
Beszámoló a Társulás 2009. évi munkájáról 
 

A Hévízi Kistérség Önkormányzatainak Többcélú Társulása 2009. évi tevékenységét a 
Társulási Megállapodás és a 71/2008 (XII.22.) számú TT határozatával elfogadott 2009. évi 
munkaterve alapján végezte. A tervben meghatározott feladatok mellé év közben jelentek meg 
új feladatok, így többek között szabályzatok módosítása, pályázatokkal kapcsolatos feladatok, 
új szolgáltatás megjelenése stb. A Társulás az 1996. évi XXI. törvény 10/G. § (1) bekezdése 
értelmében egyben ellátja a Kistérség Fejlesztési Tanács feladatait is. 
 

I.  Szervezeti, működési keretek 
 

2009. évben jelentős változás volt, hogy ebben az évben került sor 2 fő alkalmazására a 
Társulásnál. 2009. május 1-jével 1 fő közfoglalkoztatás szervező 11 hónapos, szeptember 1-
jével pedig 1 fő közművelődési referens 12 hónapos foglalkoztatására került sor, mindkét 
személy foglalkoztatása pályázati forrásból történik. Időközben 1 fő pályázati-gazdasági 
referens alkalmazottal létesített munkaviszony 2009. június 30-án közös megegyezéssel 
megszüntetésre került. 

Mindezen változások következtében a Többcélú Társulás létszáma jelenleg 2 fő, a 
Kistérségi Iroda létszáma szintén 2 fő. 

A feladatok ellátását az új, megfelelő szaktudással és gyakorlattal rendelkező kollégák 
munkába állásával hatékonyabban sikerült megvalósítani. 
2009. évben a Kistérségi Iroda valamint a Társulás pénzügyi-számviteli, informatikai 
feladatainak ellátására megbízási szerződés alapján került sor. A takarítási feladatokat szintén 
megbízási szerződéses viszonyban látják el heti egy alkalommal.  

A Társulás és az Iroda jogi szakértője megbízási szerződését megszüntette, 2009. június 1-
jével. 
 

II.  Szabályzatok, koncepciók, tervek 
 

A költségvetési szervek jogállásáról és gazdálkodásáról szóló 2008. évi CV. törvény 
alapján a Kistérségi Iroda, mint költségvetési szerv Alapító Okirata, valamint Szervezeti és 
Működési Szabályzata, valamint a Társulás Szervezeti és Működési Szabályzata módosításra 
került. Jelentős jogszabályi változások miatt új szabályzatot fogadott el a Társulás a 
beszerzéseire, valamint közbeszerzéseire vonatkozóan. A Társulási Megállapodás 
módosítására egy alkalommal került sor, a szociális alapfeladatok körébe, a fogyatékosok 
nappali ellátása feladata felvételével. 
Az elkészített, illetve módosított szabályzatok az illetékes szervek részére megküldésre 
kerültek. 
 

Elkészült és jóváhagyásra került a Társulás 2009. évi közbeszerzési terve. A törvényi 
előírás értelmében a tervet a tárgyév április 15-ig kell jóváhagyni. Miután azonban a 
Társulásnál közbeszerzés alá eső beruházás, fejlesztés akkor még nem volt tervezve, így 
tervet a Társulás nem készített. A CÉDE pályázat keretében azonban olyan eszközök kerülnek 
beszerzésre, melyek összeszámított értéke meghaladja a közbeszerzésekről szóló törvényben 
meghatározott összeget, nettó 8.000.000 Ft-ot, így az eljárás megindítása előtt elfogadásra 
került a terv. 

A Társulás döntött arról, hogy a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. 
évi III. törvény 37/A § (1) bekezdésében meghatározottaknak megfelelően kistérségi szinten 
készíti el a közfoglalkoztatási tervet. A terv több alkalommal került módosításra, a 
települések által jelzett és leadott adatok alapján. 
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A Társulás által elfogadott koncepciók – közoktatási, szociális, bűnmegelőzési, illetve 
területfejlesztési – 2010 évben kerülnek felülvizsgálatra. 
 
 

III.  Pályázatok 
 

A Hévízi Kistérség Önkormányzatainak Többcélú Társulása által 2009. évben 9 pályázat 
került benyújtásra. A 9 pályázatból 2009. december hónapig 6 részesült támogatásban, egy 
elutasításra került, egy befogadás, egy pedig bírálat alatt van. 
 
 

1. Közfoglalkoztatás-szervezők foglalkoztatásának támogatása 
A Szociális és Munkaügyi Minisztérium által kiírt pályázat 2009 áprilisában került 

benyújtásra, a Társulás 5/2009. (III.3.) számú KFT határozata alapján. A pályázaton elnyert 
támogatás összege 1.909.050 Ft, amely magában foglalja a közfoglalkoztatás-szervező 11 
havi bruttó bérét, illetve járulékait. A munkaköri orvosi alkalmassági vizsgálat, valamint a 
munkavégzéssel kapcsolatban felmerült helyi, illetve helyközi utazás költségének fedezetét a 
Társulás saját költségvetéséből biztosítja. 
A pályázat keretében 2009. május 1-től áll a Társulás alkalmazásában Salamon Ivett 
közfoglalkoztatás-szervező, aki a kistérség településein megvalósuló közcélú munkával 
kapcsolatos kérdésekben, feladatokban, az ezzel kapcsolatos adatgyűjtésben, elszámolásokban 
nyújt segítséget a települések részére. Továbbá aktívan részt vesz a közfoglalkoztatással 
kapcsolatos pályázatok elkészítésében és lebonyolításában (CÉDE, LEADER). 
A támogatás jóváírása havonta történik, az eddig átutalt összeg 1.015.300 Ft. 
 
 

2. Zala Megyei Közgyűlés szociális szakmai programok támogatása 
A pályázat benyújtására 2009 májusában került sor, a Társulás 14/2009. (V.12.) számú 

KFT határozata alapján. Célja olyan előadássorozat megvalósítása volt, amely hozzájárul az 
idős emberek mentális és fizikai állapotának szinten tartásához, javításához. A projekt 
összköltsége 150.000 Ft lett volna, amelyből a támogatás 100.000 Ft, az önrész 50.000 Ft. 
A pályázatot a Zala Megyei Közgyűlés Egészségügyi és Szociális Bizottsága indoklás nélkül 
elutasította. 
 
 

3. Kiemelt jelentőségű szabadidősport események megrendezésének támogatása 
A pályázat benyújtására 2009 májusában került sor, a Társulás 11/2009. (V.12.) számú 

KFT határozata alapján. A program megvalósításába Alsópáhok, Cserszegtomaj, Hévíz, 
Sármellék és Rezi települések kerültek bevonásra, olyan szabadidősport események révén, 
amelyek 2009. április 15 és 2010. április 15 között kerültek megvalósításra. 
A program eredetileg tervezett teljes költségvetése 4.799.262 Ft, amelyből a támogatási 
összeg 2.846.837 Ft, az önrészt előzetesen a Társulás saját költségvetéséből biztosította, 
melynek pénzben rendelkezésre álló része 1.410.825 Ft, a nem pénzben rendelkezésre álló 
rész, felajánlási nyilatkozatok alapján a közösségért végzett munka 114.400 Ft, szolgáltatás 
biztosítása 427.200 Ft. 
A megvalósításba a következő partnerszervezetek kerültek bevonásra: Cserszegtomaj Község 
Önkormányzata, Sármellék Község Önkormányzata, Rezi Község Önkormányzata, Hévíz SK 
Labdarúgó Szakosztály, Cigány Kisebbségi Önkormányzat Sármellék, Sármelléki ÁMK, 
Sármelléki Sportegyesület, Zala Megyei Önkormányzat Idősek Otthona Zalakomár-Sármellék 
Telephely, Hévíz Város Önkormányzata Képviselő-testületének Idegenforgalmi és 
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Sportbizottsága, Hévíz Város Önkormányzat GAMESZ, Cserszegtomaji Sport Klub, Labirint 
K.B.S.E. Cserszegtomaj, Cserszegtomaj Shotokan Karate SE, Alsópáhokért Közalapítvány, 
TelePont Közhasznú Információs Egyesület, Kardifood Kft, Rezi Várbarátok Köre Egyesület, 
Rezi Községi Polgárőr Egyesület, Rezi Ifjúsági Egyesület, Család Általános Iskola Rezi, 
Kinizsi Íjász Közhasznú Egyesület. 
A pályázat az Önkormányzati Minisztérium 2009. július 31-én kelt levele alapján 500.000 Ft 
támogatásban részesült. 
A Társulási Tanács 2009. szeptember 3-ai ülésén a 25/2009 (IX.3). számú KFT. határozatával 
döntött először a csökkentett összegű támogatásnak megfelelően a pályázat költségvetésének 
teljes átdolgozása mellett, amely alapján az önrész pénzben rendelkezésre álló része 341.670 
Ft összegben került meghatározásra. 
Mivel a Minisztérium az így meghatározott önrészt a pályázat eredeti költségvetésében 
meghatározott összeghez képest rendkívül alacsonynak találta és nem fogadta el, így újbóli 
egyeztetések során elkészítettünk egy újabb költségvetést, melyben az önrész értékét az 
eredeti pályázatban feltüntetett térítésmentes szolgáltatások értékével 541.600 Ft-tal 
megemeltük, így a pályázat teljes költségvetése 1.383.270 Ft-ra módosult. A Társulási Tanács 
2009. szeptember 28-i ülésén a 33/2009 (IX.28). számú KFT. határozatával elfogadta az 
ismételt módosítást. A Minisztériummal történő előzetes egyeztetés alapján az így elkészített 
költségvetést megfelelőnek találták.  
A Társulási Tanács határozatát követően azonban 2009. október 7-én levél érkezett a 
pályázatot kezelő Wesselényi Miklós Sport Közalapítványtól, amelyben a módosított 
költségvetést legalább 2.452.425 Ft-tal kérték elkészíteni, mivel az eredeti pályázatban 
rendelkezésre álló önrész 1.952.425 Ft-ban (ebből készpénzben rendelkezésre álló összeg 
1.410.825 Ft, nem készpénzben rendelkezésre álló rész 541.600 Ft) került meghatározásra. 
Ezen összeghez hozzászámítva az elnyert 500.000 Ft értékű támogatást, a pályázat 
összköltségvetése 2.452.425 Ft-ot tesz ki. 
A levél kézhezvételét követően a pályázatban résztvevő partnerszervezetekkel egyeztettünk, 
majd a Társulás elnökének nevében levelet küldtünk részükre azzal, hogy írásban 
nyilatkozzanak, hogy a fenti körülmények ismeretében vállalják-e az eredeti költségvetésben 
meghatározott önrész biztosítást, vagy lemondanak az 500.000 Ft összegű támogatás rájuk eső 
részéről. 
Mivel ezt követően a partnerszervezetek a rendezvények lebonyolításához kapcsolódó 
számlák összegei alapján nyilatkozataikban az önrész biztosítását nem vállalták, és lemondtak 
a rájuk eső támogatás arányos részéről, a Hévízi Kistérség Önkormányzatainak Többcélú 
Társulás elnöke 2009. október 15-én írásbeli nyilatkozatban lemondott  a pályázaton 
elnyert 500.000 Ft összegű támogatásról, amely nyilatkozatot a Társulási Tanács a 39/2009 
(XI.16.) KFT határozatával jóváhagyta. 
 
 

4. Önkormányzati fejlesztések támogatása területi kötöttség nélkül (CÉDE) – 
önkormányzati fejlesztésekhez kapcsolódó közcélú foglalkoztatás anyag- és 
eszközbeszerzése 

 
A pályázat 2009 júniusában került benyújtásra, a Társulás 12/2009. (V.12.) számú KFT 

határozata alapján. Ennek keretében a kistérség települései részére a közfoglalkoztatáshoz 
szükséges anyagok, eszközök beszerzésére volt lehetőség.  
A pályázatot a Kistérségi Iroda a Társulás felhatalmazása alapján elkészítette és határidőre 
megküldte az illetékes szerv részére. A pályázatot hiány pótolni kellett, mely 
dokumentumokat az Iroda szintén az előírt határidőre megküldte az illetékes szerv részére.  
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A Nyugat-dunántúli Regionális Fejlesztési Tanács 2009. augusztus 17-én kelt tájékoztató 
levele alapján a pályázat pozitív elbírálásban részesült, melynek során a projekt 
megvalósításához 8.000.000 Ft támogatásban részesült a Társulás (pályázati azonosító: 
2000037/09CÉDE). 
A megítélt támogatási összeg az igényeltnél jóval alacsonyabb, így a pályázat 
költségvetésének teljes átdolgozása vált szükségessé. A pályázat költségvetése így a 
következőképpen állt össze: a projekt teljes költségvetése 14.885.043 Ft, amelyből a 
támogatás összege 8.000.000 Ft, a saját forrás összege pedig 6.885.043 Ft. Lehetőség volt 
támogatási előleg igénylésére, melynek összege a támogatási összeg 40 %-a, azaz 3.200.000 
Ft. Az előleg összege 2009. december 4-én érkezett meg a Társulás bankszámlájára. 
Miután a pályázatban meghatározott eszközök összértéke meghaladja a közbeszerzésekről 
szóló 2003. évi CXXIX. törvényben meghatározott értékhatárt (nettó 8.000 e Ft), így 
közbeszerzési eljárás lefolytatása vált szükségessé. Dr. Őszy Tamás közbeszerzési szakértő 
által elkészítésre, majd kibocsátásra került az ajánlati felhívás. A beérkezett ajánlatok 
bontására 2009. december 16-án került sor. Az értékelés alapján szükségessé vált az ajánlatok 
hiánypótlása, amelynek négy ajánlattevő határidőre hiánytalanul eleget tett. Miután a felhívás 
V. részére vonatkozóan az ajánlattevő cég nem küldte meg a hiánypótlásra az anyagot, így ez 
esetben az ajánlatot eredménytelennek kellett nyilvánítani. Emiatt erre a gépre vonatkozóan a 

Kbt. szerint hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárást szükséges lefolytatni, amelynek időigénye 
előreláthatóan 15-20 nap. Ennek következtében szükségessé vált a befejezési határidő 
módosítása, 2010. március 10-ére, amellyel kapcsolatban a módosítás iránti kérelem 
megküldésre került a kiíró szerv részére. Továbbá módosítás kérelmet kellett küldeni a 
költségvetés átcsoportosítása tárgyában is, melyet az egyik gép ajánlati árának 19.000 Ft-tal 
való eltérése okozta. A Fejlesztési Tanács 2009. december 16-ai ülésén dönt a módosítási 
kérelemről. 
A pályázatban szereplő további gépek beszerzésére vonatkozó szerződések megkötésre 
kerültek, a gépek kiszállítása és üzembe helyezése folyamatban van. 
 
 

5. Új kistérségi Közkincs-kerekasztal megalakítása, működésének támogatása 
A Társulási Tanács május 12-ei ülésén a 15/2009. (V.12.) számú KFT. határozatában 

döntött arról, hogy be kívánja nyújtani az Oktatási és Kulturális Minisztérium által 
meghirdetett, a Közkincs program keretében kiírt Új kistérségi Közkincs-kerekasztal 
létrehozása, működésének támogatása (Kódszáma: Közkincs-1 (K1)) pályázatot. 
A pályázat célja a kultúra területén feladatot vállalók között a kapcsolat és szakmai 
együttműködés szervezettebbé válása. 
A pályázatot a Kistérségi Iroda elkészítette és határidőre (2009. július 12.) benyújtotta az 
illetékes szervhez. A pályázatot hiány pótolni nem kellett. 
A Minisztérium 2009. július 29-én kelt tájékoztató levele alapján a pályázat pozitív 
elbírálásban részesült, melynek során a projekt megvalósításához 390.000 Ft támogatásban 
részesült a Társulás (pályázati azonosító: K1-20-14-nyd09). 
A pályázat teljes költségvetése 433.340 Ft, amelyből a támogatás összege 390.000 Ft, a 
saját forrás összege 43.340 Ft, amelyet a Társulás saját költségvetéséből biztosított. 
A pályázatba 34 együttműködő partner került bevonásra, amelyek köre a későbbiekben 
tovább bővülhet. 
A pályázat keretén belül szakmai megbeszélések, konferenciák megtartására kerül sor, 
kistérségi szakmai anyagok kidolgozására, ezen belül elkészítésre, összeállításra kerül a 2010. 
évi kistérségi rendezvénynaptár, a kistérségi értéktár, kataszter, a kistérségi kulturális stratégia 
megalkotását előkészítő anyag (középtávon tervezett humán és infrastrukturális fejlesztések, 
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forrásoldali meghatározások, erőforrás és időtervek stb.) és egy kistérségi szintű közös 
pályázati projektlista.  
A pályázat K1-20-14-nyd09 számú támogatási szerződése 2009. december 14-én érkezett 
vissza postai úton a Kistérségi Iroda részére. 
 
 

6. Komplex Kistérségi Napok 
A Társulási Tanács május 12-i ülésén a 16/2009 (V.12.) számú KFT. határozatában 

döntött arról, hogy be kívánja nyújtani az Oktatási és Kulturális Minisztérium által 
meghirdetett a Közkincs program keretében kiírt Komplex Kistérségi Napok pályázatot.  
A program célja, a helyi kistérségi együttműködésben megvalósuló kulturális (művelődést 
elősegítő és egyben szórakoztató) rendezvények, események támogatása, amelyek több 
települést érintenek, melyekkel hagyomány teremthető, illetve a meglévő hagyományok 
megőrizhetők. 
Miután a tavalyi évben a Karácsonyi Vásár megrendezésére kiírt pályázat idén nem jelent 
meg, így ezen program költségei egy részének fedezése valósulhatott meg a pályázat 
segítségével. 
A pályázatot a Kistérségi Iroda elkészítette és határidőre (2009. július 12.) benyújtotta az 
illetékes szervhez. A pályázatot hiány pótolni nem kellett. 
A Minisztérium 2009. július 29-én kelt tájékoztató levele alapján a pályázat pozitív 
elbírálásban részesült, melynek során a projekt megvalósításához 800.000 Ft támogatásban 
részesült a Társulás (pályázati azonosító: Kt1-20-31-nyd09). 
A pályázat teljes költségvetése 888.890 Ft, amelyből a támogatás összege 800.000 Ft, a 
saját forrás összege 88.890 Ft, amelyet a Társulás saját költségvetéséből biztosított. 
A pályázat teljes költségvetése a fellépők, művészeti csoportok szolgáltatási díjait, utazási 
költségeit, reklám- és nyomdai költségeket, bérleti díjat, anyagbeszerzést, étkezési költségeket 
foglalja magában. 
A pályázat támogatási szerződésének megkötése folyamatban van. 
 
 

7. Kistérségi Közművelődési-múzeumi referens alkalmazása 
A Társulási Tanács május 12-i ülésén a 17/2009 (V.12.) számú KFT. határozatában 

döntött arról, hogy be kívánja nyújtani az Oktatási és Kulturális Minisztérium által 
meghirdetett az Új tudás – műveltséget mindenkinek program keretében kiírt Kistérségi 
közművelődési-múzeumi referens alkalmazása pályázatot. 
A program célja olyan közművelődési szakember alkalmazása volt, aki munkája révén a 
kistérségben a kulturális, művelődési feladatainak hatékonyabb összefogását, a kistérség 
települései között ilyen téren megvalósuló együttműködését segíti elő. 
A pályázatot a Kistérségi Iroda elkészítette és határidőre (2009. július 12.) benyújtotta az 
illetékes szervhez. A pályázatot hiány pótolni nem kellett. 
A Minisztérium 2009. július 29-én kelt tájékoztató levele alapján a pályázat pozitív 
elbírálásban részesült, melynek során a projekt megvalósításához 2.600.000 Ft támogatásban 
részesült a Társulás (pályázati azonosító: Kt2a-20-16-nyd09). 
A pályázat teljes költségvetése 3.250.000 Ft, amelyből a támogatás összege 2.600.000 Ft, a 
saját forrás összege 650.000 Ft, amelyet a Társulás saját költségvetéséből biztosított. 
A támogatási összeg a közművelődési-múzeumi referens személyi juttatásaira, azok 
járulékaira, valamint a következő dologi kiadásokra kerül felhasználásra: szakmai anyagok, 
szakmai képzés költsége, illetve kistérségi feladatellátással kapcsolatos útiköltség-térítés. 
A saját forrás szintén ezen célok megvalósítása érdekében kerül felhasználásra. 
A pályázat támogatási szerződésének megkötése folyamatban van. 
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8. „A balatoni térség turisztikai vonzerejének növelése” pályázat NYDOP-2009-2.1.1.F 
A Társulási Tanács július 14-i ülésén a 19/2009 (VII.14.) számú KFT határozatában 

döntött arról, hogy a pályázatot a 2008. évihez hasonlóan a Zalakarosi Kistérséggel közösen 
konzorciumi formában kívánja benyújtani, oly módon, hogy Zalakaros Kistérség a pályázat 
gesztora.  
A pályázat megírását a két kistérségi iroda vállalta fel, melyet legjobb tudásuk szerint 
állítottak össze. A pályázati anyag közel 1000 oldalas terjedelmű. A pályázat a felhívásban 
megjelölt határidőre (2009. október 12.) benyújtásra került.  
A pályázatot hiány pótolni kellett, a hiánypótlás határidőre (2009. november 4.) megküldésre 
került a kiíró szerv részére, melynek terjedelme közel 300 oldal volt.  
A hiánypótlás elfogadását követően a pályázat az illetékes szerv részéről befogadásra került. 
A pályázattal kapcsolatban előzetes helyszíni szemlét folytatott le a Regionális Fejlesztési 
Ügynökség 2009. december 8-án. A szemle során mind a hévízi, mind a zalakarosi térségben 
megtekintésre kerültek a pályázatban tervezett megvalósítási helyszínek. A jegyzőkönyvben 
foglaltak alapján megállapításra került, hogy a projekt állapota megfelel a pályázatban 
leírtaknak, a beruházás nem kezdődött meg, a projekt a támogatási döntést követően 
megvalósítható, nem ismeretes olyan tényező, amely negatívan befolyásolná a projekt 
megvalósítását, az építési engedélyezési eljárás az építésköteles beruházások tekintetében 
folyamatban vannak, valamint az állami területeket érintően a tulajdonosi hozzájárulások 
megkérése szintén folyamatban van.  
A szakmai minimumot teljesített pályázatok Nyugat-dunántúli Regionális Fejlesztési 
Tanács általi értékelésére a Tanács december 16-ai zárt ülésének keretében kerül sor. 
 
A projekt teljes összköltsége: 

  A két kistérségre 
eső rész Bt-re es ő rész Összesen 

Beruházási költségek 153 997 060 Ft 2 670 000 Ft 156 667 060 Ft 
Elszámolható beruházási költségek 153 997 060 Ft 2 136 000 Ft 156 133 060 Ft 
Támogatási intenzitás 85% 30%  
Támogatási összeg 130 897 501 Ft 640 800 Ft 131 538 301 Ft 

 
A Hévízi és Zalakarosi kistérségek között a pályázat összköltségvetése, illetve az igényelt 
támogatási összeg az alábbiak szerint oszlik meg. 

  Hévízi Kistérség Zalakarosi Kistérség 

Támogatás 89 328 378 Ft 41 569 123 Ft 
Önrész 15 763 831 Ft 7 335 728 Ft 
Mindösszesen 105 092 209 Ft 48 904 851 Ft 

 
Térségünk a pályázat teljes költségvetésének mintegy 67 %-át teszi ki. 
A projekt kezdő időpontja: 2010. március 1. 
A projekt befejezésének időpontja: 2011. szeptember 30. 

A hévízi kistérségben megvalósuló fejlesztések a következők:   
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Kerékpáros attrakció: Kerékpáros központ létesítésére kerül sor a Hévízgyógyfürdő és Szent 
András Reumakórház Kht. kezelésében lévő, 934/4. helyrajzi számú, védett parkerdő szélén 
található faépület átalakításával. A kerékpáros turizmushoz kapcsolódóan az érintett 
településeken orientációs és információs táblák kerülnek beszerzésre, valamint esőbeállók, 
kerékpáros pihenőhelyek kerülnek kialakításra. Az orientációs táblák a kerékpáros turisták 
útbaigazítását segítik, míg az információs táblák az adott települések látnivalóit, 
nevezetességeit mutatják be.  
Ökoturisztikai attrakció: Pihenőhelyek kerülnek kialakításra (asztalok, padok) Alsópáhok, 
Cserszegtomaj településeken, valamint a család- és gyermekbarát szolgáltatások körében 
Alsópáhokon szabadtéri gyermekjátszóterek, Sármelléken pedig szabadtéri gyermekjátékok 
kerülnek megvalósításra. 
Zalaköveskúton 3,8 km-es túraút, sétaút kialakítása, valamint egy új kilátó építése valósul 
meg, mely 14,5.m magas,  vörösfenyő oszlopokkal, a tető vízszintes szerkezet akácból készül. 
A kilátó helyszíne a Zalaköveskút és Nemesbük követlen közigazgatási terület határa mellett 
van. E pont a két település földrajzilag legmagasabb pontja, így kedvező és különleges, 
egyedi fekvése révén a Nyugat-Balaton, valamint a kistérség nagy része belátható. 
Alsópáhokon 9,6 km hosszúságú, bakancsos túraútvonal kialakítására kerül sor, amely a 
következő túraköröket tartalmazza: Kátyán-hegyi kör, Középhegyi kör, Középhegyi nagy kör, 
Középhegyi kis kör, Alsóhegyi kör. 
Nordic Walking botok beszerzésére kerül sor a Jankó Kerékpáros Csapata Bt. által, amelyek a 
hévízi kerékpáros központban lesznek elhelyezve. 
 
A zalakarosi kistérségben megvalósuló fejlesztések a következők:  
Kerékpáros attrakció: A hévízihez hasonlóan itt is kerékpáros központ létesítésére kerül sor a 
városközpontban, a gyógyfürdővel szemben, a Sportszálló előtti önkormányzati tulajdonban 
lévő területen. A kerékpáros turizmushoz kapcsolódóan az érintett településeken orientációs 
és információs táblák kerülnek beszerzésre, valamint esőbeállók, kerékpáros pihenőhelyek 
kerülnek kialakításra. Az orientációs táblák a kerékpáros turisták útbaigazítását segítik, míg az 
információs táblák az adott települések látnivalóit, nevezetességeit mutatják be. 

Ökoturisztikai attrakció: A zalakarosi kistérség területén áthaladó turistaútvonalak 
rendbetételére kerül sor, amelyek a következők: Dél-Dunántúl „kék” Szekszárd – Írottkő 
(Rockenbauer Pál emlék túraútvonal); Területi „zöld” Nagykanizsa – Egeraracsa. 
Továbbá pihenőhelyek létrehozása, illetve források kitisztítása valósul meg az attrakció 
keretében. 
Nordic Walking botok beszerzésére kerül sor a Jankó Kerékpáros Csapata Bt. által, amelyek a 
zalakarosi kerékpáros központban lesznek elhelyezve. 
A kerékpáros szolgáltatások fejlesztése és bővítése érdekében kerékpárok, az ökoturisztia 
kerékpáros központok részére kerékpárok beszerzésére kerül sor a pályázatban konzorciumi 
partnerként résztvevő Jankó Kerékpáros Csapata Bt. részéről, amely tevékenység vállalkozási 
jellegéből adódóan a támogatás intenzitása 30 %-on került beépítésre a pályázatba. 
 
 

9. LEADER Foglalkoztatási programok infrastrukturális hátterének fejlesztése c. 
célterület (azonosítója: 1 003 668) 

A Társulási Tanács november 16-ai ülésén a 38/2009 (XI.16.) számú KFT. határozatában 
döntött arról, hogy be kívánja nyújtani az Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium 
által meghirdetett az Új Magyarország Vidékfejlesztési Program IV. tengelyét képező 
LEADER program keretében kiírt Foglalkoztatási programok infrastrukturális hátter ének 
fejlesztése (azonosító: 1 003 668) pályázatot. 
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A pályázat célja olyan „Köz-Munka-Eszközparkok” kialakítása, amelyek a hátrányos helyzetű 
személyek foglalkoztatásának infrastrukturális hátterét teremtik meg. 
A pályázatot a Kistérségi Iroda elkészítette és határidőre (2009. november 16.) benyújtotta az 
illetékes szervhez. 
A pályázat teljes költségvetése 13.000.000 Ft, a saját forrás összege 10.400.000 Ft, az 
önrész 2.600.000 Ft, amelyet a Társulás saját költségvetéséből biztosított. 
A pályázatban részt vevő települések: Alsópáhok, Cserszegtomaj, Nemesbük, Rezi. 
A pályázatban az alábbi eszközbeszerzés valósul meg: 
Cserszegtomaj: közterület karbantartásához fűnyírótraktor, gyepszellőztető, 
Rezi: közterület karbantartásához traktor, zúzó, faaprító, 
Nemesbük: közterület karbantartásához motorfűrész, a hivatalban foglalkoztatott közcélú 
kézbesítői feladatinak ellátásához kerékpár, 
Alsópáhok: asztalos műhely építése, valamint gépekkel, eszközökkel való felszerelése. 
A pályázat jelenleg befogadás alatt van, annak állapotáról a Kistérségi Iroda részére a mai 
napig visszajelzés nem érkezett. 
 
 

IV.  Közszolgáltatások 
 

A Társulás által felvállalt közszolgáltatások ellátása a megalakulás óta folyamatosan és 
megfelelő, magas színvonalon biztosítottak. 
A szociális alapellátások körét a Társulás 2009. áprilisi ülésén kibővítette, a fogyatékosok 
nappali ellátása feladattal, melyet feladatellátási szerződés alapján a Magyar Máltai 
Szeretetszolgálat Gondviselés Háza Fogyatékosok Napközi Otthona lát el. Ebben az évben a 
kistérség normatív támogatás formájában tudott biztosítani a feladathoz anyagi forrást, viszont 
előreláthatóan 2010. évben már nem lesz lehetőség a nem állami intézménnyel kötött külön 
megállapodás alapján ellátott szociális feladatok után állami támogatás lehívására. 
A szociális alapellátások terén további változások várhatók kistérségi szinten a 2010-es 
évben, miután a jogszabályi változás miatt a jelzőrendszeres házi segítségnyújtás ellátása 
kikerül az önkormányzatok, illetve a kistérségek feladatai köréből és állami feladattá válik. 
Ennek okán, a feladat további ellátásához központi pályáztatási lehetőséget biztosít a 
Szociális és Munkaügyi Minisztérium, melyre pályázatot nyújtott be Hévíz Város 
Önkormányzata a Teréz Anya Szociális és Integrált Intézmény általi ellátásra. 
A normatíva mutatószámok lemondására, pótigénylésre a jogszabályi keretek között 2009. év 
során három alkalommal került sor, április, június és október hónapban. Ennek megfelelően 
módosításra kerültek a Támogatási szerződések is. 
2010. január 1-jétől Sármellék község is csatlakozik a családsegítő és gyermekjóléti feladatok 
kistérségi szintű ellátásához. Korábban a településen az említett feladatokat a Magyar 
Vöröskereszt látta el. A feladat kistérségi szintű biztosításához szükséges feladatellátási 
szerződések módosítása jelen ülésen önálló napirendként szerepel. 
 
 

V. Egyéb feladatok 
 

A schneeberglandi osztrák, a hévízi és a keszthelyi kistérségek között 2009. október 17-
én került sor a 2009-ben többszöri alkalommal való megbeszélés, egyeztetés zárásaként 
Ausztriában a végleges együttműködési megállapodás ünnepélyes aláírására. Hazai részről az 
aláírásra 2009. november 7-én került sor, szintén ünnepélyes keretek között, a cserszegtomaji 
várban. 
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Elkezdődött a térség kulturális és közművelődési feladatait összefogó közkincs kerekasztal, 
amelynek nyitó rendezvényére Alsópáhokon került sor. A kerekasztal összefogja a térségben 
működő közművelődési szakembereket, egyesületeket, civileket, szervezeteket. A munka 
során a résztvevők megismerik egymást, mindig más helyszín és szervezet mutatkozik be, 
pályázati és más lehetőségek, ötletek kerülnek elő, rendezvények, amelyek a kistérség 
kulturális életének fejlődése céljából elengedhetetlenül fontosak. Mindeközben kidolgozásra 
kerül a kistérség kulturális közművelődési terve, valamint a 2010. évi kistérségi 
eseménynaptár. 
 

A kistérség logója, arculata, valamint honlapja elkészült. A honlap minden 
érdeklődő számára immár elérhető a www.hevizkisterseg.hu címen. A tartalmának feltöltése 
folyamatosan történik. 

 
A Zalaegerszeg és Térsége Többcélú Kistérségi Társulás és a Learning Enterprises 

amerikai nonprofit szervezet közös programja lehetőséget nyújt a térségben élők részére az 
angol nyelv jobb, hatékonyabb elsajátítására. A programban a hévízi kistérség három 
települése, Alsópáhok, Nemesbük és Rezi vesz részt. Ennek keretén belül az említett civil 
szervezettől amerikai egyetemista fiatalok érkeznek a településekre, és az ott élő felnőtteknek 
és gyerekeknek térítésmentesen, szállás és ellátás fejében angol nyelvet. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 



1. számú melléklet 

A Hévízi Kistérség Önkormányzatainak Többcélú Társulása által 2009. január 1 és december 15-e között  
önállóan és konzorciumban benyújtott pályázatai,  

azok jelenlegi állása 

Önrészt vállalta 
Ssz Pályázat címe Támogatás kódja Határozat 

száma 
Beadás 

időpontja 
Jelenlegi 
státuszuk 

A pályázat 
összköltségve

tése 

Társulás  Partner 
szervezetek 

Megítélt 
támogatás 

Támogatási 
szerződés 
ikt.száma 

Támogatási 
összeg 

jóváírásának 
időpontja 

1. 

Közfoglalkoztatás-
szerezők 
foglalkoztatásának 
támogatása - 

5/2009 (III.3.) 
számú KFT 
hat. 

2009. április 
15. 

nyertes  
pályázat 1.909.050.- 

munkaköri 
orvos 
alkalmassági 
vizsgálat, 
munkavégzéssel 
kapcsolatban 
felmerült 
útiköltség - 1.909.050 .- 

16784-1/2009.-
2001. 

havonta (eddig 
utalt: 
1.015.300 Ft) 

2. 

Zala Megyei Közgyűlés 
szociális szakmai 
programok támogatása - 

14/2009 
(V.12.) számú 
KFT. hat. 

2009. május 
22. 

elutasított 
pályázat 150.000.- - 50.000.- 0 - - 

3. 

Kiemelt jelentőségű 
szabadidősport 
események 
megrendezésének 
támogatása SPO-SE-09 

11/2009 
(V.12.) számú 
KFT. hat. 

2009. május 
25. 

lemondott 
támogatás 4.799.262.- - 1.952.425.- 500.000.- - - 

4. 

Önkormányzati 
fejlesztések támogatása 
területi kötöttség nélkül 
(CÉDE) önkormányzati 
fejlesztésekhez 
kapcsolódó közcélú 
foglalkoztatás anyag- és 
eszközbeszerzése NYDRFT/CÉDE/2009 

12/2009 
(V.12.) számú 
KFT. hat. 

2009. június 
2. 

nyertes 
pályázat 14.885.043.- - 6.885.043.- 8.000.000.- 200001409D 

3.200.000 Ft 
(előleg) 2009. 
12. 04. B/97 

5. 

Új kistérségi Közkincs-
kerekasztal 
megalakítása, 
működésének 
támogatása Közkincs – 1 (K1) 

15/2009 
(V.12.) számú 
KFT. hat. 

2009. július 
12. 

nyertes 
pályázat 433.340 43.340.- - 390.000 Ft K1-20-14-nyd09  
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Önrészt vállalta 
Ssz Pályázat címe Támogatás kódja Határozat 

száma 
Beadás 

időpontja 
Jelenlegi 
státuszuk 

A pályázat 
összköltségve

tése 

Társulás  Partner 
szervezetek 

Megítélt 
támogatás 

Támogatási 
szerződés 
ikt.száma 

Támogatási 
összeg 

jóváírásának 
időpontja 

6. 
Komplex Kistérségi 
Napok Kistérség-1 

16/2009 
(V.12.) számú 
KFT. hat. 

2009. július 
12. 

nyertes 
pályázat 880.890.- 88.890.- - 800.000.- 

megkötése 
folyamatban  

7. 

Kistérségi 
közművelődési-
múzeumi referens 
alkalmazása Kistérség 2a 

17/2009 
(V.12.) számú 
KFT. hat. 

2009. július 
12. 

nyertes 
pályázat 3.250.000.- 650.000.- - 2.600.000.- 

megkötése 
folyamatban  

8. 

„A balatoni térség 
turisztikai vonzerejének 
növelése” NYDOP-2009-2.1.1.F. 

36/2009 
(X.30.) számú 
KFT hat.  

2009.október 
12. 

befogadott 
pályázat 156.133.060 692.002.- 

131.538.301 
(Hévízi rész : 
15.071.829 Ft)    

9. 

LEADER program 
Foglalkoztatási 
programok 
infrastrukturális 
hátterének fejlesztése 1004754381 

38/2009 
(XI.16.) számú 
KFT hat. 

2009. 
november 13.  13.000.000 - 2.600.000    

 
 
 
 

 


