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Ikt.szám: 37-2 /2013/ált.

Jegyzőkönyv

Társulási Tanácsülésről
Készült: Nagykanizsai Kistérség Többcélú Társulása 2013. április 04-én 1400 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, meghívott előadókat, Dr. Molnár
József rendőrkapitányt. Megállapította, hogy az ülés határozatképes, mivel azon 21 fő jelen van,
közölte az írásban kiküldött napirendeket. Kiegészítésként a helyszínen kiosztott napirendek
tárgyalását is javasolta. Jegyzőkönyv hitelesítőnek Jancsecz Lajos Polgármester Urat javasolta. A
Társulási Tanács a napirendi pontokra és a jegyzőkönyv hitelesítő személyére tett javaslatot
egyhangúlag elfogadta.

Napirendi pontok:
1. Tájékoztató a kistérség közbiztonsági helyzetéről. (szóban)
Meghívott előadó: Dr. Molnár József rendőr alezredes
2. A Nagykanizsai Kistérség Többcélú Társulásának beszámolója a 2012. évi költségvetési
gazdálkodásáról. (írásban) Előterjesztő: Cseresnyés Péter elnök
3. A Nagykanizsai Kistérség Többcélú Társulásának 2013. évi önkormányzati feladatellátásai
és a Munkaszervezetének további működése (írásban) Előterjesztő: Cseresnyés Péter elnök
4. A Nagykanizsai Kistérség Többcélú Társulásának Társulási Megállapodásának tervezett
módosítása. (írásban) Előterjesztő: Cseresnyés Péter elnök
5. A Nagykanizsai Kistérség Többcélú Társulás Munkaszervezete Alapító Okiratának tervezett
módosítása.(írásban) Előterjesztő: Cseresnyés Péter elnök
6. Tájékoztató a rendezvénysátor 2013. évi üzemeltetésre vonatkozóan.(írásban) Előterjesztő:
Cseresnyés Péter elnök
7. A Nagykanizsa és Környéke Foglalkoztatási, Szociális és Közművelődési Nonprofit Kft.
2012. évi szakmai beszámolója. (írásban) Előterjesztő: Tóth-Bagó Mónika ügyvezető
8. A Nagykanizsa és Környéke Foglalkoztatási, Szociális és Közművelődési Nonprofit Kft.
2013. évi üzleti terve. (írásban) Előterjesztő: Tóth-Bagó Mónika ügyvezető
9. Egyebek: Társulási pályázatok fenntartásának ügyei (írásban) Előterjesztő: Cseresnyés Péter
elnök
10. Zárt ülés: pénzügyi bizottsági tag és elnök választása (írásban) Előterjesztő: Cseresnyés
Péter elnök
1. Tájékoztató a kistérség közbiztonsági helyzetéről
Molnár József Rendőrkapitány: A közbiztonság tekintetében nem történt jelentős változás. A
közlekedés tekintetében sajnos nőtt az ittas vezetés aránya. Szeretném felhívni a polgármesterek
figyelmét arra, hogy a térségben újra elszaporodtak a trükkös csatornatisztítást hirdető csalók.
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Kérem tájékoztassák a lakosságot erről. Nem szeretném húzni az időt, inkább válaszolok a
kérdésekre, ha vannak. Köszönöm a figyelmet!
2. A Nagykanizsai Kistérség Többcélú Társulásának beszámolója a 2012. évi költségvetési
gazdálkodásáról
Dr. Tóth László: A bizottságok megtárgyalták és elfogadásra javasolják.
Cseresnyés Péter: Javaslom, hogy fogadjuk el a határozati javaslatot.
Szavazásra teszi a határozati javaslat elfogadását.
A társulási tanács a határozati javaslatot egyhangúlag elfogadta.
13/2013. (IV. 04.) számú NKTT határozat (a Társulási Tanács 21 igen szavazattal
egyhangúlag elfogadta)
A Nagykanizsai Kistérség Többcélú Társulása Társulási Tanácsa a Nagykanizsai Kistérség
Többcélú Társulásának 2012. évi beszámolóját 292 066 000 Ft bevétellel, 259 389 000 Ft kiadással
és 21 244 000 Ft pénzmaradvánnyal elfogadja.
Határidő: azonnal
Felelős: Cseresnyés Péter Elnök
Operatív felelős: Polai György Irodavezető
3. A Nagykanizsai Kistérség Többcélú Társulásának 2013. évi önkormányzati feladatellátásai
és a Munkaszervezetének további működése
Dr. Tóth László: Egyöntetű javaslatot nem tudott a bizottság letenni az asztalra, csak javaslatokat,
véleményeket tudok mondani. Az előterjesztés szerint a társulásnak 2013. június 30-ig át kell
alakulnia, a munkaszervezet sorsáról 2013. április 15-ig kell dönteni.
Két változat került kidolgozásra, az 1. változat szerint a munkaszervezet, mint költségvetési szerv,
humán intézményként működne. A családsegítés mellett a belső ellenőrzés feladat is el lesz látva,
nem lesz informatika. Az ehhez rendelt létszám 6 fő családsegítő, 2fő belső ellenőr, 1-1 fő
adminisztrátor, illetve vezető-koordinátor. A gazdálkodás a Kanizsai önkormányzatnál zajlana, de a
levelezés, előterjesztés készítés, intézményfenntartás, tefa kezelés, stb. a társulásnál maradna.
A 2. változat szerint csak a családsegítés feladat marad a társulásnál, a hozzá rendelt létszám 6 fő
családsegítő, 1-1 fő adminisztrátor illetve vezető-koordinátor. A belső ellenőrök a Kanizsai
önkormányzatnál lennének foglalkoztatva, a szolgáltatást onnan lehetne önkéntes alapon igénybe
venni.
A fentiekhez csak egyéni véleményeket tudott a bizottság hozzátenni, egységes álláspont nem
alakult ki. Egy ilyen vélemény volt, hogy maradjon meg a társulás változatlan dolgozói létszámmal,
és egy fontos kérdés is felmerült, hogy a feleslegessé váló létszámot részben vagy egészben át
tudja-e venni Kanizsa.
Pavlicz Lajos: Az 1-es változat elfogadható lenne, de csak úgy, hogy akik a szolgáltatást igénybe
veszik, annak a teljes költségét is vállalják, ne használjunk erre tartalékot.
Nagy Ervin: Az miért van, hogy máshol kevesebb település is ki tud jönni a családsegítős
normatívából, nálunk pedig ennyivel hozzá kell járulni.
Horváth Istvánné: 5 településenként kell foglalkoztatni egy főt a jogszabály szerint, és ha nagyobb
lakosságszámúak a települések, akkor több pénzt tudnak lehívni, nagyobb a mozgásterük a
gazdálkodás terén.
Horváth Zoltán: Szerintem nincs értelme fenntartani a társulást így.
Kele Lajos: Ha mi most szétmegyünk, akkor a szomszédokat erősítjük azzal. Máshol is nagy a
bizonytalanság, most a túlélés a fontos, mert később, ha letisztulnak a viszonyok, akár kedvezőbb
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feltételekkel is működtethetjük a feladatellátásunkat. Azt kérem, hogy ne döntsünk felelőtlenül,
vagy elhamarkodottan.
Cseresnyés Péter: Egyetértek azzal, hogy maradjunk együtt, legalább 2013. december 31-ig. az
Uniós pénzeket is könnyebb így lehívni.
Amiről ma döntenünk kell, hogy a belső ellenőrzés létszámát hagyjuk-e 3 főben. A
költségvetésünkben 2 fő szerepel, a korábbi belső ellenőrünk polgármesteri megbízatása lejárt,
visszajött a társuláshoz, az a kérdés, hogy tudunk-e munkát adni neki. A többiről most nem tudunk
dönteni, ugyanis, ha mégis a 2. változatot fogadjuk el, ahhoz meg kell nézetnem, hogy tudunk-e
dolgozót átvenni a társulástól, vagy nem. Ezért javaslom elnapolni a napirend többi részét két hét
múlva szerdára, addig ezeknek utána tudok nézni.
Tatai István: Ha nincs betervezve a költségvetésbe, akkor semmi esélyünk sincs a megtartására.
Cseresnyés Péter: Javaslom, hogy fogadjuk el a határozati javaslat 1 fő belső ellenőr felmentésére
vonatkozó részét.
Szavazásra teszi a belső ellenőr felmentésének elfogadását.
A társulási tanács a javaslatot egyhangúlag elfogadta.
14/2013. (IV. 04.) számú NKTT határozat (a Társulási Tanács 21 igen szavazattal
egyhangúlag elfogadta)
A Nagykanizsai Kistérség Többcélú Társulása Társulási Tanácsa a Társulás intézménye által
ellátott feladatok létszámigényének felülvizsgálata alapján úgy határoz, hogy felmentéssel együtt
járó létszámcsökkentést hajt végre a Társulás által fenntartott költségvetési szervben az alábbiak
szerint:
Engedélyezett álláshely 2013. évre
létszámcsökkentési
létszámcsökkentés
döntés előtt
létszámcsökkentés
után
irodavezető

1,0

pénzügyi ügyintéző

1,0

adminisztrátor

1,0

menedzser

2,0

informatikus

1,0

belső ellenőr

3,0

családsegítés - családgondozó

3,0

gyermekjólét - családgondozó
Összesen

3,0
15,0

1 fő

2 fő

A létszámcsökkentésre vonatkozó döntés egyidejűleg az álláshelyek megszüntetését is jelenti. A
Társulási Tanács a jelen határozattal megszüntetett álláshelyeket legalább 5 évig nem állítja vissza,
ide nem értve azon esetet, ha ezt önkormányzati rendeleten kívüli jogszabályból adódó
többletfeladatok indokolják.
Felkéri az irodavezetőt a létszámcsökkentéssel kapcsolatos munkáltatói intézkedések megtételére az
alábbiak szerint:
Felmentéssel szüntesse meg a közalkalmazotti jogviszonyát 1 fő belső ellenőrnek 2013. április 5.
napi hatállyal.
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Határidő: 2013. június 30
Felelős: Cseresnyés Péter Elnök
Operatív felelős: Polai György Irodavezető

15/2013. (IV. 04.) számú NKTT határozat (a Társulási Tanács 21 igen szavazattal
egyhangúlag elfogadta)
A Társulási Tanács megállapítja, hogy a létszámcsökkentéssel érintett álláshelyeken
foglalkoztatottak jogviszonyban töltött ideje folyamatosságának megszakítása nélküli
foglalkoztatására a Társulás intézményeinél, Munkaszervezetében a meglévő üres álláshelyeken, az
előreláthatólag megüresedő álláshelyeken, vagy a tervezett új álláshelyeken, illetve szervezeti
változás, feladatátadás következtében a Társulás fenntartói körén kívüli munkáltatónál nincs
lehetőség.
A Társulási Tanács a jelen határozattal megszüntetett álláshelyeket legalább 5 évig nem állítja
vissza, ide nem értve azon esetet, ha ezt önkormányzati rendeleten kívüli jogszabályból adódó
többletfeladatok indokolják.
A Társulási Tanács felkéri az Elnököt, hogy a létszámcsökkentési döntés egyszeri költségvetési
támogatásával kapcsolatos pályázati anyagot nyújtsa be, a vonatkozó hatályos jogszabályok szerint.
Határidő: 2013. június 12.
Felelős: Cseresnyés Péter Elnök
Cseresnyés Péter: Határozzunk arról is, hogy a napirend többi határozati javaslatában most nem
döntünk, azokat elnapoljuk.
Szavazásra teszi a javaslatot.
A társulási tanács a javaslatot egyhangúlag elfogadta.
16/2013. (IV. 04.) számú NKTT határozat (a Társulási Tanács 21 igen szavazattal
egyhangúlag elfogadta)
A Nagykanizsai Kistérség Többcélú Társulása Társulási Tanácsa a 3. számú napirend határozati
javaslataival kapcsolatos döntést – 1 fő belső ellenőr felmentését kivéve – a soron következő
tanácsülésre elnapolja.
Határidő: azonnal
Felelős: Cseresnyés Péter Elnök
Operatív felelős: Polai György Irodavezető
4. A Nagykanizsai Kistérség Többcélú Társulásának Társulási Megállapodásának tervezett
módosítása
Polai György: Javasoljuk, hogy új nevet vegyen fel a társulás, az elnökség megszűnik, 1 alelnök
lesz. A szavazati arányok nem változnak, a társulás és a bizottságok működése is változatlan. A ki
és belépésnél 6 hónapos bejelentési kötelezettség van, ebből nem enged a törvény.
Cseresnyés Péter: Mivel a 3-as napirendről két hét múlva döntünk, az pedig befolyásolja a
feladatellátásunkat, amit a társulási megállapodásban rögzítenünk kell, ezért javaslom, hogy ebben a
kérdésben is napoljuk el a döntést. Addig lehetőség van szakmailag megfelelő kiegészítő javaslatok
beépítésére.
Szavazásra teszi a javaslat elfogadását.
A társulási tanács a javaslatot egyhangúlag elfogadta.
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16/2013. (IV. 04.) számú NKTT határozat (a Társulási Tanács 21 igen szavazattal
egyhangúlag elfogadta)
A Nagykanizsai Kistérség Többcélú Társulása Társulási Tanácsa a 4. számú napirend elfogadásával
kapcsolatos döntést a soron következő tanácsülésre elnapolja.
Határidő: azonnal
Felelős: Cseresnyés Péter Elnök
Operatív felelős: Polai György Irodavezető
5. A Nagykanizsai Kistérség Többcélú Társulás Munkaszervezete Alapító Okiratának
tervezett módosítása
Polai György: Az új alapító okirat megalkotásánál is – a társulási megállapodáshoz hasonlóan –
figyelembe vettük a friss jogszabályok által támasztott követelményeket. Az új alapító okirat július
1-jével léphet hatályba.
Cseresnyés Péter: A döntést itt is javaslom elnapolni.
Szavazásra teszi a javaslat elfogadását.
A társulási tanács a javaslatot egyhangúlag elfogadta.
17/2013. (IV. 04.) számú NKTT határozat (a Társulási Tanács 21 igen szavazattal
egyhangúlag elfogadta)
A Nagykanizsai Kistérség Többcélú Társulása Társulási Tanácsa a 5. számú napirend elfogadásával
kapcsolatos döntést a soron következő tanácsülésre elnapolja.
Határidő: azonnal
Felelős: Cseresnyés Péter Elnök
Operatív felelős: Polai György Irodavezető
6. Tájékoztató a rendezvénysátor 2013. évi üzemeltetésre vonatkozóan
Cseresnyés Péter: Vannak ütközések az igényekben, amiket rendeznünk kell, májusig mindenki
adja le az igényét, ha pedig valamelyik önkormányzat szeretné üzemeltetni a sátrat, az hétfőig
jelezze. Javaslom, hogy fogadjuk el a határozati javaslatot
Szavazásra teszi a határozati javaslat elfogadását.
A társulási tanács a határozati javaslatot egyhangúlag elfogadta.
18/2013. (IV. 04.) számú NKTT határozat (a Társulási Tanács 21 igen szavazattal
egyhangúlag elfogadta)
A Nagykanizsai Kistérség Többcélú Társulása Társulási Tanácsa felajánlja a rendezvény sátor
2013. évi üzemeltetésének lehetőségét a tagönkormányzatok részére. A sátor üzemeltetésére 2013.
04. 08-ig lehet jelentkezni a munkaszervezetnél. Felhívja a figyelmet a sátorigények leadására, és az
időpont ütközések rendezésére.
Határidő : 2013. április 15.
Felelős : Cseresnyés Péter elnök
Operatív felelős: Polai György irodavezető
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7. A Nagykanizsa és Környéke Foglalkoztatási, Szociális és Közművelődési Nonprofit Kft.
2012. évi szakmai beszámolója
Cseresnyés Péter: Kérdezem Tóth-Bagó Mónikát, hogy kíván-e hozzáfűzni valamit az
előterjesztéshez.
Tóth –Bagó Mónika: Köszönöm nem.
Cseresnyés Péter: Javaslom fogadjuk el a határozati javaslatot.
Szavazásra teszi a határozati javaslat elfogadását.
A társulási tanács a határozati javaslatot egyhangúlag elfogadta.
19/2013. (IV. 04.) számú NKTT határozat (a Társulási Tanács 21 igen szavazattal
egyhangúlag elfogadta)
A Nagykanizsai Kistérség Többcélú Társulása Társulási Tanácsa elfogadja a Nagykanizsa és
Környéke Foglalkoztatási, Szociális és Közművelődési Nonprofit Kft. 2012. évi szakmai
beszámolóját.
Határidő: 2013. április 04.
Felelős: Cseresnyés Péter elnök
Operatív felelős: Polai György irodavezető
8. A Nagykanizsa és Környéke Foglalkoztatási, Szociális és Közművelődési Nonprofit Kft.
2013. évi üzleti terve
Dr. Tóth László: Arra szeretném felhívni a figyelmet, hogy az előttünk lévő anyagból látszik, hogy
a Non-profit kft működése 2015. nyaráig biztosított.
Cseresnyés Péter : Szavazásra teszi a határozati javaslat elfogadását.
A társulási tanács a határozati javaslatot egyhangúlag elfogadta.
20/2013. (IV. 04.) számú NKTT határozat (a Társulási Tanács 21 igen szavazattal
egyhangúlag elfogadta)
A Nagykanizsai Kistérség Többcélú Társulása Társulási Tanácsa elfogadja a Nagykanizsa és
Környéke Foglalkoztatási, Szociális és Közművelődési Nonprofit Kft. 2013. évi üzleti tervét.
Határidő: 2013. április 04.
Felelős: Cseresnyés Péter elnök
Operatív felelős: Polai György Irodavezető

9. Egyéb ügyek

9/1. Társulási pályázatok fenntartásának ügyei
Cseresnyés Péter: A társulási pályázatok fenntartásával kapcsolatban állásfoglalást kértünk, és
ezekben tájékoztattak bennünket, hogy a főépületre vonatkozóan 2014. júniusig, a Szociális
Programirodára 2016-ig, a CÉDE eszközbeszerzéses pályázat eszközeire pedig 2015 novemberéig
fenntartási kötelezettség terheli a társulást. Még az eszközök esetében sem lehet selejtezni, ha
elromlik, akkor egy ugyanolyan műszaki paraméterekkel rendelkező géppel pótolni kell.
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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21/2013. (IV. 04.) számú NKTT határozat (a Társulási Tanács 21 igen szavazattal
egyhangúlag elfogadta)
A Nagykanizsai Kistérség Többcélú Társulása Társulási Tanácsa a pályázatokkal kapcsolatos
tájékoztatást elfogadja.
Határidő: azonnal
Felelős: Cseresnyés Péter elnök
Operatív felelős: Polai György irodavezető
9/2. Őrzés-védelem
Polai György: A KNYSA Vagyonvédelmi Kft. azzal a kéréssel fordult a Társuláshoz, hogy a
társaság átalakulása miatt a továbbiakban a szolgáltatást változatlan áron és feltételekkel a
PRONOBISCUM Vagyonvédelmi és Szolgáltató Zrt. 1146 BUDAPEST, Ajtósi Dürer sor 31.
végezné el. Tehát ez tulajdonképpen névváltozást jelent csak a mi vonatkozásunkban.
Cseresnyés Péter: Javaslom, hogy fogadjuk el a határozati javaslatot.
Szavazásra teszi a határozati javaslat elfogadását.
A társulási tanács a határozati javaslatot egyhangúlag elfogadta.
22/2013. (IV. 04.) számú NKTT határozat (a Társulási Tanács 21 igen szavazattal
egyhangúlag elfogadta)
A Nagykanizsai Kistérség Többcélú Társulása Társulási Tanácsa úgy határoz, hogy a Bajza utca 2.
szám alatti ingatlan távfelügyeletére és őrzés-védelmére vonatkozó vállalkozói szerződést
módosítja, változatlan feltételekkel úgy, hogy az eredeti, KNYSA Vagyonvédelmi Kft. vállalkozó
helyére a PRONOBISCUM Vagyonvédelmi és Szolgáltató Zrt. lépjen 2013. április 1. hatállyal.
Határidő: azonnal
Felelős: Cseresnyés Péter elnök
Operatív felelős: Polai György irodavezető
Több napirend nem volt, ezért Cseresnyés Péter elnök bezárta az ülést.
Cseresnyés Péter: A pénzügyi bizottságba tagot és elnököt kell választanunk, emiatt ZÁRT ülést
rendelek el.
Kelt: Nagykanizsa, 2013. április 11.
........................................................
Cseresnyés Péter
Elnök

Jegyzőkönyv hitelesítő:

……………………
Polai György
Irodavezető

...................................................
Jancsecz Lajos
Belezna polgármestere

…………………………………
Turi Péter
Jegyzőkönyvvezető
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