfogadva):
A Nagykanizsai Kistérség Többcélú Társulása Társulási tanácsa a Szolgálat fenntartójának
változásával kapcsolatosan megállapodik a Szolgáltatást igénybe vevő önkormányzatokkal
a feladatellátásra és a pénzügyi finanszírozásra vonatkozóan.
Határidő: 2007. július 1.
Felelős: Marton István elnök
Operatív felelős: Polai György munkaszervezet vezető
 
Marton István:  A tervezetek szerint a KHT. másik két részlege a Dél-zalai Mentorhálózat és a 4M
program tevékenysége kerül az átalakulással létrejövő non-profit kft-hez.
Kérem erről is szavazzunk. Ellenvélemény? Nincs. Tartózkodás? Nincs.
41/2007. ( 05.21.)számú NKTT. határozat( 34 igennel egyhangúlag elfogadva)
A Nagykanizsai Kistérség Többcélú Társulásának Társulási Tanácsa egyetért azzal,
hogy a Nagykanizsa és Környéke Foglalkoztatási, Szociális és Közművelődési Kht.
szervezeti formáját non-profit kft-vé alakítsa át, az átalakulás feladatára vonatkozó
adminisztratív előkészítés 2007. június 30-ig történjen meg.
Határidő:  2007. június 30.
Felelős Marton István elnök
Operatív felelős: Polai György irodavezető
                              KHT ügyvezető
 
Marton István: A változás miatt szükséges a módosított Alapító okirat elfogadása.
Szirtes Lajos: A mellékletben valamennyi település szerepel.
Polai György: Igen, mert azok a Társulást alkotó települések felsorolása.
Marton István: Ha nincs több kérdés, kérem fogadjuk el. Ellenvélemény? Nincs. Tartózkodás? Nincs.
 42/2007. ( 05.21.) számú NKTT határozat ( 34 igennel egyhangúlag elfogadva)
A Nagykanizsai Kistérség Többcélú Társulása Társulási Tanácsa a Munkaszervezet
Alapító okiratának módosítását elfogadja.
Határidő: 2007. május 23.
Felelős: Marton István elnök
Operatív felelős: Polai György irodavezető
 
9. számú napirend: Pályázati lehetőségek
Marton István: Először a Közkincs pályázatról, majd az időközben megjelent pályázati lehetőségekről
tárgyalunk. Kérem a Munkaszervezet vezetőjét, mondja el a szükséges tudnivalókat.
Polai György: A Közkincs programban két pályázati területen tudunk indulni, az egyiken a KHT pályázhat,
a másikon pedig a Társulás, együttműködve a Halis István Városi könyvtárral, a pályázati cél elérése
érdekében az egyes településeken elvégzendő feladatokat és igényeket egyedileg, sajátosan kezeli le a
Könyvtár. Mindkét pályázatban 10% önrész van.
Kámán Péter:  A KHT esetében az önrészt ki biztosítja és az mennyi?
Marton István: A KHT. biztosítja és a 10%, azaz  45 ezer Ft. Ha újabb kérdés nincs, kérem szavazzunk
róla.
Az első  határozati javaslatot aki elfogadja, kérem szavazza meg. Ellenvélemény?Nincs. Tartózkodás?
Nincs. Egyhangúlag elfogadva.
43/2007. (05. 21.) számú NKTT határozat (34 igennel egyhangúlag elfogadva)
A Nagykanizsai Kistérség Többcélú Társulása megbízza a Nagykanizsa és Környéke
Foglalkoztatási, Szociális és Közművelődési Kht-t, hogy az Oktatási és Kulturális



Tisztelt

file:///C|/AppServ/www/KanizsT2009.11.27/public_html/proba/pages/kisanyag/j2007/jegyzokonyv2007.05.21..htm[2009.12.01. 13:29:36]

Minisztérium Közkincs programja keretében meghirdetett, 1. altémában megjelölt
pályázati célra pályázatot nyújtson be.
Határidő: 2007. május 25.
Felelős: Gregor Tiborné Ügyvezető
Operatív felelős: Horváthné Bagó Mónika projektvezető, Polai György irodavezető
 
Marton István: A második határozati javaslatról kérem szavazzunk. Ellenvélemény? Nincs. Tartózkodás?
Nincs.
44/2007. ( 05.21.) számú NKT határozat( 34 igennel egyhangúlag elfogadva)
A Nagykanizsai Kistérség Többcélú Társulása pályázatot nyújt be az Oktatási és
Kulturális Minisztérium, Közkincs programja keretében meghirdetett, 2. altémában
megjelölt pályázati célra. A pályázat elkészítésében és megvalósításában partnerként
részt vesz a nagykanizsai Halis István Városi Könyvtár. A pályamunka célja a
nagykanizsai kistérség szellemi és tárgyi kulturális, valamint természeti értékeinek
közkinccsé tétele.
A Nagykanizsai Kistérség Többcélú Társulása a pályázathoz szükséges önrészt,
250.000 Ft-ot biztosítja.
Határidő: 2007. május 25.
Felelős: Marton István Elnök
Operatív felelős: Polai György irodavezető
 
Marton István: Turisztikai célú pályázat benyújtására lett egy javaslat összeállítva, javaslom az
elfogadását. Ellenvélemény? Nincs. Tartózkodás? Nincs.Elfogadva egyhangúlag.
 
45/2007. (05.21.)számú NKTT határozat(34 igennel egyhangúlag elfogadva):
A Nagykanizsai Kistérség Többcélú Társulása pályázatot nyújt be a „Nyugat-dunántúli
turisztikai régióban megvalósuló turisztikai marketingeszközök támogatására”
pályázati felhívásra, turisztikai célú térkép elkészítésére. A Társulási Tanács biztosítja
a pályázathoz szükséges önrészt, 750.000 Ft-ot.
Határidő: 2007.június 8.
Felelős: Marton István Elnök
Operatív felelős: Polai György Irodavezető
 
Marton István: A következő bűnmegelőzési pályázattal kapcsolatos határozati javaslatról is kérem
szavazzunk. Ellenvélemény? Nincs. Tartózkodás? Nincs.
46/2007. (05.21.) számú NKTT határozat ( 34 igennel egyhangúlag elfogadva):
A Nagykanizsai Kistérség Többcélú Társulása pályázatot kíván benyújtani a
Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium Bűnmegelőzési Osztályához, Bűnmegelőzési
modellprojektek megvalósítására szolgáló pályázati kiírás 1.3. komponensére. A
Társulás biztosítja a pályázat megvalósulásához szükséges önrészt, 200 000 Ft-ot.
Határidő: 2007. június 11.
Felelős: Marton István Elnök
Operatív felelős: Polai György Irodavezető
 
11.   számú napirend: Egyebek
 
Marton István: Ki mit javasol az egyebekben, mit tárgyaljunk?
Pávlicz Lajos: Az új kistérségekkel mi a helyzet? Erről kérnék tájékoztatást.
 
Marton István: Úgy tudom, hogy június közepén lesz a végső szavazás és döntés a törvény módosításról,
hivatalos értesítésünk nincs, most tárgyalja a parlament.
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Varga Miklós: A Társulás Elnöksége 2007. április 2-án tárgyalt arról, hogy a KHT ügyvezetői feladatait
társadalmi megbízatásban látták el a polgármesterek. Gregor Tiborné 2006. október 1-től már nem
polgármester, azonban az ügyvezetői feladatait továbbra is ellátta, ezért az elnökség úgy döntött, hogy el
kívánja ismerni ezt a munkát, azaz bruttó 800.000 Ft összegben, amelyet a Társulás tartalékjából
finanszíroz.
Kérem ehhez a Társulási Tanács jóváhagyását.
 
Marton István: Az Elnökség indítványát a 800 000 Ft elfogadását kérem elfogadni. Ellenvélemény? Nincs
Tartózkodás? Nincs. A Tanács egyhangúlag elfogadta
 
47/2007.(05.21.) számú NKTT. határozat (elfogadva 34 igennel, egyhangúlag)
A Nagykanizsai Kistérség Többcélú Társulásának Társulási Tanácsa úgy döntött, hogy
a KHT. ügyvezetőjének  Gregor Tibornénak megbízási díjként  bruttó 800.000 Ft-ot fizet
ki az ügyvezetői tevékenység ellátására.
Határidő: 2007. június 15.
Felelős: Marton István elnök 
 
Marton István: A Társulás nevében megköszönöm Gregor Tiborné ügyvezető munkáját a KHT-val
kapcsolatosan, aki 2002. óta látta el ezt a feladatot, tevékenységével sokat fáradozott a települések,
munkatársak érdekében.
Amennyiben egyéb észrevétel, hozzászólás nincs, úgy a tanácsülést bezárom.
Köszönöm mindenkinek az együttműködést

Kelt: Nagykanizsa, 2007. május 26.

 

                                                                                                                                             
                                                                                                     Marton István
                                                                                                            Elnök
 
Jegyzőkönyv hitelesítő                          
 
                                                                       Réti Alfréd
                                                           Kerecseny polgármestere
 
 
Készítette:
 
                                                              ...................................................
                       Polai György
                        Irodavezető
 
 


	Local Disk
	Tisztelt


