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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:395/2007.
Jegyzőkönyv

 
Készült: Nagykanizsai Kistérség Többcélú Társulása 2007. november 12-én 14,00 órai kezdettel a Nagykanizsai
Vasemberház Dísztermében tartott Társulási Tanács üléséről.
Tárgy: Az alábbiakban felsorolt napirend szerint.
Jelen vannak:       27 település polgármesteréből 24-en, (Rigyác település polgármestere tanácskozási joggal) a társulási

tanács határozatképes
Meghívottként:    Bali József Ügyvezető igazgató ZALAISPA
                            Szabó Béla Referens, Ny.-Dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség
                            Móritz István Önkormányzati és Térségi Koordinátor, ÖTM
Marton István köszöntötte a társulási tanácsülésen megjelenteket, majd közölte az írásban kiküldött napirendeket és
felkérte jegyzőkönyv hitelesítőnek Jancsecz Lajos polgármestert, mellyel a társulási tanács egyetértett. Felkérte Bali
József Ügyvezető Igazgató Urat, hogy tartsa meg tájékoztatóját a Zalaispa hulladékgazdálkodási rendszerről.
Napirend előtt:
Tájékoztató a Zalaispa hulladékgazdálkodási rendszerről.
Bali József: Üdvözlöm a megjelenteket, egy rövid tájékoztatót szeretnék tartani a Zalaispa hulladékgazdálkodási
rendszerről. Némi értelmezési problémát látok felfedezni a Társulás tagjainál a Zalaispával kapcsolatosan, ebben
szeretnék segíteni. Sok jogszabály módosult a projekt indulása óta. Egy korábbi döntés értelmében a Zalaispára
létrejövő önkormányzati társulás ne írjon ki pályázatot az üzemeltetésre. Azért ne írjon ki, mert ezzel nemcsak a
magyarországi szolgáltatókat szabadítanánk rá erre a kis regionális piacra, hanem az egész Európai Unió szolgáltatóit
is, és ez bizalmatlanságot keltene az önkormányzatoknál akik meg vannak elégedve a szolgáltatóikkal. A projektnek 3
pólusa van, ez a 3 lerakó (nagykanizsai, zalaegerszegi, zalabéri). Ezek közül a zalabéri hulladéklerakóról gondoskodna
a Társulás, az üzemeltetést pedig az a szolgáltató végezné, akit a Társulás megbíz. Ez a dolog nagyon egyszerű,
azonban egy sor kommunikációs probléma kapcsán nem kaptunk néhány önkormányzattól arra felhatalmazást, hogy
egy közszolgáltató céget alapítsunk. Közszolgáltatásra jogosult céget alapíthat többek között önkormányzat is, és ezzel
felruházhatja a Társulást is (281 önkormányzatot foglal magában). Ehhez 3 jogi eljárást kértünk az önkormányzatoktól,
de ehhez a társulási megállapodást módosítani kellett, ezt minden önkormányzat képviselőtestületének el kell fogadni.
A másik ilyen lépés, hogy a Társulást ruházza fel az önkormányzat, hogy ez az alapítandó gazdálkodó szervezet
közszolgáltató legyen, tehát a közbeszerzési törvény értelmében ne kelljen hosszú procedúrának kitennie magát a
Társulásnak, illetve a szerződésben álló szolgáltatókat, hogy közbeszerzési eljárás kapcsán megvívják azt a piacot, ami
az elmúlt időszakban kialakult. Hol az önkormányzat maga csinálja, hol szerződött partnerrel csináltatja ..stb. A
harmadik elem a működtetés hosszú távú mérföldköve lenne, a szolgáltatókkal egyeztetetten kialakult egy a
szolgáltatók rutinjára támaszkodó logisztikai térkép, hogy honnan hova célszerű a hulladékot ebben a rendszerben
ártalmatlanításra beszállítani. Kanizsa környékén ez nem vitás, itt működik a depónia. Ezeken a jogi lépéseken a nyár
folyamán végig kellett volna jutni, de a megye bizonyos részein óriási ellenállásba ütköztünk. Ez a kialakult
kommunikációs zavarnak tudható be, ezért kértem az Elnök Urat hogy tarthassak egy tájékoztatót a téves információk
tisztázására. Köszönöm szépen a lehetőséget.
Marton István: Köszönjük Bali József Úrnak a tájékoztatót, és rátérünk az ülés napirendi pontjaira
Napirendi pontok:
 

1. Tájékoztató a 2004. évi CVII. tv. változásaival kapcsolatosan
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2. A Nagykanizsai Kistérség Többcélú Társulása Társulási Megállapodás módosítására javaslat (írásban)
3. Tisztségviselők megválasztása
4.  A Nagykanizsai Kistérség Többcélú Társulásának 2007. I. – III. negyedévi beszámolója (írásban)
5. A Nagykanizsai Kistérség Többcélú Társulásának 2007. évi költségvetési határozatának módosítására

javaslat (írásban)
6. Tájékoztató a 2008. évi költségvetéssel kapcsolatosan.
7. Munkaszervezet feladatai, családsegítés, belső ellenőrzés (írásban)
8. KHT átalakítása non – profit kft-vé, az Alapító Okirat elfogadása (írásban)
9. Szociális Szolgáltatási Koncepció elfogadása

10. Egyebek
 
 
1. napirendi pont: Tájékoztató a 2004. évi CVII. tv. változásaival kapcsolatosan
 
Marton István: Az előterjesztési anyag ki lett küldve, átadom a szót ezzel kapcsolatban az Irodavezető Úrnak, ha
kíván valamit hozzáfűzni.
Polai György: Szeptember 10-én fogadta el a Parlament a többcélú társulásokra vonatkozó törvénymódosítást,
amelynek keretében új kistérségi lehatárolás született, mely szeptember 25-én hatályba is lépett. Térségünkben két új
társulás is létrejött, a Pacsai és a Zalakarosi(19 településsel). A Nagykanizsai Társulásban résztvevő települések száma
Rigyác csatlakozása mellett 27-re csökkent. A Nagykanizsai Társulás jogfolytonosan végzi a munkáját, tanácskozási
joggal rendelkezik Rigyác, azonban a Társulási Megállapodás módosításának aláírása után őt is teljes jogkör illeti majd
meg. A társulási vagyonnal való elszámolás kötelező, ezt is írásban látják maguk előtt a Polgármesterek. A
Társuláshoz egy település sem hozott be vagyont, így a Társulásnak ilyen vonatkozásban elszámolása nincsen, a
vagyon 170 milliót jelent szeptember 30-ai mértékkel. Ez a vagyon a különböző pályázati pénzek eredménye, ezekre
minden egyes önkormányzattal szerződést kötött a Társulás, ezek a szerződések egyedileg rögzítik a vagyon
kezelésének a módját. Van a Társulásnak egy rendezvénysátra, amely jelenleg a Társulásból kilépett Gelse település
kezelésében van. Az Elnökség november 5-i ülésén arról döntött, hogy -visszavéve Gelsétől- valamelyik tagtelepülés
kezébe adja a rendezvénysátor és színpad kezelését.
Marton István: A rendezvénysátor kezelését a hónap végéig mindenképp rendezni kell, az Újudvar jelezte szándékát
és érdeklődését a kezelés iránt, van-e esetleg más jelentkező is?
Horváth Zoltán: Magyarszenmiklós is jelzi ezt a szándékát.
/9. perc, Pávlicz Lajos Murakeresztúr polgármestere elhagyta az üléstermet./
 
Marton István: Tisztelt Társulás, így tehát kettő jelentkező van. Az Elnökség a vagyonnal kapcsolatban még egy
fontos megállapítást tett, mégpedig azt, hogy a településeknek nincs bevitt vagyona a Társulásban. Az előterjesztés
alján 4 pontban ott vannak a határozati javaslatok, én az elsőt (a kilépő önkormányzatok által bevitt vagyon nincs a
Társulás tulajdonában) változatlan formában javaslom elfogadni. Szavazásra teszi a javaslatot.
 
A Társulási Tanács a javaslatot egyhangúan elfogadta.

66/2007. (11.12.) számú NKTT határozat (a társulási tanács 22 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta):

A Nagykanizsai Kistérség Többcélú Társulása Társulási Tanácsa megállapítja, hogy a kilépő önkormányzatok által
bevitt vagyon nincs a Társulás tulajdonában.

Határidő: 2007. november 30.
Felelős: Marton István, a társulás elnöke
Operatív felelős: Polai György

Marton István: A második pont, a Társulás a jelenleg meglévő vagyonból nem ad át az újonnan megalakuló
társulásoknak. Ezt is javaslom elfogadni.
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A Társulási Tanács a javaslatot egyhangúan elfogadta.

67/2007. (11.12.) számú NKTT határozat (a társulási tanács 22 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta):

A Nagykanizsai Kistérség Többcélú Társulása Társulási Tanácsa a jelenleg meglévő vagyonból nem ad át az újonnan
megalakuló társulásoknak.

Határidő: 2007. november 30.
Felelős: Marton István, a társulás elnöke
Operatív felelős: Polai György
 
Marton István: A harmadik pont: a pályázatokból megvalósított fejlesztéseknél a létrejött vagyonnal a pályázatban
részt vett önkormányzatokkal az érvényben lévő szerződés szerint jár el. Javaslom elfogadni.
 
 
A Társulási Tanács a javaslatot egyhangúan elfogadta.

68/2007. (11.12.) számú NKTT határozat (a társulási tanács 22 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta):

A Nagykanizsai Kistérség Többcélú Társulása Társulási Tanácsa a pályázatokból megvalósított fejlesztéseknél a
létrejött vagyonnal a pályázatban részt vett önkormányzatokkal az érvényben lévő szerződés szerint jár el.

Határidő: 2007. november 30.
Felelős: Marton István, a társulás elnöke
Operatív felelős: Polai György
Marton István: Utolsó pont a rendezvénysátor.
Jakab Sándor: Újudvar visszalép, és támogatja Magyarszentmiklós szándékát.
Marton István: Az előterjesztés akkor ennek megfelelően úgy módosul, hogy a rendezvénysátor és színpad
vagyontárgyak kezelését a Nagykanizsai Társulás Magyarszentmiklós település kezébe adja. Javaslom, hogy így
fogadjuk el.
 
A Társulási Tanács a javaslatot egyhangúan elfogadta.

69/2007. (11.12.) számú NKTT határozat (a társulási tanács 22 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta):

A Nagykanizsai Kistérség Többcélú Társulása Társulási Tanácsa a rendezvénysátor és színpad vagyontárgyak
kezelését a Nagykanizsai Többcélú Társulásban maradt Magyarszentmiklós település kezébe adja.

Határidő: 2007. november 30.
Felelős: Marton István, a társulás elnöke
Operatív felelős: Polai György
 
 
2. számú napirend: A Nagykanizsai Kistérség Többcélú Társulása Társulási Megállapodás módosítására
javaslat (írásban)
 
Marton István: Kérdezem Polai Urat, hogy van-e valami kiegészítés?
Polai György: A Társulási Megállapodás módosítására egyrészt a törvényi változás miatt volt szükség, másrészt az
októberi választásokat követően a TEFA Bizottság már feltárt néhány változtatási javaslatot a Megállapodásban. A
kiküldött anyagban vastagon szerepelnek az új elemek, illetve áthúzással lábjegyzetekben szerepelnek azok a dolgok,
amelyeket a Bizottság javaslata alapján kivettünk a Társulási Megállapodásból. A településektől az a kérésünk, hogy
amennyiben itt a Tanács elfogadja, az egyes képviselőtestületek november 30-ig szintén fogadják el a megállapodást.
Az anyag kiküldése után érkezett be Eszteregnye Önkormányzatának határozata, hogy a település csatlakozni kíván a
közoktatási feladatok ellátásához.
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Marton István: Elnökségi ülésen a Megállapodással kapcsolatban minden szakbizottság észrevételét figyelembe
vettük.
Kámán Péter: Szeretném bejelenteni, hogy Hahót Község Önkormányzatának Képviselőtestülete megszavazta
csatlakozását a Többcélú Társulás közoktatási feladatainak ellátásához, és kérném, hogy ezzel módosítsa a
munkaszervezet a megállapodás javaslatot.
Póczai Zoltán: Megküldtük postán is, de lehet, hogy még nem érkezett meg, Sormás Község Képviselőtestülete nem
kívánja a többcélú társulással elláttatni a belső ellenőrzési feladatokat.
A kiküldött anyaggal kapcsolatban észrevétel, 19. oldal, „a gazdálkodás biztonságáért, szabályszerűségéért a Társulási
Tanács felelős”. Ezzel nem értek így egyet, és javasolom hogy úgy szerepeljen, hogy a gazdálkodás biztonságáért a
Társulási Tanács, a szabályszerűségért a Társulás Elnöke a felelős.
Marton István: Egyetértek veled, és így kérem is módosítani, és a többi elfogadott módosítási javaslattal (Hahót és
Eszteregnye csatlakozott a közoktatáshoz, Sormás pedig kilép a belső ellenőrzési feladatellátásból) együtt szavazásra
teszem a kiküldött előterjesztési anyagot.
 
A Társulási Tanács a javaslatot egyhangúan elfogadta.

70/2007. (11.12.) számú NKTT határozat (a társulási tanács 22 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta):

A Nagykanizsai Kistérség Többcélú Társulása Társulási Tanácsa a Nagykanizsai Kistérség Többcélú Társulása új
társulási megállapodását az előterjesztés mellékletében foglaltak szerint elfogadja és felkéri a települések
képviselőtestületeit annak elfogadására. A Társulási Megállapodás hatályba lépésével egyidejűleg a Társulási Tanács
19/2005. (V. 19.) sz. határozattal elfogadott többször módosított társulási megállapodás hatályát veszti.
A Társulási Tanács felkéri az elnököt az új társulási megállapodás jóváhagyásáról szóló képviselőtestületi határozatok
begyűjtésére.

Határidő: 2007. november 30.
Felelős: Marton István, a társulás elnöke
Operatív felelős: Polai György
 
 
3. napirend: Tisztségviselők megválasztása
 
Marton István: Felkérem a Munkaszervezetvezető Urat, hogy vázolja fel a helyzetet.
Polai György: Az új kistérségi lehatárolásról szóló törvény hatályba lépésével üresedés történt a Társulásnál a
tisztségviselők tekintetében. Mind az elnökségben mind a bizottságokban olyan polgármesterek voltak képviselők,
amelyek most a szomszédos kistérségekhez kerültek át. A Tanácsnak szükséges minél előbb az elnökhelyettesekről
gondoskodni, tekintettel arra, hogy az elnök helyettesítését ők látják el. Az elnökségi illetve a bizottságok ülésén olyan
javaslat született, hogy az elnökség tagjainak száma 9-ről 7-re csökkenjen. Ez a kiküldött anyagban is így szerepel, és
az előterjesztés 4. oldalán láthatóak a javasolt személyek is.
Marton István: Az elnökség az elnökségbe javasolta Molnár Józsefnét, Nagybakónak Polgármester Asszonyát, és
Kele Lajos Attila Urat Eszteregnye Polgármesterét, külön szavazunk. Aki egyetért Molnár Józsefné nagybakónaki
Polgármester Asszony elnökségbe történő felvételével, az kérem szavazzon igennel. Szavazásra teszi a javaslatot.
 
A Társulási Tanács a javaslatot 21 igen, 1 tartózkodás mellett elfogadta.

71/2007. (11.12.) számú NKTT határozat (a társulási tanács 21 igen szavazattal 1 tartózkodás mellett elfogadta):

A Nagykanizsai Kistérség Többcélú Társulása Társulási Tanácsa Molnár Józsfnét, Nagybakónak Polgármester
Asszonyát a Nagykanizsai Kistérség Többcélú Társulása Elnökségének tagjává választotta.

Határidő: azonnal
Felelős: Marton István, a társulás elnöke
Operatív felelős: Polai György
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Marton István: Aki egyetért Kele Lajos Attila Eszteregnye Polgármesterének elnökségbe történő felvételével, az
kérem szavazzon igennel. Szavazásra teszi a javaslatot.
 
A Társulási Tanács a javaslatot 21 igen, 1 tartózkodás mellett elfogadta.

72/2007. (11.12.) számú NKTT határozat (a társulási tanács 21 igen szavazattal 1 tartózkodás mellett elfogadta):

A Nagykanizsai Kistérség Többcélú Társulása Társulási Tanácsa Kele Lajos Attilát, Eszteregnye Polgármesterét a
Nagykanizsai Kistérség Többcélú Társulása Elnökségének tagjává választotta.

Határidő: azonnal
Felelős: Marton István, a társulás elnöke
Operatív felelős: Polai György
 
Marton István: A Pénzügyi Bizottságba 2 főt kell választanunk, aki egyetért Tóth Imre, Rigyác Polgármesterének
Pénzügyi Bizottságba történő felvételével, az kérem szavazzon igennel. Szavazásra teszi a javaslatot.
 
A Társulási Tanács a javaslatot 21 igen, 1 tartózkodás mellett elfogadta.

73/2007. (11.12.) számú NKTT határozat (a társulási tanács 21 igen szavazattal 1 tartózkodás mellett elfogadta):

A Nagykanizsai Kistérség Többcélú Társulása Társulási Tanácsa Tóth Imre, Rigyác Polgármesterét a Nagykanizsai
Kistérség Többcélú Társulása Pénzügyi Bizottságának tagjává választotta.

Határidő: azonnal
Felelős: Marton István, a társulás elnöke
Operatív felelős: Polai György
 
Marton István: Még 1 főt kell választanunk, aki egyetért Pávlicz Lajos, Murakeresztúr Polgármesterének Pénzügyi
Bizottságba történő felvételével, az kérem szavazzon igennel. Szavazásra teszi a javaslatot.
 
A Társulási Tanács a javaslatot 22 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta.

74/2007. (11.12.) számú NKTT határozat (a társulási tanács 22 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta):

A Nagykanizsai Kistérség Többcélú Társulása Társulási Tanácsa Pávlicz Lajos, Murakeresztúr Polgármesterét a
Nagykanizsai Kistérség Többcélú Társulása Pénzügyi Bizottságának tagjává választotta.

Határidő: azonnal
Felelős: Marton István, a társulás elnöke
Operatív felelős: Polai György
 
Marton István: A Felügyelő Bizottságba 1 főt kell választanunk, aki egyetért Schmidt István, Fűzvölgy
Polgármesterének Felügyelő Bizottságba történő felvételével, az kérem szavazzon igennel. Szavazásra teszi a
javaslatot.
 
A Társulási Tanács a javaslatot 21 igen, 1 tartózkodás mellett elfogadta.

75/2007. (11.12.) számú NKTT határozat (a társulási tanács 21 igen szavazattal 1 tartózkodás mellett elfogadta):

A Nagykanizsai Kistérség Többcélú Társulása Társulási Tanácsa Schmidt István, Fűzvölgy Polgármesterét a
Nagykanizsai Kistérség Többcélú Társulása Felügyelő Bizottságának tagjává választotta.

Határidő: azonnal
Felelős: Marton István, a társulás elnöke
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Operatív felelős: Polai György
 
Marton István: A Közbeszerzési Bizottságba 2 főt kell választanunk, aki egyetért Novák Csaba, Liszó
Polgármesterének Közbeszerzési Bizottságba történő felvételével, az kérem szavazzon igennel. Szavazásra teszi a
javaslatot.
 
A Társulási Tanács a javaslatot 21 igen, 1 tartózkodás mellett elfogadta.

76/2007. (11.12.) számú NKTT határozat (a társulási tanács 21 igen szavazattal 1 tartózkodás mellett elfogadta):

A Nagykanizsai Kistérség Többcélú Társulása Társulási Tanácsa Novák Csaba, Liszó Polgármesterét a Nagykanizsai
Kistérség Többcélú Társulása Közbeszerzési Bizottságának tagjává választotta.

Határidő: azonnal
Felelős: Marton István, a társulás elnöke
Operatív felelős: Polai György
 
Marton István: Még 1 főt kell választanunk, aki egyetért Bodó Tamás, Homokkomárom Polgármesterének
Közbeszerzési Bizottságba történő felvételével, az kérem szavazzon igennel. Szavazásra teszi a javaslatot.
 
A Társulási Tanács a javaslatot 21 igen, 1 tartózkodás mellett elfogadta.

77/2007. (11.12.) számú NKTT határozat (a társulási tanács 21 igen szavazattal 1 tartózkodás mellett elfogadta):

A Nagykanizsai Kistérség Többcélú Társulása Társulási Tanácsa Bodó Tamás, Homokkomárom Polgármesterét a
Nagykanizsai Kistérség Többcélú Társulása Közbeszerzési Bizottságának tagjává választotta.

Határidő: azonnal
Felelős: Marton István, a társulás elnöke
Operatív felelős: Polai György
Marton István: Mivel Zalakomár és Zalakaros is a szomszédos kistérséghez került, általános elnökhelyettest és
elnökhelyettest is választanuk kell. Én azt javaslom, hogy az eddig kialakított struktúrán ne változtassunk, és általános
elnökhelyettest és elnökhelyettest is válasszunk. Általános elnökhelyettesnek Dr. Surdi Krisztinát, Fityeház
Polgármester Asszonyát javaslom, elnökhelyettesnek pedig Jancsecz Lajos Beleznai Polgármester Urat javaslom, de
várom a Ti javaslatotokat is.
Mivel nem látok kezet, szavazzunk, aki egyetért Dr. Surdi Krisztina, Fityeház Polgármester Asszonyának általános
elnökhelyettessé válsztásával, az kérem szavazzon igennel. Szavazásra teszi a javaslatot.
 
A Társulási Tanács a javaslatot 21 igen, 1 tartózkodás mellett elfogadta.

78/2007. (11.12.) számú NKTT határozat (a társulási tanács 21 igen szavazattal 1 tartózkodás mellett elfogadta):

A Nagykanizsai Kistérség Többcélú Társulása Társulási Tanácsa Dr. Surdi Krisztinát, Fityeház Polgármester
Asszonyát a Nagykanizsai Kistérség Többcélú Társulása általános elnökhelyettesének választotta.

Határidő: azonnal
Felelős: Marton István, a társulás elnöke
Operatív felelős: Polai György
 
Marton István: Aki egyetért Jancsecz Lajos Belezna Polgármesterének elnökhelyettessé választásával, az kérem
szavazzon igennel. Szavazásra teszi a javaslatot.
 
A Társulási Tanács a javaslatot 21 igen, 1 tartózkodás mellett elfogadta.

79/2007. (11.12.) számú NKTT határozat (a társulási tanács 21 igen szavazattal 1 tartózkodás mellett elfogadta):
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A Nagykanizsai Kistérség Többcélú Társulása Társulási Tanácsa Jancsecz Lajost, Belezna Polgármesterét a
Nagykanizsai Kistérség Többcélú Társulása elnökhelyettesének választotta.

Határidő: azonnal
Felelős: Marton István, a társulás elnöke
Operatív felelős: Polai György
 
4. napirend: A Nagykanizsai Kistérség Többcélú Társulásának 2007. I. – III. negyedévi beszámolója (írásban)
 
Marton István: A 11-es számú mellékletre hívnám fel mindenki figyelmét, nagyon kevesen fizették be a tagdíjakat.
Ha nincs kérdés, akkor javaslom szavazzuk meg az előterjesztésben foglaltak szerint. Szavazásra teszi a javaslatot.

80/2007. (11.12.) számú NKTT határozat (a társulási tanács 22 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta):

A Nagykanizsai Kistérség Többcélú Társulása Társulási Tanácsa a 2007. I-III. negyedévi költségvetési gazdálkodásról
szóló beszámolót

                                               308. 161 eFt bevételi és kiadási előirányzattal
                                               228. 565 eFt bevételi teljesítéssel
                                               175. 634 eFt kiadási teljesítéssel
elfogadja.

Határidő: azonnal
Felelős: Marton István, a társulás elnöke
Operatív felelős: Polai György
 
5. napirend: A Nagykanizsai Kistérség Többcélú Társulásának 2007. évi költségvetési határozatának
módosítására javaslat (írásban)
 
Marton István: Irodavezető Úr a lényegét ismerteti.
Polai György: A júliusi pótigénylés kapcsán a Társulás 21 millió többlet állami támogatást nyert el, a kiadási oldal is
ennek megfelelően változott. Lehetőség nyílt a Nagykanizsa-Zalakomár-Surd intézményfenntartó társulás után is
normatívát igényelni, ezeket és kamatbevételeket tartalmaz a módosítás. Ezen kívül az elnökség támogatta Hahót
Önkormányzatának kérését, így 1/12-ed normatívát ad át a társulás a Hahóti és az Újudvari belső ellenőrzési
társulásnak. Szintén szerepel az anyagban, hogy családsegítésnél a lehívható magasabb normatíva miatt lehetőség
nyílik a Társulásnak a településeken az ügyfélfogadáshoz biztosított helység használatáért költségtérítést fizetni, a
feladatellátásban résztvevő 21 településnek.
Marton István:  Javaslom elfogadni a határozati javaslatot, aki ezzel egyetért szavazzon igennel.
A Társulási Tanács a javaslatot 22 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta.

81/2007. (11.12.) számú NKTT határozat (a társulási tanács 22 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta):

A Nagykanizsai Kistérség Többcélú Társulása Társulási Tanácsa a Társulás 2007. évi költségvetéséről szóló 13/2007.
(02. 12.) NKTT. számú határozat módosítását elfogadja.

Határidő: 2007. november 30.
Felelős: Marton István, a társulás elnöke
Operatív felelős: Polai György

Marton István: Ehhez a napirendhez két kiegészítést is kaptunk, az egyik a belső ellenőrzéssel kapcsolatos, a másik
pedig a családsegítéssel. A belső ellenőrzéssel kapcsolatos határozati javaslatot javaslom az előterjesztés szerint
elfogadni. Szavazásra teszi a javaslatot.

A Társulási Tanács a javaslatot 22 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta.
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81/A/2007. (11.12.) számú NKTT határozat (a társulási tanács 22 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta):

Nagykanizsai Kistérség Többcélú Társulása a 3500 fő alatti települések költségvetési szervei száma alapján igényelt
állami támogatás 1/12-ed részét, 1 717 500 Ft-ot átadja a Nagykanizsai Kistérségben maradó belső ellenőrzési
mikrotársulások gesztor önkormányzatai részére, belső ellenőrzési feladatellátással kapcsolatban, a 2007. évi
költségvetés terhére felmerült költségek finanszírozására. A belső ellenőrzésre igényelt álami támogatásból Hahót
Önkormányzata részére 858 750 Ft-ot, Újudvar Önkormányzata részére szintén 858 750 Ft-ot átad elszámolási
kötelezettség mellett.

Határidő: 2007. november 30.
Felelős: Marton István, a társulás elnöke
Operatív felelős: Polai György

Marton István: A családsegítéssel kapcsolatos határozati javaslatot javaslom elfogadni. Szavazásra teszi a javaslatot.
A Társulási Tanács a javaslatot 22 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta.

81/B/2007. (11.12.) számú NKTT határozat (a társulási tanács 22 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta):
A Munkaszervezetbe integrált családsegítő és gyermekjóléti szolgálat által ellátott települések 2007. július 1-től
irodahelységet, irodai felszereléseket biztosítanak a településeken helyben történő ügyfélfogadások lebonyolításához.
Ezzel kapcsolatban felmerült költségeik finanszírozására összesen 4 000 000 Ft-ot biztosít a Társulása családsegítés és
gyermekjóléti szolgáltatás feladatokra igényelt állami támogatásból a Nagykanizsai Kistérségben maradó 21 település
részére, melyek a családsegítést és gyermekjóléti szolgáltatást a Munkaszervezetbe integrált családsegítő és
gyermekjóléti szolgálattal láttatják el. Az egyes települések részére jutó összeg a 2006. január 1-i lakosságszámuk
arányában kerül megállapításra (melléklet szerint), a kifizetésre a településekkel kötött megállapodás alapján kiállított
számla ellenében kerülhet sor 2007. december 31-ig.
 
Határidő: 2007. december 31.
Felelős: Marton István, a társulás elnöke
Operatív felelős: Polai György
 
 
6. napirend: Tájékoztató a 2008. évi költségvetéssel kapcsolatosan.
 
Marton István: Ez egy tájékoztatás a jövő évi várható normatívákról, erről szavazni sem kell mindenki olvassa el.
 
 
7. napirend: Munkaszervezet feladatai, családsegítés, belső ellenőrzés (írásban)
 
Marton István: Van-e valakinek hozzáfűzni valója?
Dr. Tóth László: A szakbizottságok álláspontját ismertetném. Az eddigi felmérések alapján a családsegítés létszám
szükséglete az eddigi 4+1 fő helyett 4 fő tartható a normatívával összevetve. Az 1 fő akinek a munkaszerződését nem
javasolja a két szakbizottság meghosszabbítani, nem rendelkezik a megfelelő iskolai végzettséggel, és eddig
asszisztensként dolgozott a szervezetnél. Belső ellenőrzéssel kapcsolatban az az álláspont, hogy a megmaradt több
mint 60 intézmény ellenőrzése mindhárom belső ellenőr munkáját igényli, és 3 fő belső ellenőr a normatívából
finanszírozható.
Póczai Zoltán: Szeretném tájékoztatni a Társulást, hogy mivel nem azok a területek képezik jövőre a belső ellenőrzés
tárgyát amit Sormás Önkormányzata kívánt ezért a jövő évben nem kíván Sormás részt venni a belső ellenőrzési
feladatban.
Rontó Károly: Az augusztusban kiküldött kérdőívre, hogy mit vizsgáljunk, határidőig nem érkezett válasz Sormás
részéről, ezért ment ki ez az ellenőrzési terv.
Marton István: Tudomásul vettük. Két határozatot kell elfogadnunk a családsegítéssel kapcsolatban, az első azzal
kapcsolatos, hogy az eddigi formában működtetjük tovább a családsegítőt. Aki egyetért szavazzon igennel.
A Társulási Tanács a javaslatot 22 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta.
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82/2007. (11.12.) számú NKTT határozat (a társulási tanács 22 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta):

A Nagykanizsai Kistérség Többcélú Társulása Társulási Tanácsa a családsegítő és gyermekjóléti szolgálatot a
munkaszervezeten belül, önálló szakmai egységként működteti a továbbiakban is. Megbízza a Munkaszervezet
vezetőjét, hogy a működési engedélyt 2008 január 1-től határozatlan időre kérje meg.
 
Határidő: 2007. november 30.
Felelős: Marton István, a társulás elnöke
Operatív felelős: Polai György
Marton István: A másik határozat a létszámokkal kapcsolatos, javaslom szavazzuk meg azt is.
A Társulási Tanács a javaslatot 22 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta.

83/2007. (11.12.) számú NKTT határozat (a társulási tanács 22 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta):
A családgondozó asszisztens munkaszerződését a határozott idő lejártával, 2007. december 31-el szűntessék meg. A
Kht-nál korábban fennálló határozatlan idős jogviszonyát figyelembe véve 1,5 havi felmondási idő, és 2 havi
végkielégítés illetné meg, erre való tekintettel egyösszegű juttatásként bruttó 358 862 Ft november hónapban kerüljön a
dolgozó részére kifizetésre.
 
Határidő: 2007. november 30.
Felelős: Marton István, a társulás elnöke
Operatív felelős: Polai György
Marton István: A belső ellenőrzésre vonatkozó határozati javaslatot is javaslom elfogadni
A Társulási Tanács a javaslatot 22 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta.
84/2007. (11.12.) számú NKTT határozat (a társulási tanács 22 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta):
A Nagykanizsai Kistérség Többcélú Társulása Társulási Tanácsa az elnökség, a pénzügyi és felügyelő bizottság
egyetértésével javasolja 3 fő belső ellenőr határozatlan idejű alkalmazását a Munkaszervezeten belül.
Határidő: 2007. november 30.
Felelős: Marton István, a társulás elnöke
Operatív felelős: Polai György
 
8. napirend: KHT átalakítása non – profit kft-vé, az Alapító Okirat elfogadása (írásban)
 
Marton István: Öt határozati javaslat van a napirenddel kapcsolatban, szépen sorjában menjünk végig rajta. Az első a
Kft ügyvezetőjének személyével kapcsolatos. Már korábban megegyeztünk abban hogy belső embert választunk, a
javaslom hogy Horváthné Bagó Mónikát válasszuk meg ügyvezetőnek 5 évre. Mi a javaslatotok?
Dr. Tóth László: Legyen 5 évre határozott idejű a foglalkoztatása.
Marton István: A választások miatt 2010. dec. 31-ig szóló határozott idejű foglalkoztatást javaslok, szavazzunk róla.
A Társulási Tanács a javaslatot 21 igen, 1 ellenszavazattal elfogadta.
 
85/2007. (11.12.) számú NKTT határozat (a társulási tanács 21 igennel, 1 ellenszavazat mellett elfogadta):
 
A Nagykanizsai Kistérség Többcélú Társulása Társulási Tanácsa a Nagykanizsa és Környéke Szociális, Foglalkoztatási
és Közművelődési Nonprofit Kft. ügyvezetőjének Horváthné Bagó Mónikát választja meg, 2008. január 1-től 2010.
december 31-ig. Az ügyvezető javadalmazása az elnyert pályázatokból történik. 
 
Határidő: 2007. november 12.
Felelős: Marton István elnök
Operatív felelős: Polai György
Marton István: A törzstőke emelést is javaslom elfogadni. Szavazásra teszi a javaslatot.
A Társulási Tanács a javaslatot 22 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta.
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86/2007. (11.12.) számú NKTT határozat (a társulási tanács 22 igennel, egyhangúlag elfogadta):
 
A Nagykanizsai Kistérség Többcélú Társulása Társulási Tanácsa a Nagykanizsa és Környéke Szociális, Foglalkoztatási
és Közművelődési Nonprofit Kft. törzstőkéjét 5 millió Ft-ra megemeli. A tőkeemelésre vonatkozó 2 millió Ft
átutalásához a pénzeszköz átadási megállapodás megkötésére felhatalmazza a Társulás Elnökét.
 
Határidő: 2007. november 30.
Felelős: Marton István elnök
Operatív felelős: Polai György
 
Marton István: A Non-profit Kft. Felügyelő Bizottságába is kell választanunk delegáltakat, hiszen a jelenlegi tagságot
is érinti az új kistérségi lehatárolás. Én Bodó Tamás, Kele Lajos Attila és Kanász János polgármestereket javaslom.
Aki egyetért, szavazzon igennel.
A Társulási Tanács a javaslatot 22 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta.
 
 
 
 
87/2007. (11.12.) számú NKTT határozat (a társulási tanács 22 igennel, egyhangúlag elfogadta):

 
A Nagykanizsai Kistérség Többcélú Társulása Társulási Tanácsa a Nagykanizsa és Környéke Szociális, Foglalkoztatási
és Közművelődési Kht. Felügyelő Bizottságának tagjait 2007. december 31-es határidővel visszahívja, és a 2008.
január 1-től 2010. december 31-ig tartó időszakra a Nagykanizsa és Környéke Szociális, Foglalkoztatási és
Közművelődési Non-profit Kft Felügyelő Bizottságába az alábbi személyeket választja:

Bodó Tamás Homokkomárom Község Polgármestere
Kele Lajos Attila Eszteregnye Község Polgármestere
Kanász János Surd Község Polgármestere

 
Határidő: 2007. november 12.
Felelős: Marton István elnök
Operatív felelős: Polai György
Marton István: Döntsünk a könyvvizsgáló kérdésében is, én 12 000 Ft+áfa/hó javaslok, 2010. dec 31-ig infláció
követéssel. Szavazásra teszi a javaslatot.
A Társulási Tanács a javaslatot 22 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta.
 
88/2007. (11.12.) számú NKTT határozat (a társulási tanács 22 igennel, egyhangúlag elfogadta):
 
A Nagykanizsai Kistérség Többcélú Társulása Társulási Tanácsa a Nagykanizsa és Környéke Szociális, Foglalkoztatási
és Közművelődési Non-profit Kft. könyvvizsgálójának Bencze Olga könyvvizsgálót választja. A megbízás 2008.
január 1-től 2010. december 31-ig szól. A megbízás díja 2008. december 31-ig 12 000 Ft/hónap + áfa, az azt követő
években pedig az előző évi inflációs rátával növelt összeg.
 
Határidő: 2007. november 12.
Felelős: Marton István elnök
Operatív felelős: Polai György
 
Marton István: A végére maradt az Alapító Okirat, javaslom azt is szavazzuk meg. Szavazásra teszi a javaslatot.
A Társulási Tanács a javaslatot 22 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta.
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89/2007. (11.12.) számú NKTT határozat (a társulási tanács 22 igennel, egyhangúlag elfogadta):
 
A Nagykanizsai Kistérség Többcélú Társulása Társulási Tanácsa egyetért a Nagykanizsa és Környéke Szociális,
Foglalkoztatási és Közművelődési Kht. 2008. január 1-jei hatállyal nonprofit korlátolt felelősségű társasággá
alakításával, és elfogadja annak Alapító Okiratát.
 
Határidő: 2007. november 12.
Felelős: Marton István elnök
Operatív felelős: Polai György
 
9. napirend: Szociális Szolgáltatási Koncepció elfogadása
 
Marton István: Polai Úrnak adom a szót.
Polai György: A törvényi kötelezettségünknek teszünk eleget ezzel, mivel a Társulás is ellát szociális alapszolgáltatási
feladatokat. A jövőben pályázatoknál is számítani fog hogy rendelkezünk e koncepcióval.
Marton István: Ha nincs kérdés ezzel kapcsolatban akkor szavazzuk meg.
A Társulási Tanács a javaslatot 22 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta.
 
90/2007. (11.12.) számú NKTT határozat (a társulási tanács 22 igennel, egyhangúlag elfogadta):
A Nagykanizsai Kistérség Többcélú Társulása Társulási Tanácsa elfogadja a „Nagykanizsai Kistérség Szociális
Szolgáltatástervezési Koncepció”-ját a 2007-2010 évre vonatkozóan.
 
Határidő: 2007. november 12.
Felelős: Marton István elnök
Operatív felelős: Polai György
 
10.napirend: Egyéb Ügyek
 
1.    Éves belső ellenőrzési terv
Marton István: Szavazzuk meg, ki ért a javaslattal egyet?
A Társulási Tanács a javaslatot 22 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta.
91/2007. (11.12.) számú NKTT határozat (a társulási tanács 22 igennel, egyhangúlag elfogadta):
A Nagykanizsai Kistérség Többcélú Társulása Társulási Tanácsa a csatolt 2008. évi ellenőrzési tervet jóváhagyja azzal,
hogy az év folyamán szükség szerint további vizsgálatok rendelhetőek el.
 
Határidő: 2007. november 12.
Felelős: Polai György Munkaszervezet vezető
Operatív felelős: Polai György
 
2. Közmunka tél-tavasz
Marton István: Az Elnökség egyetértett a pályázat benyújtásával. Javaslom szavazzuk meg a határozati javaslatot.
A Társulási Tanács a javaslatot 22 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta.

 
92/2007. (11.12.) számú NKTT határozat (a társulási tanács 22 igennel, egyhangúlag elfogadta):
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A Nagykanizsai Kistérség Többcélú Társulása pályázatot nyújt be a Szociális és Munkaügyi Minisztériumhoz, a 2007.
tél-tavaszi közmunkaprogram kiírására. A Nagykanizsai Kistérség Többcélú Társulása biztosítja a közmunkaprogram
pályázathoz a szükséges önrészt. Az önrészt a pályázatban részt vevő települési önkormányzatok foglalkoztatotti
létszám szerint, a Társulással kötendő megállapodás alapján, átadják a Társulás számára.
Határidő: 2007. november 19.
Felelős: Marton István elnök
Operatív felelős: Polai György
 
3. Utazás 2008. kiállítás
Marton István: Az előterjesztési anyag kapcsán mindenképp a sarokstandot támogatom, szavazzuk meg.
A Társulási Tanács a javaslatot 22 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta.

93/2007. (11. 12.) számú NKTT határozat (a társulási tanács 22 igennel, egyhangúlag elfogadta):
A Nagykanizsai Kistérség Többcélú Társulása a nagykanizsai Tourinform Irodával együttműködve vesz részt az
Utazás 2008. kiállításon. A Társulás az előterjesztési javaslatok közül a 2. számú javaslatot támogatja, ennek
megfelelően a Társulás 2007. évi költségvetéséből dologi kiadásai terhére 600 000 Ft-ot biztosít az Utazás 2008.
kiállításon való részvétel költségeire.
Határidő: 2008. február 28.
Felelős: Marton István elnök
Operatív felelős: Polai György
                            Bali Vera Tourinform Iroda vezetője
Marton István: Mindenkinek megköszönte a részvételt és bezárta az ülést.
Kelt: Nagykanizsa, 2007. november 22.
                                                                                                                                             
                                                                                                     Marton István
                                                                                                             Elnök
 
Jegyzőkönyv hitelesítő                    
                                                                                                     Jancsecz Lajos
                                                                                               Belezna polgármestere
 
          ...................................................
                        Polai György
                          Irodavezető
 
A jegyzőkönyvet készítette:
 
          ...................................................
                            Túri Péter
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