NAGYKANIZSAI KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁSA
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Ikt.szám:

232-2 /2011/ált.

Jegyzőkönyv

Társulási Tanácsülésről
Készült: Nagykanizsai Kistérség Többcélú Társulása 2011. szeptember 15-én 1445 órai kezdettel a
Nagykanizsai Kistérségi Szolgáltató Központ Tanácstermében megtartott Társulási Tanácsülésről.
Tárgy: Az alábbiakban felsorolt napirend szerint.
Jelen vannak: a mellékelt jelenléti ív szerint
Cseresnyés Péter elnök: Köszöntötte az ülésen megjelenteket, megállapította, hogy az ülés
határozatképes, mivel azon 17 fő jelen van, közölte az írásban kiküldött napirendeket, valamint a
helyszínen kiosztott kiegészítéseket. Jegyzőkönyv hitelesítőnek Bali Veronika Polgármester
Asszonyt javasolta. A Társulási Tanács a napirendi pontokra és a jegyzőkönyv hitelesítő személyére
tett javaslatot egyhangúlag elfogadta.

Napirendi pontok:
1. Beszámoló a Nagykanizsai Kistérség Többcélú Társulásának 2011. I. félévi költségvetési
gazdálkodásáról.(írásban) Előterjesztő: Cseresnyés Péter elnök
2. Támogatás kérése a 2010/2011. tanév városkörnyéki diákolimpiai bajnokság szervezésére.
(írásban) Előterjesztő: Cseresnyés Péter elnök
3. Együttműködési megállapodás jóváhagyása a SULI HARMÓNIA - 2007
Alapítvánnyal.(írásban) Előterjesztő: Cseresnyés Péter elnök
4. A Nagykanizsai Kistérség Többcélú Társulás Munkaszervezete Alapító Okiratának a
módosítása.(írásban) Előterjesztő: Cseresnyés Péter elnök
5. Távfelügyeleti őrzés-védelmi feladatok műszaki tartalmának megtárgyalása.(írásban)
Előterjesztő: Cseresnyés Péter elnök
6. A Nagykanizsa és Környéke Foglalkoztatási, Szociális és Közművelődési Nonprofit Kft.
Alapító Okiratának módosítása.(írásban) Előterjesztő: Cseresnyés Péter elnök
7. Egyebek:

1. Beszámoló a Nagykanizsai Kistérség Többcélú Társulásának 2011. I. félévi költségvetési
gazdálkodásáról
Dr. Tóth László: A gazdálkodás jó, hitelt nem vettünk fel, és ha mód van rá el is kerüljük. Felhívom
a figyelmet, hogy a tagdíjnál elmaradás látszik az anyagban, kérek mindenkit, hogy fizesse be a
tagdíjat. A bizottságok elfogadásra javasolják a beszámolót.
Cseresnyés Péter: Javaslom, hogy fogadjuk el a határozati javaslatot.
Szavazásra teszi a határozati javaslat elfogadását.
A társulási tanács a határozati javaslatot egyhangúlag elfogadta.
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47/2011. (IX. 15.) számú NKTT határozat (a Társulási Tanács 17 igen szavazattal
egyhangúlag elfogadta)
A Nagykanizsai Kistérség Többcélú Társulásának Társulási Tanácsa a 2011. I. félévi költségvetési
gazdálkodásról szóló beszámolót
294.296 eFt bevételi és kiadási előirányzattal
153.615 eFt bevételi teljesítéssel
136.191 eFt kiadási teljesítéssel
elfogadja.
Határidő : azonnal
Felelős : Cseresnyés Péter elnök
Operatív felelős: Polai György irodavezető
2. Támogatás kérése a 2011/2012. tanév városkörnyéki diákolimpiai bajnokság szervezésére
Dr. Tóth László: Tavaly is támogattuk a diákolimpia megrendezését, megkaptuk arról az
elszámolást, és a 2011/2012-es tanévben lebonyolításra kerülő rendezvényhez is kérik a Társulás
pénzügyi hozzájárulását, pontosan 400 000 Ft-ot. Az elmúlt évben is ekkora támogatást adtunk. A
bizottságok javasolják a támogatás megadását.
Cseresnyés Péter: Javaslom, hogy fogadjuk el a határozati javaslatot.
Szavazásra teszi a határozati javaslat elfogadását.
A társulási tanács a határozati javaslatot egyhangúlag elfogadta.
48/2011. (IX. 15.) számú NKTT határozat (a Társulási Tanács 17 igen szavazattal
egyhangúlag elfogadta)
A Nagykanizsai Kistérség Többcélú Társulása a 2010/2011. tanévben lebonyolított Városkörnyéki
diákolimpia rendezvény szakmai beszámolóját elfogadja, és a 2011/2012 tanévben megvalósuló
rendezvény szervezéséhez 400 000 Ft támogatást biztosít, melyet a szervezést végző Nagykanizsa
Megyei Jogú Város részére átad. Felhatalmazza az általános elnökhelyettest a szerződés aláírására.
Határidő : 2011. október 31.
Felelős : Cseresnyés Péter elnök
Operatív felelős: Polai György irodavezető
3. Együttműködési megállapodás jóváhagyása a SULI HARMÓNIA - 2007 Alapítvánnyal
Dr. Tóth László: Eddig minden évben megkötöttük a megállapodást, amely azért szükséges az
Alapítványnak, hogy normatív finanszírozáshoz jusson. A kistérségünkből Hahót és Újudvar
érintett. A bizottságok javasolják a megállapodás jóváhagyását.
Cseresnyés Péter: Javaslom, hogy fogadjuk el a határozati javaslatot.
Szavazásra teszi a határozati javaslat elfogadását.
A társulási tanács a határozati javaslatot egyhangúlag elfogadta.
49/2011. (IX. 15.) számú NKTT határozat (a Társulási Tanács 17 igen szavazattal
egyhangúlag elfogadta)
A Nagykanizsai Kistérség Többcélú Társulás Társulási Tanácsa a SULI Harmónia 2007
Alapítvánnyal (8767 FELSŐRAJK, Szabadság utca 46.) 2011. augusztus 8-án kelt közoktatási
„Együttműködési megállapodás”-t jóváhagyja. Felhatalmazza Társulás Elnökét a megállapodás
aláírására.
Határidő : azonnal
Felelős : Cseresnyés Péter elnök
Operatív felelős: Polai György irodavezető
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4. A Nagykanizsai Kistérség Többcélú Társulás Munkaszervezete Alapító Okiratának a
módosítása
Polai György: A Társulás székhelyének címe az ingatlan megvételekor pontatlanul szerepelt az
ingatlan nyilvántartásban. A javítás következetes végrehajtása alapján a tulajdoni lapon történt
bejegyzés, a társulási megállapodás módosítása után a Munkaszervezet Alapító okiratában a
székhely címének helyesbítése szükséges. (Bajza u. 2.)
A Társulás 2011. évben megvalósította a „Kistérségi Szociális Programiroda kialakítása” projektjét.
A fejlesztéshez kapcsolódóan a Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat tevékenységét is bővítettük
és a működési engedélyét módosítottuk a vállalt új szolgáltatások elindítására vonatkozóan. A
három új szolgáltatás elindítása - kapcsolattartási Ügyelet, készenléti Szolgálat valamint szociális
információs szolgáltatás nyújtása – indokolja a szakfeladatok rendjének kiegészítését, és a
Munkaszervezet Alapító Okiratának módosítását.
Cseresnyés Péter: Javaslom, hogy fogadjuk el a határozati javaslatot.
Szavazásra teszi a határozati javaslat elfogadását.
A társulási tanács a határozati javaslatot egyhangúlag elfogadta.
50/2011. (IX. 15.) számú NKTT határozat (a Társulási Tanács 17 igen szavazattal
egyhangúlag elfogadta)
A Nagykanizsai Kistérség Többcélú Társulása Társulási Tanácsa a Munkaszervezet módosított
Alapító Okiratát jóváhagyja.
Határidő : azonnal
Felelős : Cseresnyés Péter elnök
Operatív felelős: Polai György irodavezető
5. Távfelügyeleti őrzés-védelmi feladatok műszaki tartalmának megtárgyalása
Dr. Tóth László: Az elmúlt tanácsülésen döntöttünk arról, hogy a székhely jelenlegi emberes
őrzését távfelügyeletes őrzésre alakítjuk át. A társulás munkaszervezete ennek megfelelően felkérte
a B-modem Kft-t, hogy mérje fel, hogy milyen műszaki tartalom szükséges a székhely
távfelügyeleti őrzésének ellátásához, és mi pedig majd erre a műszaki tartalomra kérünk árajánlatot
a cégektől. Ez a műszaki tartalom van most előttünk, látható, hogy 8 kamera kerül kihelyezésre, és
az egész rendszer telepítését 1 200 000 Ft-ra becsülik. A bizottságok megtárgyalták és elfogadásra
javasolják a műszaki tartalmat.
Póczai Zoltán: Őrzésre 2 fő közmunkást is fel lehetne venni, ezzel is lehetne csökkenteni a
munkanélküliséget.
Cseresnyés Péter: Sajnos nehéz olyan embert találni, aki számon is kérhető és megfelelő
végzettsége is van, ezért nem javaslom ezt, de mint módosító indítványt megszavaztatom.
Szavazásra teszi az őrzés közmunkásokkal történő ellátására tett módosító javaslatot.
A társulási tanács a javaslatot 1 igen és 16 nem szavazattal elutasította.
Szavazásra teszi a távfelügyeleti őrzésre a B-modem kft által összeállított műszaki tartalom
elfogadását.
A társulási tanács a műszaki tartalmat elfogadta.
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51/2011. (IX. 15.) számú NKTT határozat (a Társulási Tanács 16 igen szavazattal 1
tartózkodás mellett elfogadta)
A Nagykanizsai Kistérség Többcélú Társulása elfogadja a Társulás Bajza utcai székhelyének
távfelügyeleti őrzésére a B-modem Kft által összeállított műszaki tartalmat, és a biztonságtechnikai
cégektől ennek kiépítésére kér árajánlatot.
Határidő : 2011. december 31.
Felelős : Cseresnyés Péter elnök
Operatív felelős: Polai György irodavezető
6. A Nagykanizsa és Környéke Foglalkoztatási, Szociális és Közművelődési Nonprofit Kft.
Alapító Okiratának módosítása
Cseresnyés Péter: A Társulás címének változása (Bajza u. 2.), mellett az Ügyvezető neve változott
Horváthné Bagó Mónikáról Bagó Mónikára, javaslom fogadjuk el a határozati javaslatot.
Szavazásra teszi a határozati javaslat elfogadását.
A társulási tanács a határozati javaslatot egyhangúlag elfogadta.
52/2011. (IX. 15.) számú NKTT határozat (a Társulási Tanács 17 igen szavazattal
egyhangúlag elfogadta)
A Nagykanizsai Kistérség Többcélú Társulása a Nagykanizsa és Környéke Foglalkoztatási,
Szociális és Közművelődési Nonprofit Kft. módosított Alapító Okiratát jóváhagyja.
Határidő : azonnal
Felelős : Cseresnyés Péter elnök
Több napirend nem volt, ezért Cseresnyés Péter elnök bezárta az ülést.

Kelt: Nagykanizsa, 2011. szeptember 22.
........................................................
Cseresnyés Péter
Elnök

Jegyzőkönyv hitelesítő:

……………………
Polai György
Irodavezető

...................................................
Bali Veronika
Hosszúvölgy polgármestere

…………………………………
Túri Péter
Jegyzőkönyvvezető
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