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8800 Nagykanizsa, Erzsébet tér7. Levelezési cím: 8800 Nagykanizsa, Bajza utca 2.
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Ikt.szám: 15-2/2014/TÁRS
JEGYZŐKÖNYV
Társulási Tanácsi ülésről
Készült: Nagykanizsa és Térsége Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsának 2014. február 19-én
13,00 órai kezdettel, a Nagykanizsai Kistérségi Szolgáltató Központ Tanácstermében megtartott
nyilvános társulási tanács üléséről.
Tárgy: Az alábbiakban felsorolt napirend szerint.
Jelen vannak: a mellékelt jelenléti ív szerint
Cseresnyés Péter elnök: Köszöntötte az ülésen megjelenteket, meghívott előadókat. Tájékoztatta az
ülés résztvevőit, hogy napirend előtt szeretne Ódor László elnök, az Innovatív Dél-Zala Vidékfejlesztő
Egyesület nevében rövid tájékoztatást adni a LEADER 2014-2020 időszakára való felkészülésről és a
jogszabályi feladatokról. Közvetlen ezután megadta a szót Ódor Lászlónak.
Ódor László: Köszönöm a lehetőséget és röviden felhívom a jelen lévő polgármesterek figyelmét arra,
hogy az Európai Uniós pályázati támogatások elérése érdekében a 2014-2020 időszakban is nagy
szükség van az együttműködésre. Az Innovatív Dél-Zala Vidékfejlesztési Egyesület tagságának, az
egyesületben érdekelt településeknek közös érdeke az egység, a továbbiakban is az összefogás. Ennek
az egységnek a megerősítéséhez kéri a partneri együttműködést, az új vidékfejlesztési stratégia
megalkotása biztosan az itt lévő települések fejlődésének jövőjét segíti. Köszönöm, hogy mindezeket
elmondhattam.
Cseresnyés Péter: Megköszönte a tájékoztatást, egyetértve az elhangzottakkal javasolta az egyesületben
lévő önkormányzatoknak a további együttműködést. Ezt követően áttért a társulási tanács ülés
hivatalos részére. Megállapította, hogy az ülés határozatképes, mivel azon 15 fő jelen van, közölte az
írásban kiküldött napirendeket. Jegyzőkönyv hitelesítőnek Bali Veronika polgármestert javasolta. A
Társulási Tanács a napirendi pontokra és a jegyzőkönyv hitelesítő személyére tett javaslatot
egyhangúlag elfogadta.
A Társulási Tanács az alábbi napirendi pontokat tárgyalja:
1. Beszámoló a kistérség közbiztonsági helyzetéről.(szóban)
Meghívott: Dr. Molnár József rend. alezredes
2. A Kanizsatérségi Humán Szolgáltató Központ Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálatának
2013. évi szakmai beszámolója (írásban) Előterjesztő: Cseresnyés Péter elnök
3. Tájékoztató a Társulás területfejlesztési és egyéb feladatairól, a racionalizálási lehetőségről.
(írásban) Előterjesztő: Cseresnyés Péter elnök
4. Szakmai beszámoló a Nagykanizsa és Térsége Társulása 2013. évi munkájáról. (írásban)
Előterjesztő: Cseresnyés Péter elnök
5. A Nagykanizsai Kistérség Többcélú Társulásának 2013. évi költségvetése.(írásban)
Előterjesztő: Cseresnyés Péter elnök
6. Tájékoztató Sormás Község Polgármesterének észrevételeiről a vagyonmegosztással
kapcsolatban.(írásban) Előterjesztő: Cseresnyés Péter elnök
7. Egyebek
1.számú napirend: Beszámoló a kistérség közbiztonsági helyzetéről.
Cseresnyés Péter: Megadom a szót dr. Molnár József rendőrkapitány úrnak.
Dr. Molnár József: Az önkormányzatoknak időben kiküldésre került az éves összefoglaló jelentés a
közbiztonság alakulásáról. Ebben a tekintetében javulás történt a korábbi időszakhoz, ez nemcsak a
statisztikai adatgyűjtés rendszerének változása miatt, hanem a gyorsabb és összehangoltabb fellépés és
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a helyi lakosokkal való együttműködés következtében történt. A közlekedési helyzetkép is nagyon
kedvezően alakult az elmúlt évben. A trükkös csalók már nem a környező megyékből, hanem távolabbi
helyekről érkeznek, Sajnos az interneten árusított dizájner drogok terjesztése növekszik. Köszönöm
mindenkinek a segítséget abban, hogy a téli időjárásban kihűlés miatt nem kellett közbeavatkozni.
Tatai István: A statisztikából látjuk, hogy a településen milyen bűncselekmények történtek. Jó lenne
kicsit konkrétabban is megtudni, miről van szó, van-e erre lehetőség?
Dr. Molnár József: Természetesen, amennyiben kapok ilyen kérést, konkrét tájékoztatást is tudok adni,
de a helyi megbízottat is nyugodtan kereshetik, nekik is vannak konkrét információi.
Tatai István: A településeken túlságosan elszaporodtak az engedély nélküli mozgó árusok, autóval
megállnak és gyorsan továbbállnak, lehetetlen utolérni őket.
Dr. Molnár József: Ha bejelentést kapunk, fel tudunk lépni velük szemben.
Cseresnyés Péter: Köszönjük a tájékoztatást, kérdezem van-e valakinek észrevétele, kérdése?
Dr. Tóth László: A közelmúltban tapasztaltuk, hogy megszaporodtak az illegális fakitermelések,
kamionok sokasága megy gyakran keresztül a községeken nagy rakománnyal, meggyőződésünk, hogy
egy jelentős része illegális szállítmány. Most a zártkerteket célozták meg, néha akár egy domboldalt is
letarolnak. Szeretném javasolni, hogy a településeken amennyiben ilyen szállítmányokkal találkoznak,
igazoltatással ellenőrizzék a fa eredetét. Ki a megrendelő, hova szállítják, a szállítólevélről megtudható
és ha gyanús az eset, akkor tudnak intézkedni.
Dr. Molnár József: Amennyiben egyértelmű a helyzet, akkor megtörténik az intézkedés. Sajnos
azonban az engedéllyel rendelkezők sokszor lényegesen nagyobb területről és más területről termelik
ki a fát, és ezt nagyon nehéz megállapítani.
Cseresnyés Péter: Köszönöm a felvetést. Amennyiben a tanács úgy ítéli meg, hogy fontos és
megbíznak arra, hogy eljárjak az Erdészeti Hatóságnál olyan vonatkozásban, hogy ahol kitermelési
engedélyt adnak ki, ott egyidejűleg a helyi önkormányzat is kapjon értesítést erről, ezzel szűkíteni lehet
az ellenőrizendő kört, az ellenőrzés jellege láthatóvá válik és talán megelőző hatása lenne ennek.
Dr. Molnár József: Egyetértek a felvetéssel. A legjobb az lenne, ha a vágás megkezdését bejelentenék
az önkormányzatnál. Amennyiben egyértelmű a helyzet, akkor megtörténik az intézkedés.
Cseresnyés Péter: Úgy tűnik, több kérdés nincs, megköszönöm Kapitány úr tájékoztatását és áttérünk a
következő napirendre.
2. számú napirend: A Nagykanizsa és Térsége Önkormányzati Társulás Családsegítő és
Gyermekjóléti Szolgálatának 2013. évi szakmai beszámolója
Dr. Tóth László: A két bizottság megtárgyalta, elfogadásra javasolja. A kötelező feladatok ellátása
megköveteli a bérköltségben a takarékoskodást, ezt most megléptük, Ha beáll a 6 órás foglalkoztatás,
akkor remélhetőleg egyensúlyba kerülhetünk.
Cseresnyés Péter: Van-e kérdés a beszámolóval kapcsolatosan? Ha nincs, akkor javaslom elfogadni a
határozati javaslatot. Szavazásra teszi a határozati javaslatot. A társulási tanács a javaslatot
egyhangúlag, tartózkodás és ellenszavazat nélkül elfogadta.
1/2014. (II. 19.) számú NTÖT határozat (a Társulási Tanács 15 igen szavazattal egyhangúlag
elfogadta)
A Nagykanizsa és Térsége Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsa a Kanizsatérségi Humán
Szolgáltató Központ Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálatának 2013. évi szakmai beszámolóját
elfogadja.
Határidő: azonnal
Felelős: Cseresnyés Péter elnök
(Operatív felelős: Polai György irodavezető)
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3.számú napirend: A Nagykanizsa és Térsége Önkormányzati Társulás területfejlesztési és egyéb
gazdálkodási feladatainak racionalizálása.
Cseresnyés Péter: Megadom a szót a bizottság elnökének.
Dr. Tóth László: A költségek csökkentése minden oldalon kötelező szempont lett a tanács számára,
ennek keretében döntött úgy 2013. december 6-án, hogy ezt a területet is át kell tekinteni. A feladatunk
az lenne, hogy további költségcsökkentést eredményezhetne a két irányító-szervező feladatokat ellátó
személy 6 órás foglalkoztatása. Az írásos előterjesztés szerint ennek a mostani feladat ellátási móddal
nincs realitása. Az előző évben megvalósított létszámcsökkentés után további létszámcsökkentésre
nincs lehetőség, úgy tűnik elértünk a lehetőségeink határához. A kötelező és egyéb feladatok ellátása
miatt megállapítható, hogy nincs lehetőség a 6 órás foglalkoztatásra. A két bizottság megtárgyalta és
elfogadásra javasolja a határozati javaslatot.
Tatai István: Kérdezni szeretném, hogy ki vizsgálta meg a feladatellátást és annak szükségességét?
Cseresnyés Péter: A decemberi döntésünk alapján a kötelezettségnek eleget téve felkértem az
irodavezetőt, készítse el az összefoglaló jelentést, amelyet mellékeltünk az előterjesztési anyagban. Az
összefoglaló jelentés tartalmazza a Társulási Tanács számára elvégzendő feladatokat valamint az
intézmény ügyeinek feladatait. A melléklet részletesen bemutatja a legszükségesebb, ellátandó
feladatokat a költségvetési szerv szabályszerű működése, a társulás és intézmény gazdálkodási
ügyeinek intézése során. Amennyiben lecsökkentjük 6 órás foglalkoztatásra a két személyt, akkor nagy
valószínűséggel túlóra igények sorozata jelentkezik főleg a határidős feladatok elvégzésekor és akkor
még az is lehet, hogy többe kerül, mint a mostani helyzetben. Sokrétű adminisztratív feladatvégzést
követel meg, az előző tanácsüléseken hozott döntéseink után, ha beáll a rendszer, az egyszeri
kiadásaink teljesítése után látszik, hogy a működés hosszú távú fenntarthatósága biztosított. Még egy
lehetőség a csökkentésre, ha az ingatlanokat nem használnánk, de a pályázat miatt a családsegítésnek
itt kell működni, akkor már mindegy, hogy 4 vagy 6 személy van az irodában. Kérdezem, van-e még
kérdés, vélemény?
További kérdés nincs, akkor szavazásra teszem a határozati javaslatot. Megállapítom, hogy a társulási
tanács egyhangúlag, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta.
2/2014.(II. 19.) számú NTÖT határozat(a Társulási Tanács 15 igen szavazattal egyhangúlag
elfogadta):
A Nagykanizsa és Térsége Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsa a területfejlesztési és egyéb
gazdálkodási feladatokra vonatkozó tájékoztatót elfogadja.
Határidő: azonnal
Felelős: Cseresnyés Péter elnök
4. számú napirend: Beszámoló a Nagykanizsa és Térsége Önkormányzati Társulásának 2013. évi
szakmai munkájáról.
Cseresnyés Péter: Megadom a szót az előterjesztés készítőjének.
Polai György: Tájékoztatom a tanács tagjait, hogy a beszámoló elfogadását követően, azt megküldjük a
a polgármestereknek. Ennek alapján tudnak eleget tenni az önkormányzati törvényben előírt
kötelezettségüknek, amely szerint évente egyszer be kell számolni a társulásban elvégzett munkáról.
Dr. Tóth László: A két bizottság megtárgyalta, elfogadásra javasolja.
Cseresnyés Péter: Fogadjuk el a határozati javaslatot. Szavazásra teszi a határozati javaslatot.
A társulási tanács a javaslatot egyhangúlag, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta.
3/2014. (II. 19.) számú NTÖT határozat (a Társulási Tanács 15 igen szavazattal egyhangúlag
elfogadta)
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A Nagykanizsa és Térsége Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsa a Társulás 2013. évi szakmai
beszámolóját elfogadja.
Határidő: azonnal
Felelős: Cseresnyés Péter elnök
(Operatív felelős: Polai György irodavezető)
5. számú napirend: A Nagykanizsa és Térsége Önkormányzati Társulás 2014. évi költségvetése.
Dr. Tóth László: A Pénzügyi és a Felügyelő Bizottság megtárgyalta, a Bizottságok véleménye, hogy a
Társulást meg kell tartani és racionalizálni kell a költségeket. A költségvetés lényegesen szerényebb,
mégis feladatokat jelent a társulás és a végrehajtásban érdekelt költségvetési intézményben dolgozó
munkatársak számára. Az előterjesztett anyag jól kezelhető, az szöveges részt és az 1.számú táblázatot
együtt nézve áthatóak a tervezett folyamatok. A Társulás és a Kanizsatérségi Humán Szolgáltató
Központ szervekre külön-külön és összevontan készült elemi költségvetés. A Nagykanizsa és
Környéke Nonprofit Kft. számára nem terveztünk pénzeszköz átadást. A szöveges rész bemutatja a
feladatokat, a teljes költségvetés főösszege 78.442 e ft, ebből a Kanizsatérségi Humán Szolgáltató
Központra 33.704 eFt összeggel számol. Egyik sarkalatos téma a Családsegítő és Gyermekjóléti
Szolgálat, erre 10.586 e Ft-os állami támogatással számolunk, lényeges eleme az önkormányzatok
12.919 eFt-os tagdíj befizetése, valamint a feladatellátásban érdekelt önkormányzatok 3,8 mó Ft-os
kiegészítő hozzájárulása.
A kiadási oldalon a személyi jellegű kiadások 21.101 eFt-ot jelentenek, ez tartalmazza a
létszámváltozás miatti felmentési és végkielégítési költségeket is, a dologi kiadások összesen 6.710 e
Ft-ot jelentenek. A TEFA alapnál 5.000 eFt-os kölcsönnyújtással számolunk az alapszabálynak
megfelelően. Fontos eleme a pénzmaradvány felhasználás, ebből van finanszírozva a Társulásnál
6.573eFt, az intézménynél 5.297 eFt és a TEFA alapnál 7.189 eFt kiadás.
Összességében a Bizottságok elfogadásra javasolják a Társulási tanácsnak a települések 200 e Ft-os
kiegészítő hozzájárulását a szociális alapszolgáltatási feladatokhoz és a 2014. évi beterjesztett
költségvetést is.
Cseresnyés Péter: Van-e kérdés, módosító javaslat? A tartalék csökkenésében egyszeri kiadások
jelentik a meghatározó részt, valamint a Sormás miatt kieső normatíva, a be nem fizetett és tervezett
önkormányzati hozzájárulások a belső ellenőrzéshez.
Tatai István: Egy dolgot szeretnék kérdezni, mi az oka a családsegítésben a 60e Ft-os ruházati
költségtérítésnek?
Cseresnyés Péter: Kötelező ezt biztosítani, bár a mértéke nincs meghatározva, erről lehet vitatkozni.
Tóthné Lábecz Katalin: 2012. óta 40 eft/fő, ez adóköteles jövedelem, általában naponta 2 pár cipőt kell
használni, mert az ellátottak olyan körülmények között laknak.
Dr. Tóth László: A Szolgálatvezetője jelezte nekem is, megértem a helyzetüket ezért támogattam a
növelését.
Cseresnyés Péter: További kérdés van-e? Kérdezem, el tudjuk ezt így fogadni? További vélemény
nincs, akkor szavazásra teszem egyben, a napirendi pont előterjesztésében leírt költségvetésünkre
vonatkozó határozati javaslatot. Megállapítom, hogy a tanács ülés egyhangúlag, ellenszavazat és
tartózkodás nélkül elfogadta.
4/2014. (II.19.) NTÖT számú határozat(a Társulási Tanács 15 igen szavazattal egyhangúlag
elfogadta):
A Nagykanizsa és Térsége Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsa a társulásban ellátott
önkormányzati feladatok finanszírozására a Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat működési
területéhez tartozó tagönkormányzatok vonatkozásában 2014. évben a feladatokhoz való pénzügyi
hozzájárulás összegére 2014. évre egységesen 200.000 Ft/településenkénti összeget állapít meg.
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A Társulási tanács felhatalmazza az elnököt a hozzájárulás összegére vonatkozó megállapodások
aláírására.
Határidő: 2014. március 15.
Felelős: Cseresnyés Péter elnök
(operatív felelős: Polai György irodavezető)
5/2014. (II.19.) NTÖT számú határozat(a Társulási Tanács 15 igen szavazattal egyhangúlag
elfogadta):
A Nagykanizsa és Térsége Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsa az előterjesztés alapján a
Nagykanizsa és Térsége Önkormányzati Társulás 2014. évi költségvetését 78.442 ezer Ft bevételi és
kiadási előirányzattal állapítja meg. Ezen belül a Társulási Tanács elemi költségvetését 44.738 ezer Ft
bevételi és kiadási előirányzattal, a Kanizsatérségi Humán Szolgáltató Központ elemi költségvetését
33.704 ezer Ft bevételi és kiadási előirányzattal állapítja meg. Tervezett általános tartalék összege
12.143 eFt.
Határidő: 2014. február 19.
Felelős: Cseresnyés Péter elnök
Operatív felelős: Polai György irodavezető
A N A G Y K A N I Z S A ÉS T É R S É G E Ö N K O M Á N Y Z A T I
TÁRSULÁS
5 /2014. (II.19.) NTÖT. számú határozata
a Társulás 2014. évi költségvetéséről
A Nagykanizsa és Térsége Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsa a Magyarország 2014.
évi központi költségvetéséről szóló 2013. évi CCXXX. Törvény, az Államháztartásról szóló
2011. évi CXCV. törvény, az államháztartási törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.)
számú Kormányrendelet előírásainak megfelelően a 2014. évi költségvetéséről az alábbi
határozatot alkotja:
I.
A költségvetési határozat hatálya
(1) A határozat hatálya a Társulási Tanácsra, a Társulás költségvetési szervére, bizottságaira terjed ki.
II.
A költségvetés bevételei és kiadásai
(1) A Társulási Tanács a Nagykanizsa és Térsége Önkormányzati Társulás 2014. évi költségvetését
78.442 ezer Ft bevételi és kiadási főösszeggel fogadja el.
a) 78 442 e Ft költségvetési bevételen belül
- a működési költségvetési előirányzat csoport összege: 18 141 e Ft,
- a felhalmozási költségvetési előirányzat csoport összege: 950 e Ft,
- finanszírozási bevételek összege: 59 351 e Ft.
b) 78 442 e Ft költségvetési kiadáson belül
- a működési költségvetési előirányzat csoport összege: 73 442 e Ft,
- a felhalmozási költségvetési előirányzat csoport összege: 0 Ft,
- finanszírozási kiadások összege: 5000 e Ft.
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(2) A Társulási Tanács a 2014. évi költségvetési bevételeket és költségvetési kiadásokat előirányzatcsoportok, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban az 1. számú mellékletben az alábbiak szerint
állapítja meg:

Számadatok

Költségvetési bevételek
Intézményi működési bevételek
Támogatásértékű működési bevételek
Működési célú pénzeszköz átvétel ÁH-n kívülről
Működési bevételek összesen
Felhalmozási saját bevételek
Támogatásértékű felhalmozási bevételek
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel ÁH-n kívülről
Felhalmozási bevételek összesen
Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele
Költségvetési támogatás
Irányító szervtől kapott támogatás
Előző évi költségvetési visszatérülések
Támogatások összesen

370 ezer Ft
17 771 ezer Ft
ezer Ft
18 141 ezer Ft
ezer Ft
950 ezer Ft
ezer Ft
950 ezer Ft
2 401 ezer Ft
10 586 ezer Ft
27 305 ezer Ft
0 ezer Ft
37 891 ezer Ft

Költségvetési bevételek összesen
Költségvetési kiadások
Személyi juttatások
Munkaadókat terhelő járulék és szociális hozzáj.adó:
Dologi és egyéb folyó kiadások
Irányító szerv alá tartozó ktgvetési szerv támogatása
Támogatásértékű működési kiadás
Működési célú pénzeszköz átadás
Egyéb pénzforgalom nélküli kiadások (tartalék)
Működési kiadások összesen
Felújítás
Beruházás
Támogatásértékű felhalmozási kiadás
Felhalmozási célú pénzeszköz átadás
Felhalmozási kiadások összesen
Támogatási kölcsönök nyújtása és törlesztése

59 383 ezer Ft

Költségvetési kiadások összesen

78 442 ezer Ft

21 465
5 649
6 830
27 305
50
12 143
73 442
0
0
0
0
0
5 000

ezer Ft
ezer Ft
ezer Ft
ezer Ft
ezer Ft
ezer Ft
ezer Ft
ezer Ft
ezer Ft
ezer Ft
ezer Ft
ezer Ft
ezer Ft
ezer Ft

(3) A Társulási Tanács a 2014. évi költségvetési egyenleg összegét 19.059 ezer Ft-ban állapítja meg.
(4) A Társulási Tanács a II. (3) bekezdésében megállapított költségvetési hiány teljes összegét az előző
évi pénzmaradvány igénybevételéből finanszírozza.
Az előző évi pénzmaradvány működési célú felhasználása 11.870 ezer Ft, felhalmozási célú (TEFA)
felhasználása 7.189 ezer Ft, összesen 19.059 ezer Ft.
(5) A Társulási Tanács az évközi többletigények, valamint az elmaradt bevételek pótlására 12.143 ezer
Ft tartalékot képez, melyből az általános tartalék összege 6.513 ezer Ft, a TEFA tartalék összege
5.630 ezer Ft.
(6) A Társulási Tanács a felhalmozási kiadások előirányzatát a 9. számú melléklet szerint hagyja jóvá.
(7) A Társulási Tanács az állami támogatások összegét az 5. számú melléklet szerint határozza meg.
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(8) A Társulási Tanács az önkormányzatok működési hozzájárulása összegét a 6. számú melléklet
szerint határozza meg.
(9) A Társulási Tanács az egyes feladatokhoz az érintett önkormányzatok hozzájárulásának összegét a
7. számú melléklet szerint határozza meg.
(10) A Társulási Tanács az irányítása alá tartozó Kanizsatérségi Humán Szolgáltató Központ által
ellátott feladatok költségeit 32.652 ezer Ft-tal finanszírozza.
III.
Létszámkeret meghatározása
(1) A Társulási Tanács a Kanizsatérségi Humán Szolgáltató Központ közalkalmazotti jogviszonyban,
valamint a Munka Törvénykönyve alapján foglalkoztatottak létszámát a 2. számú melléklet szerint
állapítja meg.
IV.
A Kanizsatérségi Humán Szolgáltató Központ
költségvetési bevételei és kiadásai
(1) A Társulási Tanács a Kanizsatérségi Humán Szolgáltató Központ 2014. évi költségvetési
bevételeit és költségvetési kiadásait előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban az
alábbiak szerint állapítja meg:
Számadatok

Költségvetési bevételek
Intézményi működési bevételek
Támogatásértékű működési bevételek
Működési célú pénzeszköz átvétel ÁH-n kívülről
Működési bevételek összesen
Felhalmozási bevételek összesen
Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele
Költségvetési támogatás
Irányító szervtől kapott támogatás
Előző évi költségvetési visszatérülések
Támogatások összesen
Költségvetési bevételek összesen
Költségvetési kiadások:
Személyi juttatások
Munkaadókat terhelő járulék és szociális hozzáj.adó:
Dologi és egyéb folyó kiadások
Működési kiadások összesen
Felhalmozási kiadások összesen
Támogatási kölcsönök nyújtása és törlesztése

50
1 052
0
1 102
0
0
0
27 305
0
27 305
28 407

ezer Ft
ezer Ft
ezer Ft
ezer Ft
ezer Ft
ezer Ft
ezer Ft
ezer Ft
ezer Ft
ezer Ft
ezer Ft

21 465
5 649
6 540
33 704
0
0

ezer Ft
ezer Ft
ezer Ft
ezer Ft
ezer Ft
ezer Ft

Költségvetési kiadások összesen

33 704

ezer Ft

(2) A IV.(1) bekezdésben a költségvetési szervre megállapított bevételi és kiadási előirányzatokat a II.
(2) bekezdésben a Nagykanizsa és Térsége Önkormányzati Társulásra meghatározott bevételi és
kiadási előirányzatok összevontan tartalmazzák.
(3) A Társulási Tanács a Kanizsatérségi Humán Szolgáltató Központ 2014. évi költségvetési egyenleg
összegét 5.297 ezer Ft-ban állapítja meg.
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(4) A Társulási Tanács a IV. (3) bekezdésében megállapított költségvetési hiány teljes összegét az
előző évi pénzmaradvány, 5.297 e Ft igénybevételéből finanszírozza.
V.
A költségvetés végrehajtásának szabályai
(1) A Társulási szintű költségvetés végrehajtásáért a Társulási Tanács Elnöke, a könyvvezetéssel
kapcsolatos feladatok ellátásáért a Kanizsatérségi Humán Szolgáltató Központ vezetője a felelős.
(2) A Társulási Tanács éves költségvetését saját hatáskörben módosíthatja.
(3) A Társulási Tanács a saját, ill. az átruházott hatáskörű előirányzat módosításokkal, valamint az
állami támogatások év közben történő változásából adódóan a Költségvetési határozatát negyedévente,
egyéb esetekben szükség szerint, de legkésőbb a költségvetési beszámoló felügyeleti szervhez történő
megküldésének külön jogszabályban meghatározott határidejéig módosítja.
(4) A költségvetést érintő átruházott hatáskörben hozott döntésekről az Elnök köteles a döntést követő
Társulási Tanács ülésen beszámolni.
(5) A Társulási Tanács tudomásul veszi, hogy az átmeneti időszakban (2014.január 1-től a tárgy évi
költségvetés elfogadásáig) a Társulás Elnöke az Áht. 25.§.(3). bekezdése alapján intézkedett a
bevételek beszedéséről és a kiadások teljesítéséről. Az átmeneti időszakban teljesített bevételek és
kiadások az Áht. 25.§.(4). bekezdés szerint ezen költségvetési határozatba és mellékleteibe beépültek,
azt tartalmazzák.
(6) A költségvetési szerv vezetője a személyi juttatások és dologi kiadások tekintetében előirányzat
felhasználási jogkörrel rendelkezik.
VI.
A költségvetés végrehajtásának ellenőrzése
(1) A költségvetés végrehajtását a Pénzügyi Bizottság ellenőrzi. Az ellenőrzés tapasztalatairól a
Társulási Tanács Elnöke a zárszámadási határozattervezet előterjesztésekor köteles a Társulási
Tanácsot tájékoztatni.
VII.
Vegyes és záró rendelkezések
(1) A Társulási Tanács felhatalmazza az Elnököt és a költségvetési szerv vezetőjét a Társulás
költségvetésében elfogadott, előírt bevételek beszedésére, kiadások teljesítésére.
(2) Ez a határozat az elfogadás napján lép hatályba, de rendelkezéseit 2014. január 1-jétől kell
alkalmazni.
…………………………………………..
Polai György
Költségvetési szerv vezetője

……………………………………………
Cseresnyés Péter
Társulási Tanács Elnöke

6.számú napirend: Tájékoztató
vagyonmegosztással kapcsolatban.

Község

Sormás

Polgármesterének

észrevételeiről

a

Cseresnyés Péter: Az írásos előterjesztés részletesen tartalmazza a település észrevételeit. Megadom a
szót a Bizottság elnökének.
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Dr. Tóth László: A Pénzügyi és a Felügyelő Bizottság megtárgyalta, a Bizottságok véleménye, hogy a
Társulás átalakítása jogszabályok szerint történt. Mindenki elolvashatta a Belügyminisztériumtól
kapott állásfoglalást, egyértelműen meghatározza a társulások lehetőségeit. A társulásba nem hozott be
egy település sem saját vagyont, a pályázatokhoz befizetett önrészek alapján a településeknek
megpályázott eszközök átadásra kerültek. A határozati javaslat elfogadását javasoljuk.
Cseresnyés Péter: Megkérdezem, van-e további vélemény, kérdés? Az írásos előterjesztés szerint
szavazásra teszem a határozati javaslatot. Megállapítom, hogy a tanács ülés egyhangúlag, ellenszavazat
és tartózkodás nélkül elfogadta.
6/2014. (II. 19.) számú NTÖT határozat (a Társulási Tanács 15 igen szavazattal egyhangúlag
elfogadta)
A Nagykanizsa és Térsége Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsa Sormás Község
Önkormányzatának kifogásait a társulási közös vagyonra vonatkozóan nem fogadja el,
kezdeményezésük ellentétes a társulási megállapodással és a jogszabályi előírásokkal. Felkéri az
Elnököt az Önkormányzat Képviselő-testületének tájékoztatására.
Határidő: azonnal, a tájékoztatás elküldésére az elfogadást követő 14. nap.
Felelős: Cseresnyés Péter elnök
(Operatív felelős: Polai György irodavezető)
7. számú napirend: Egyebek: Rendezvénysátor 2014. évi üzemeltetése, igények bejelentése.
Cseresnyés Péter: Ebben az évben is tervezni kell a rendezvény sátor igénybevételét. Megadom a szót
Horváth Zoltán polgármester úrnak.
Horváth Zoltán: Az lenne a kérésem a polgármesterek felé, hogy minél előbb jelezzék a Társulás
számára az igényeiket, hogy tervezni tudjunk. Eddig Nagykanizsa igénye látható, ez evidens március 710 között és itt van Becsehely igénye. Nem tartozik a kistérségünkhöz, de ha nem lesz igény azon a
hétvégén, akkor javasolnám, hogy vigyük el nekik.
Nem tudtuk teljesíteni tavaly Csapi község kérelmét, mert olyan mértékűvé vált az egyik tetőponyva
repedése, hogy javításra kellett szállítani. A falunapi rendezvényhez szükségmegoldásként a Zalakarosi
rendezvénysátort biztosítottuk. A ponyva elem javítását a Társulás fizette.
Cseresnyés Péter: Kérdezem, hogy a 2013. évben kialakított rend szerint működtethetjük-e a sátor
igénybevételét?
Horváth Zoltán: Tudom vállalni a tavalyi szerint, ha megbíznak a polgármesterek. Az idegen
igénybevevőknek 2012-ben megállapított 170.000 Ft nagyon kedvező, ennél magasabb összegekkel,
200e Ft plusz áfa összeggel találkozunk a szezonban. Nettóban kell ezt is értelmezni, még akkor is
kedvező.
Cseresnyés Péter: Azt látom, hogy a 2013. évi üzemeltetés folytatását elfogadják a polgármesterek,
most az a fontos, hogy az igényeket minél előbb beküldjék a szervezethez. A 2014. évi üzemeltetést
szavazásra teszem. Megállapítom, hogy a tanács ülés egyhangúlag, ellenszavazat és tartózkodás nélkül
elfogadta.
7/2014.(II. 19.) NTÖT. számú határozat (a társulási tanács 15 igen szavazattal egyhangúlag
elfogadta):
A Nagykanizsa és Térsége Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsa a rendezvénysátor üzemeltetést
a 2013. évi gyakorlat szerint tervezi. Felkéri a tagtelepüléseket, hogy a 2014. évi igényeket 2014.
március 10-ig küldjék meg a Társulás részére.
Határidő: 2014. március 10.
Felelős: Cseresnyés Péter elnök
Operatív felelős: Polai György
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Dr. Tóth László: Ehhez is kapcsolódik a felvetés, hogy milyen fontos az együttműködés, mert nincs
légüres tér, a családsegítés megtartása is nagyon fontos, látható, hogy mi megszüntettük a belső
ellenőrzést, a karosiak pedig ezt kihasználták és most ők látják el településeink egy részét. Ha a
Leader-ben is csak a saját tengelyünk körül forgunk és nem megfontoltan járunk el, akkor a jövőnket
számoljuk fel. Ezért nagyon fontos az együttműködés.
Tatai István: Ha jól működik és fenntartható, akkor senki nem számolja fel.
Molnár Istvánné: Fontos a költség mértéke, nagyon rá vagyunk kényszerítve a költségek csökkentésére
és most így olcsóbb.
Cseresnyés Péter: Azt látom, hogy a társulás szükségességét elfogadják a polgármesterek, Mivel több
kérdés nincs, megköszönöm mindenkinek a munkát és a részvételt.
Az ülést ezzel bezárom.
A Tanács elnöke 14,15 órakor bezárta az ülést.
Kelt: Nagykanizsa, 2014. február 25.

Jegyzőkönyv hitelesítő:

........................................................
Cseresnyés Péter
Elnök

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

………………………………
Polai György
Jegyzőkönyvvezető
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