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:     /2008.

Jegyzőkönyv

Társulási Tanácsülésről
Készült: Nagykanizsai Kistérség Többcélú Társulása 2008. november 24-én 1400 órai kezdettel a Nagykanizsai HSMK
Kamaratermében megtartott Társulási Tanácsülésről.
Tárgy: Az alábbiakban felsorolt napirend szerint.
Jelen vannak: a mellékelt jelenléti ív szerint
Meghívottként: Horváthné Bagó Mónika Ügyvezető Nonprofit Kft
                           Scheiber Zsolt Kistérségi koordinátor
Tervezett napirendi pontok:
1. Határozat a Nagykanizsai Kistérség Többcélú Társulásának Bajza u 2. szám alatti épület felújítás közbeszerzési
pályázat eredményéről. Meghívott: Peszleg Ferenc Kanizsaber kft.
2. A Nagykanizsai Kistérség 2009. évi turisztikai rendezvényei, csatlakozási ajánlat a turisztikai egyesülethez.
(írásban) Meghívott: Tuboly Kinga Tourinform Nagykanizsa
3. Alapító Okirat módosítása
4. A Nagykanizsai Kistérség Többcélú Társulása 2009. évi költségvetési koncepciója (írásban)
5. Társulás által felvállalt közös útfenntartási feladatok lehetősége.(Írásban)
6. A Nagykanizsa, Bajza utca 2. szám alatti ingatlan hasznosítási koncepciója (írásban)
7. Tájékoztató aktuális pályázati lehetőségekről.
8. Egyebek
                                  
1. Határozat a Nagykanizsai Kistérség Többcélú Társulásának Bajza u 2. szám alatti épület felújítás
közbeszerzési pályázat eredményéről
Marton István: Átadom a szót Kámán Péter Úrnak.
Kámán Péter: Röviden összefoglalom a közbeszerzés eredményét ebben a témában. 5 szervezetet kért fel ajánlattételre
a Társulás, és ezek közül 4 a megadott határidőig (2008. november 12. szerda 1000) be is adta az ajánlatát. A
közbeszerzési Bizottság a következőt állapította meg a beküldött dokumentumok részletes átvizsgálása után. A
bizottság javasolja a WEST KANIZSA KFT, és a ZELL-BAU KFT kizárását a pályázatból, mivel nem a
jogszabályoknak és az ajánlattételi meghívásban foglaltaknak megfelelően adták be pályázatukat. A SZABAUINVEST KFT, és a KANIZSA BAU KFT ajánlatát a bizottság elfogadásra javasolja. A két érvényes pályázat közül az
Ajánlattételi felhívásban meghatározott „összességében legelőnyösebb ajánlat” bírálati módszer betartásával a
Közbeszerzési Bizottság első helyen a SZABAU-INVEST KFT-t javasolja a kivitelezés lebonyolítására.
Marton István: Javaslom elfogadni a határozati javaslatot.
A határozati javaslatot a társulási tanács egyhangúlag elfogadta.
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73/2008. (XI. 24.) számú NKTT határozat (a Társulási Tanács 18 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta)
1. A Nagykanizsai Kistérség Többcélú Társulása Társulási Tanácsa úgy dönt, hogy a Közbeszerzésekről szóló 2003.
évi CXXIX. tv. és a Társulás Közbeszerzési Szabályzata alapján a Közbeszerzési Bizottság döntése alapján a tárgyi
eljárás nyertesének a SZABAU-INVEST KFT (8749 Zalakaros, Jegenyesor 3.) vállalkozást jóváhagyja. Felkéri az
Elnököt, hogy a nyertes pályázóval a kivitelezési szerződést bruttó 28 368 487 Ft bekerülési összeggel kösse meg.
2. A Nagykanizsai Kistérség Többcélú Társulása Társulási Tanácsa a felújítást az eredetileg tervezett 29 400 000 Ft
helyett 29 448 487 Ft összegben valósítja meg. A szükséges saját forrást biztosítja, melynek összegét 11 400 000 Ft-ról
11 448 487 Ft-ra módosítja. Felkéri az Elnököt a 200003308D számú CÉDE támogatási szerződés módosításához
szükséges intézkedések megtételére, a módosított támogatási szerződés aláírására.
Határidő: 2008. november 30.
Felelős: Marton István elnök
Operatív felelős: Polai György irodavezető

2. A Nagykanizsai Kistérség 2009. évi turisztikai rendezvényei, csatlakozási ajánlat a turisztikai egyesülethez
Tuboly Kinga: Három dolgot szeretnék a Tanács figyelmébe ajánlani. Az első a 2009. évi eseménynaptárunk, amelyet
már évek óta, készítünk, és amelyben kanizsai és Kanizsa környéki települések rendezvényeit szerepeltetjük.
Szeretném felhívni a jelen lévők figyelmét, hogy amennyiben van önöknél olyan rendezvény, amely turistákat vonz,
jelezzék nekünk a kiküldött nyomtatványokon december 15-ig, mi és betesszük a rendezvénynaptárba, és ingyenesen
reklámozzuk, hiszen a naptár több jelentős turisztikai honlapra is felkerül.  
Megemlítem továbbá, hogy 2008. januárjában megalakult a Pannonhát-Dél-zalai Turisztikai Egyesület, melyhez
lehetőség van csatlakozni. Az egyesületnek jelenleg 30 tagja és 1 pártoló tagja van, általános célja a Térség turisztikai
vonzerejének, és fogadóképességének növelése. A harmadik fontos dolog egy kérés. A Többcélú Társulás 2006-ban
készített egy német-magyar nyelvű turisztikai kiadványt „Pannonhát Tájpark: Harmóniában a természettel” címmel,
amely nagyon népszerű, ennek következtében már nagyon kevés áll rendelkezésre belőle. A Dél-zalai Turisztikai
Egyesület jelezte a Munkaszervezet felé, hogy a kiadványt saját költségén újra nyomtatná, melynek 10%-át átadja a
Társulás részére. A kapott árajánlatok alapján azonban ezt az egyesület sajnos nem tudta vállalni, ezért a kérést úgy
módosítjuk, hogy nem kiadványt, hanem a www.pannonhat.hu honlapnak a jogát kérnénk, hogy azt mi tovább
fejleszthessük. Ehhez a Többcélú Társulás hozzájárulása szükséges, melyet ezúton is kérünk.
Marton István: Köszönjük, a honlappal kapcsolatos kérés azt hiszem elviekben teljes mértékben támogatható, azonban
ennek utána kell nézni hogy milyen feltétellel tudjuk átadni, ugyanis pályázati pénzből valósult meg, és emiatt
kötelezettségeink is vannak. Erről most nem kell szavaznunk.
3. Alapító Okirat módosítása
Marton István: Erre azért van szükség, hogy lehetőségünk legyen a Bajza utcai ingatlan egyes ingatlanrészeinek bérbe
adására is. Javaslom fogadjuk el a határozati javaslatot.
Szavazásra teszi a határozati javaslatot.
A határozati javaslatot a társulási tanács egyhangúlag elfogadta.
74/2008. (XI. 24.) számú NKTT határozat (a Társulási Tanács 18 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta)
A Nagykanizsai Kistérség Többcélú Társulása a Munkaszervezet Alapító Okiratát bővíti a 701015 Saját vagy bérelt
ingatlan hasznosítása szakfeladattal.
Határidő: 2008. november 24.
Felelős: Marton István elnök
Operatív felelős: Polai György Irodavezető
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4. A Nagykanizsai Kistérség Többcélú Társulása 2009. évi költségvetési koncepciója
Dr. Tóth László: A koncepció alapvetően jó, a normatívák csökkentek szinte minden területen, ami nehéz évet vetít
előre. A Munkaszervezet működési normatívája jelentősen csökkent, az eddigi 200 Ft/fő normatívát 125 Ft/fő-re
csökkentették. Ez a későbbiekben a tartalékkal való gazdálkodás lehetőségét lecsökkenti. Bérfejlesztést és 13. havi bért
a koncepció nem tartalmaz.
Komoly forrás elvonás tapasztalható a belső ellenőrzési feladatnál, a több mint 5 millió Ft-os hiányt költségvetési
szerv arányosan az önkormányzatoknak kell fedezni, ezt a két bizottság és az elnökség is elfogadta.
A Társulás családsegítő és gyermekjóléti szolgálata részéről érkezett az a kérés, hogy jó lenne, ha részben önálló
költségvetési szervként működnének tovább. Hogy ez szabályos legyen egy főt fel kell venni a jelenlegi létszámhoz. A
költségvonzata ennek 1 880 000 Ft lenne. Jelen helyzetben sem a bizottságok sem az elnökség ezt nem javasolja.
Következő fontos téma a Szivárvány Fejlesztő Központ finanszírozása. A lehívott normatíva nem elegendő arra, hogy
abból a jelenlegi feladatellátási struktúra finanszírozható legyen. Tartalék minimális lesz csak a következő évre, ezért
azzal nem számolhatunk. Két alternatíva lehetséges, az egyik az, hogy jelenleg 2009. június 30-ig szól a szerződésünk
a Szivárvány Központtal, és ezután minimalizáljuk az ellátott feladatok számát a törvényben előírt 2 feladatra, még
akkor is, ha ez kötelezettségeket ró az önkormányzatokra. A bizottságok és az elnökség egyöntetűen ezt javasolja. A
másik alternatíva pedig az, hogy marad ez a szintű feladat ellátás (6 ellátott feladat), és hiányt pedig létszám arányosan
leosztva az önkormányzatoknak kell összeadni. Az önkormányzatok sajnos nincsenek abban a helyzetben, hogy ezt fel
tudják vállalni, ezért ennek a változatnak nem volt támogatottsága sem a bizottságok, sem az elnökség körében.
A hitelfelvétellel kapcsolatban a feltételek óriásit változtak, a bizottságok és az elnökség az előterjesztésben szereplő
rövid lejáratú likvidhitel felvételét javasolják.
Végezetül a tagdíj kérdésében az elnökség a nehéz helyzetre való tekintettel elfogadta azt, hogy annak mértéke 2009.
január 1-től 150 Ft/fő összegre emelkedjen.
Marton István : Egyetértek az elhangzottakkal, Tóth Úr jól összefoglalta a lényeget és a módosítási javaslatokat is.
Több határozatot is kell hoznunk, szavazzunk először a koncepcióról, majd külön a tagdíj megemeléséről, és végezetül
a rövid lejáratú hitel felvételéről.

Szavazásra teszi a 2009-es költségvetési koncepciót az elhangzott módosításokkal együtt.
A 2009-es költségvetési koncepciót a társulási tanács egyhangúlag elfogadta.
75/2008. (XI. 24.) számú NKTT határozat (a Társulási Tanács 18 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta)
A Nagykanizsai Kistérség Többcélú Társulásának Társulási Tanácsa a 2009. évi költségvetési koncepciót az
előterjesztésben foglalt „A” változatnak megfelelően elfogadja, a következő módosítással:
·         A Nagykanizsai Kistérség Többcélú Társulása 2009. június 30-tól a jelenleg ellátott 6 helyett a törvény által
minimálisan előírt 2 szakszolgálati feladatot lát el.
Felkéri a Társulás Elnökét, hogy a 2009. évi költségvetési határozat tervezetet az államháztartási törvényben előírt
határidőig terjessze a Tárulási Tanács elé.
Határidő: 2009. február 15.
Felelős: Marton István elnök
Operatív felelős: Polai György munkaszervezet vezető
Marton István: Következik a tagdíj emelési javaslat.
Szavazásra teszi a javaslatot. A társulási tanács a javaslatot egyhangúlag elfogadta.
76/2008. (XI. 24.) számú NKTT határozat (a Társulási Tanács 18 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta)
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A Nagykanizsai Kistérség Többcélú Társulása Társulási Tanácsa a települési önkormányzatok által fizetendő
lakosságszám arányos pénzügyi hozzájárulás (tagdíj) mértékét 2009. évre vonatkozóan 150 Ft/fő mértékben állapítja
meg.
A pénzügyi hozzájárulás (tagdíj) összege településenként a normatív támogatások igénylésében rögzített 2008. január
01-i lakosságszám alapján kerül megállapításra. Az átutalás két egyenlő részben történik megállapodás alapján. Az első
részlet esedékessége 2009. április 15. a második részlet esedékessége 2009. szeptember 15.
Határidő: 2008. november 24.
Felelős: Marton István elnök
Operatív felelős: Polai György irodavezető
Marton István: Szavazzunk a rövid lejáratú likvidhitel felvételével kapcsolatos javaslatról. Szavazásra teszi a
javaslatot. A társulási tanács a javaslatot egyhangúlag elfogadta.
77/2008. (XI. 24.) számú NKTT határozat (a Társulási Tanács 18 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta)
A Nagykanizsai Kistérség Többcélú Társulása Társulási Tanácsa 2009. évben rövid lejáratú likviditási hitel felvételével
(10 mó Ft, egy év futamidő) finanszírozza a Bajza utcai ingatlan felújítását.
Határidő: 2009. december 31.
Felelős: Marton István elnök
Operatív felelős: Polai György irodavezető

5. Társulás által felvállalt közös útfenntartási feladatok lehetősége
Dr. Tóth László: Meg kell vizsgálnunk ennek a lehetőségét és támogatólag kell hozzáállnunk. Az útkezelői feladatokat
közelebb hozhatjuk, a VIA KANIZSA KHT szakembereinek segítségével.
Olyan kikötésekkel tudjuk elfogadni, ha a jelenleginél nem kell nagyobb mértékű tagdíj hozzájárulást fizetni a belépő
önkormányzatoknak. A költséghatékonyság miatt célszerű lenne összefogni a zalakarosi és esetleg a letenyei
kistérséggel és egységes dél-zalai útkezelési társulást létrehozni. Erről határozatot csak szándék szintjén lehet hozni,
mert a korábbi megyei szintű útkezelői társulásból való kilépéshez képviselőtestületi határozatot kell hozni az egyes
önkormányzatoknak. Ezért azt javasoljuk a Tanácsnak, hogy a Munkaszervezet mérje fel kiküldött
szándéknyilatkozattal azt, hogy van-e igény ilyen társulás létrehozására. Az elnökségi ülésen a Via Kanizsa Kht
képviselője jelezte segítő készségüket a témában. Ennyit szerettem volna mondani.
Hegedüs György: Csak az óvatosságra szeretném felhívni a figyelmet, nem javaslom, hiszen nem látjuk mit vállalunk,
nem tudjuk milyen pénzügyi vonzata van az egésznek.
Marton István: Javaslom, hogy a fenti felmerült kérdések miatt is jelenleg csak olyan határozatot hozzunk, ami
elviekben támogatja ennek a létrehozását.
Szavazásra teszi a javaslatot. A társulási tanács a javaslatot elfogadta.
78/2008. (XI. 24.) számú NKTT határozat (a Társulási Tanács 17 igen 1 nem szavazattal elfogadta)
A Nagykanizsai Kistérség Többcélú Társulása Társulási Tanácsa elviekben egyetért az útkezelői feladatok társulási
feladatok közé történő felvételével. Kezdeményezi a települések képviselő-testületei felé a szükséges Társulási
Megállapodások módosítását
Határidő: 2008. december 31.
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Felelős: Tagtelepülések Polgármesterei

5. A Nagykanizsa, Bajza utca 2. szám alatti ingatlan hasznosítási koncepciója
Marton István: Mielőtt a napirend ismertetésére rátérnék, kérem a polgármester társakat, hogy a Társulás 2009. évi
munkatervéhez a javaslatokat 2008. dec. 28-ig küldjék meg a Társulás Munkaszervezetének címére. Köszönöm.
Kétféle módszerrel piaci összehasonlító módszerrel és költségalapú értékbecsléssel határozták meg az előterjesztésben
is szereplő 65 illetve 82 millió Ft-ot. A 4 épületre le vannak írva a javaslatok, hogy melyiket milyen formán lehet
hasznosítani. Egész jó a koncepció, amennyiben nincs hozzászólás, kérem a határozati javaslatot fogadjuk el.
Szavazásra teszi a határozati javaslatot.
A határozati javaslatot a társulási tanács egyhangúlag elfogadta.

79/2008. (XI. 24.) számú NKTT határozat (a Társulási Tanács 18 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta)
A Nagykanizsai Kistérség Többcélú Társulása Társulási Tanácsa egyetért a Nagykanizsa, Bajza út 2. alatti ingatlan
hasznosítási terv javaslattal.
A Tanács felkéri a Bizottságokat és a Munkaszervezetet, hogy a hasznosítási funkcióknak megfelelő bérletre vonatkozó
felhívást, felújítási tervezést kezdje meg, az ajánlatokat kérje meg és a szerződéskötésre a javaslatokat a Tanács
számára készítse elő.
Határidő: Folyamatos illetve 2009. június 30.
Felelős: Marton István elnök

Több napirend nem volt, ezért Marton István elnök megköszönte a részvételt, és bezárta az ülést.
Kelt: Nagykanizsa, 2008. november 17.
                                                                                                                                             
                                                                                                     Marton István
                                                                                                             Elnök
Jegyzőkönyv hitelesítő                    
                                                                                                  ……………………
                                                                                                      Polai György
          ...................................................                                            Irodavezető
                       Molnár Mihály
            Zalaszentbalázs polgármestere
          …………………………………
                            Túri Péter
                    Jegyzőkönyvvezető
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