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Ikt.szám:

27 -2 /2013/ált.

Jegyzőkönyv

Társulási Tanácsülésről
Készült: Nagykanizsai Kistérség Többcélú Társulása 2013. február 14-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 20 fő jelen van,
közölte az írásban kiküldött napirendeket. Kiegészítésként a helyszínen kiosztott napirendek
tárgyalását is javasolta. Jegyzőkönyv hitelesítőnek Bali Veronika Polgármester Asszonyt javasolta.
A Társulási Tanács a napirendi pontokra és a jegyzőkönyv hitelesítő személyére tett javaslatot
egyhangúlag elfogadta.

Napirendi pontok:
1. Tájékoztató a kistérség közbiztonsági helyzetéről (szóban).
Meghívott: Dr. Molnár József rend. alezredes
2. A Nagykanizsai Kistérség Többcélú Társulásának Munkaszervezetén belül működő
Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat 2012. évi szakmai beszámolója.(írásban)
Előterjesztő: Cseresnyés Péter elnök
3. Éves ellenőrzési jelentés a Nagykanizsai Kistérség Többcélú Társulása 2012. évi belső
ellenőrzési munkájáról. (írásban) Előterjesztő: Cseresnyés Péter elnök
4. A Nagykanizsai Kistérség Többcélú Társulása bizottságainak, elnökségének beszámolója a
2012. évi munkájáról. (írásban) Előterjesztők: Dr. Tóth László FB elnök, Uzonyi Dezső PB
elnök, Cseresnyés Péter elnök.
5. Szakmai beszámoló a Nagykanizsai Kistérség Többcélú Társulása 2012. évi munkájáról.
(írásban) Előterjesztő: Cseresnyés Péter elnök
6. Javaslat a Nagykanizsai Kistérség Többcélú Társulása által kötött feladat-ellátási
megállapodások felülvizsgálatára.(írásban) Előterjesztő: Cseresnyés Péter elnök
7. A Nagykanizsai Kistérség Többcélú Társulásának 2013. évi költségvetése.(írásban)
Előterjesztő: Cseresnyés Péter elnök
8. Javaslat a Társulás tulajdonában lévő Citroen gépkocsik üzemeltetésére.(írásban)
Előterjesztő: Cseresnyés Péter elnök
9. Egyebek: Közfoglalkoztatási pályázat beadása

1. Tájékoztató a kistérség közbiztonsági helyzetéről
Molnár József Rendőrkapitány: Nagyon röviden annyit mondanék, hogy az ittas vezetés miatti
szabálysértések száma nőtt, és a szupermarketek környékén történt lopásoké. Az elmúlt héten egy
gyilkosság is történt Nagykanizsán, a rendőrség nagyon rövid idő alatt el is fogta a tettest.
Köszönöm a figyelmet, ha kérdés van, szívesen állok rendelkezésre!
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Rigyác és Fűzvölgy települések polgármestere elhagyta az üléstermet, a létszám 18 főre módosult,
az ülés határozatképes.
2. A Nagykanizsai Kistérség Többcélú Társulásának Munkaszervezetén belül működő
Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat 2012. évi szakmai beszámolója
Cseresnyés Péter: A bizottságok és az elnökség is elfogadta a beszámolót, kérdezem Tóthné Lábecz
Katalin szolgálatvezetőt, hogy kíván-e valamilyen kiegészítést tenni.
Tóthné Lábecz Katalin: Köszönöm nem.
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.
1/2013. (II. 14.) számú NKTT határozat (a Társulási Tanács 18 igen szavazattal egyhangúlag
elfogadta)
A Nagykanizsai Kistérség Többcélú Társulása Társulási Tanácsa a Nagykanizsai Kistérség
Többcélú Társulásának Munkaszervezetén belül működő Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat
2012. évi szakmai beszámolóját elfogadja
Határidő: 2013. február 14.
Felelős: Cseresnyés Péter Elnök
Operatív felelős: Polai György Irodavezető

3. Éves ellenőrzési jelentés a Nagykanizsai Kistérség Többcélú Társulása 2012. évi belső
ellenőrzési munkájáról
Dr. Tóth László: A bizottságok megtárgyalták és elfogadásra javasolják a jelentést.
Cseresnyés Péter: Javaslom, hogy fogadjuk el a határozati javaslatot.
Szavazásra teszi a határozati javaslat elfogadását.
A társulási tanács a határozati javaslatot egyhangúlag elfogadta.
2/2013. (II. 14.) számú NKTT határozat (a Társulási Tanács 18 igen szavazattal egyhangúlag
elfogadta)
A Nagykanizsai Kistérség Többcélú Társulása Társulási Tanácsa a belső ellenőrzési jelentést
jóváhagyja, a 2012. évről szóló beszámoló jelentését elfogadja.
Határidő: 2013. február 14.
Felelős: Cseresnyés Péter Elnök
Operatív felelős: Polai György Irodavezető

4. A Nagykanizsai Kistérség Többcélú Társulása bizottságainak, elnökségének beszámolója a
2012. évi munkájáról
Dr. Tóth László: A bizottságok megtárgyalták és elfogadásra javasolják a jelentést.
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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3/2013. (II. 14.) számú NKTT határozat (a Társulási Tanács 18 igen szavazattal egyhangúlag
elfogadta)
A Nagykanizsai Kistérség Többcélú Társulása Társulási Tanácsa a Felügyelő Bizottság, a Pénzügyi
Bizottság és az Elnökség beszámolóját a 2012. évi munkáról elfogadta.
Határidő: 2013. 02. 14.
Felelős: Cseresnyés Péter Elnök
Operatív felelős: Polai György Irodavezető
5. Szakmai beszámoló a Nagykanizsai Kistérség Többcélú Társulása 2012. évi munkájáról
Polai György: A közfoglalkoztatásba tudtunk bekapcsolódni, de sajnos erre az évre már rányomta a
bélyegét az, hogy a lehetőségeink beszűkültek. Az anyag segítséget nyújt a polgármestereknek a
képviselőtestületek előtti beszámolóhoz.
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.
4/2013. (II. 14.) számú NKTT határozat (a Társulási Tanács 18 igen szavazattal egyhangúlag
elfogadta)
A Nagykanizsai Kistérség Többcélú Társulásának Társulási Tanácsa a Társulás 2012. évi szakmai
beszámolóját elfogadja.
Határidő: 2013. február 14.
Felelős: Cseresnyés Péter elnök
Operatív felelős: Polai György irodavezető
6. Javaslat a Nagykanizsai Kistérség Többcélú Társulása által kötött feladat-ellátási
megállapodások felülvizsgálatára
Polai György: A közigazgatás átalakításának jogszabályi változásai, az állami költségvetés
szerkezete és a támogatások elérése 2013-ban az új finanszírozási rendszer következtében
alapjaiban megváltozik, ezért most indokolt a Társulás által korábban megkötött feladatellátási
megállapodások módosítása vagy megszüntetése.
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.
5/2013. (II. 14.) számú NKTT határozat (a Társulási Tanács 18 igen szavazattal egyhangúlag
elfogadta)
A Nagykanizsai Kistérség Többcélú Társulásának Társulási Tanácsa megköszöni a
tagönkormányzatoknak, partner szervezeteinek a szakmai segítséget és együttműködést, amellyel a
Többcélú Társulás munkáját elősegítették és egyidejűleg az előterjesztés szerinti feladat ellátási
megállapodások közös megegyezés szerinti megszüntetését kezdeményezi. A Társulási Tanács
felhatalmazza az Elnököt és az elnökhelyetteseket a megállapodásokat megszüntető iratok
aláírására.
Határidő : 2013. március 31.
Felelős : Cseresnyés Péter elnök
Operatív felelős: Polai György irodavezető
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6/2013. (II. 14.) számú NKTT határozat (a Társulási Tanács 18 igen szavazattal egyhangúlag
elfogadta)
A Nagykanizsai Kistérség Többcélú Társulásának Társulási Tanácsa megállapítja, hogy a
társulásban ellátott önkormányzati feladatok finanszírozására a tagönkormányzatok a feladatokban
való részvétel szerint hozzájárulást kötelesek fizetni.
A hozzájárulás mértékét a Társulási Tanács legkésőbb az adott évre vonatkozó költségvetési
határozatának elfogadásáig dönt.
Határidő : 2013. február 15.
Felelős : Cseresnyés Péter elnök
Operatív felelős: Polai György irodavezető
7. A Nagykanizsai Kistérség Többcélú Társulásának 2013. évi költségvetése
Dr. Tóth László: Idén is többféle változatban készült a költségvetés, A B C változatban. A
költségvetési változatokban más - más összegű az egyes feladatokhoz szükséges önkormányzati
hozzájárulás, a tervezett pénzmaradvány felhasználás, és a tartalék összege. Először az elveket
fogadta el a Bizottság, hogy mi legyen az elszámolás alapja, mindkét esetben a kombinált
megoldást javasolja a bizottság. A családsegítés esetében ez azt jelenti, hogy vegyesen a
lakosságszám és az esetszám, a belső ellenőrzés esetében pedig az ellenőrzendő intézmények száma
és a lakosságszám szolgál a települések által fizetendő hozzájárulás számításának alapjául. Az
egyes változatokhoz hozzárendelt tartalék felhasználásának mennyiségében különbség alakult ki a
bizottságok és az elnökség között, a bizottságok a „B” változatot támogatták, ami a tartalék kisebb
arányú felhasználását, és a települések nagyobb hozzájárulását jelenti, az elnökség pedig a „C”
változatot, amely kisebb települési hozzájárulást és nagyobb arányú tartalék felhasználást jelent.
Póczai Zoltán: Javaslom, hogy most ne fogadjuk el a költségvetést, mert ez szerintem átláthatatlan.
Tavaly októberben fogadtuk el, hogy a célszerűség és az ésszerűség mellett tartsuk meg a Társulást.
Jelenleg a legfontosabb szerintem az lenne, hogy megszűntetni a korábbi társulást és minél
hamarabb létrehozni az önkormányzati törvénynek megfelelő újat, mert a családsegítő szolgálatnak
3 hónap kell, hogy új működési engedélyt kapjon. Megjegyzem, hogy Sormás csak
szándéknyilatkozatot hozott, és csak a családsegítésben vesz részt, a többiben nem.
Cseresnyés Péter: Két kérdés van, hogy lesz Társulás vagy nem, és azért vagyunk itt ma is mert ezt
szavaztuk meg korábban. A Társulás átalakítása szükséges, ebben igaza van a Zoltánnak, de ez
időbe telik, és ettől szerintem elfogadhatjuk a költségvetést, hiszen ez egyrészt könnyíti a
munkánkat -lesz mivel számolnunk- és bármikor módosítható. Ettől függetlenül a vita után az
elnapolásra tett javaslatot természetesen szavazásra teszem.
Tatai István: Az igazságérzetem berzenkedik a „C” változat ellen, mert így tulajdonképpen a
tartalék felhasználásával az is hozzájárul a feladathoz, aki nem vesz részt benne.
Horváth Zoltán: A helyzetet a dolgozók szempontjából is nézhetjük, meg vagyunk elégedve velük,
de ha túl magas lesz a Társulás ajánlata a belső ellenőrzésre, nem azt fogjuk választani, egyéni
vállalkozóként nem adhatják be a pályázatukat, mi pedig a már ismert jó szakemberek
foglalkoztatásától esünk el.
Pavlicz Lajos: A belső ellenőrzést mi sem kértük, és egyetértek azzal, hogy a „B” változat
igazságosabb.
Kele Lajos: Ha vállalkozó mellett döntünk a belső ellenőrzési feladat, kapcsán, az a későbbiekben
bizonyos fokú kiszolgáltatottságot is jelent majd, ez sem elhanyagolható.
Jancsecz Lajos: A „B” változatot javaslom, hogy érezzük a bőrünkön a döntésünket. A következő
pár hónapot pedig használjuk fel arra, hogy június 30-tól még jobban szervezzük a feladatokat, mert
akkortól már más lesz a helyzet szervezetileg és pénzügyileg is.
Póczai Zoltán: Nincs annyi időnk.
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Jakab Sándor: Tavaly úgy döntöttünk, hogy maradjon meg a Társulás, akkor most ne csak a
financiális szempontokat, hanem a 26 településre megalakított közös feladatellátás előnyeit, és a
munkatársak szempontjait is vegyük figyelembe.
Murakeresztúr település polgármestere elhagyta az üléstermet, a létszám 17 főre módosult, az ülés
továbbra is határozatképes.
Cseresnyés Péter: Bármit döntünk a munkaszervezetről, a „C” változat tartalmazza azt a tartalékot
ami a végkielégítésekre elég. Nem kell most dönteni, április közepéig kell beadni a létszám
leépítésre a pályázatot, tehát még van időnk.
Molnár Józsefné: A „C” változat működőképessé teszi az önkormányzatokat, és vállalható is, nem
fogja mindenki visszamondani a feladatot. Nem értelem nélkül tartalékolunk.
Cseresnyés Péter: Szerintem szavazzunk, szavazásra teszi a 2013. évi költségvetés elnapolására tett
javaslatot.
A Társulási Tanács 5 igen és 12 ellenszavazattal elutasította a költségvetés elnapolására tett
javaslatot.
Cseresnyés Péter: A költségvetés kapcsán 4 határozatot kell hoznunk, az első a tagdíj változatlanul
hagyására vonatkozik.
Szavazásra teszi a határozati javaslat elfogadását.
A társulási tanács a határozati javaslatot 16 igen és 1 tartózkodás mellett elfogadta.
7/2013. (II. 14.) számú NKTT határozat (a Társulási Tanács 16 igen szavazattal 1 tartózkodás
mellett elfogadta)
A Nagykanizsai Kistérség Többcélú Társulása Társulási Tanácsa a települési önkormányzatok
által fizetendő lakosságszám arányos pénzügyi hozzájárulás (tagdíj) mértékét 2013. évre
vonatkozóan 200 Ft/fő mértékben állapítja meg.
A pénzügyi hozzájárulás (tagdíj) összege településenként a normatív támogatások
igénylésében rögzített 2012. január 01-i lakosságszám alapján kerül megállapításra. Az
átutalás két egyenlő részben történik megállapodás alapján. Az első részlet esedékessége
2013. április 15. a második részlet esedékessége 2013. szeptember 15.
A Társulási tanács felhatalmazza az elnököt a hozzájárulás összegére vonatkozó
megállapodások aláírására.
Határidő: 2013. március 1.
Felelős: Cseresnyés Péter elnök
Operatív felelős: Polai György irodavezető
Cseresnyés Péter: Szavazzunk a következő előterjesztésről, amelyik az elveket határozza meg a
települési hozzájárulások számításánál. A bizottságok és az elnökség is a „c”-t szavazta meg most
ezt javaslom elfogadni.
Szavazásra teszi a határozati javaslat elfogadását.
A társulási tanács a határozati javaslatot 14 igen szavazattal, 1 ellenszavazat és 2 tartózkodás
mellett elfogadta.
8/2013. (II. 14.) számú NKTT határozat (a Társulási Tanács 14 igen szavazattal 1
ellenszavazat és 2 tartózkodás mellett elfogadta)
A Nagykanizsai Kistérség Többcélú Társulásának Társulási Tanácsa a társulásban ellátott
önkormányzati feladatok finanszírozására a tagönkormányzatok vonatkozásában a feladatokhoz
való pénzügyi hozzájárulás arányára és összegére az alábbi határozatot hozza:
1.)
Családsegítés Gyermekjóléti Szolgálat:
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Hozzájárulás aránya:
c.) vegyesen (50%-ban 2012 évi lakosság arányában, 50%-ban 2012 évi esetszám
arányában)
2.)
Belső ellenőrzési feladat:
Hozzájárulás aránya:
c.) vegyesen (50%-ban intézmény arányában, 50%-ban 2012.évi lakosság arányában)
3.)
Informatikai feladatok:
Hozzájárulás aránya: részt vevő településenként egyenlő mértékben
A Társulási tanács felhatalmazza az elnököt a hozzájárulás összegére vonatkozó
megállapodások aláírására.
Határidő: 2013. március 1.
Felelős: Cseresnyés Péter elnök
Operatív felelős: Polai György irodavezető
Cseresnyés Péter: Szavazzunk a tartalék felhasználásának mértékéről szóló határozati javaslatról. Itt
a bizottságok és az elnökség eltérő álláspontra jutott, először a bizottságok által elfogadott „B”
változatot (nagyobb arányú települési hozzájárulás, kisebb tartalék felhasználás) teszem fel
szavazásra
A Társulási Tanács az előterjesztés „B” változatát 1 igen, 16 nem szavazattal elvetette.
Cseresnyés Péter: A „C” változatot (kisebb arányú települési hozzájárulás, nagyobb tartalék
felhasználás) teszem fel szavazásra.
A társulási tanács a 2013. évi költségvetésről szóló előterjesztés „C” változatát 15 igen szavazattal 2
ellenszavazat mellett elfogadta.
9/2013. (II. 14.) számú NKTT határozat (a Társulási Tanács 15 igen szavazattal 2
ellenszavazat mellett elfogadta)
A Nagykanizsai Kistérség Többcélú Társulása Társulási Tanácsa a Nagykanizsai Kistérség
Többcélú Társulása 2013. évi költségvetését a „C” változat szerinti főösszeggel fogadja el,
amelyről költségvetési határozatot alkot a mellékelt forma szerint:
C.) A Nagykanizsai Kistérség Többcélú Társulása Társulási Tanácsa a Nagykanizsai Kistérség
Többcélú Társulása 2013. évi költségvetését 69.902 ezer Ft bevételi és kiadási előirányzattal
állapítja meg. Ezen belül a Társulási Tanács elemi költségvetését 68.169ezer Ft bevételi és kiadási
előirányzattal, a Munkaszervezet elemi költségvetését 45.63lézer Ft bevételi és kiadási
előirányzattal állapítja meg. Tervezett tartalék összege 10.110eFt.
Határidő: 2013. február 15.
Felelős: Cseresnyés Péter elnök
Operatív felelős: Polai György irodavezető

Cseresnyés Péter: Javaslom, hogy fogadjuk el egységes szerkezetben a 2013. évi költségvetést.
Szavazásra teszi a javaslat elfogadását.
A társulási tanács a javaslatot 11 igen szavazattal 5 ellenszavazat és 1 tartózkodás mellett elfogadta.
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10/2013. (II. 14.) számú NKTT határozat (a Társulási Tanács 11 igen szavazattal 5
ellenszavazat és 1 tartózkodás mellett elfogadta)
A Nagykanizsai Kistérség Többcélú Társulása Társulási Tanácsa a Nagykanizsai Kistérség
Többcélú Társulása 2013. évi költségvetését a módosító indítványokkal egységes szerkezetben
fogadja el.
Határidő: azonnal
Felelős: Cseresnyés Péter elnök
Operatív felelős: Polai György irodavezető

8. Javaslat a Társulás tulajdonában lévő Citroen gépkocsik üzemeltetésére
Cseresnyés Péter: A Klebelsberg Intézményfenntartó Központ üzembentartói jog bejegyzését kérte
a szakszolgálat által használt Citroen gépkocsikhoz, amit magam sem javaslok megadni.
Dr. Tóth László: A bizottságok megtárgyalták és elfogadásra javasolják a határozati javaslatot.
Cseresnyés Péter : Szavazásra teszi a javaslat elfogadását.
A társulási tanács a javaslatot egyhangúlag elfogadta.
11/2013. (II. 14.) számú NKTT határozat (a Társulási Tanács 17 igen szavazattal egyhangúlag
elfogadta)
A Nagykanizsai Kistérség Többcélú Társulás Társulási Tanácsa a tulajdonában lévő 2 db
CITROEN Jumpy 2.0 HDI személygépkocsik pedagógiai szakszolgálati feladatok ellátására,
iskolabusz használatának átadására határozott idejű megállapodást köt a Klebelsberg
Intézményfenntartó Központtal és nem járul hozzá az üzembentartói jog bejegyzéséhez.
A Tanács felhatalmazza az Elnököt a megállapodás megkötésére.
Határidő: azonnal
Felelős: Cseresnyés Péter elnök
Operatív felelős: Polai György Irodavezető

9. Egyéb ügyek

9/1. Közfoglalkoztatás

Polai György: A Belügyminisztérium által megjelentett útmutató szerint, 2013. évre vonatkozó
közfoglalkoztatásban a legfeljebb öt hónapig tartó, napi hatórás közfoglalkoztatást részesítik
előnyben. A Társulás számára a korábbi évek gyakorlatának megfelelően, az ellátott önkormányzati
feladatokhoz kapcsolódóan indokoltnak tartjuk a közfoglalkoztatásba történő bekapcsolódást.
Jelenleg 8 órás közfoglalkoztatásban, 100%-os támogatással foglalkoztatunk 2013. február 28-ig 2
főt. Az új rendszerben a közfoglalkoztatás 85%-os támogatással lehetséges az előzetes információk
szerint.
Cseresnyés Péter: Javaslom, hogy fogadjuk el egységes szerkezetben a határozati javaslatot.
Szavazásra teszi a határozati javaslat elfogadását.
A társulási tanács a határozati javaslatot egyhangúlag elfogadta.
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12/2013. (II. 14.) számú NKTT határozat (a Társulási Tanács 17 igen szavazattal egyhangúlag
elfogadta)
A Nagykanizsai Kistérség Többcélú Társulása Társulási Tanácsa a támogatja 2013. évi
közfoglalkoztatási programhoz a pályázat benyújtását.
Határidő: 2013. február 28.
Felelős: Cseresnyés Péter elnök
Operatív felelős: Polai György irodavezető
Több napirend nem volt, ezért Cseresnyés Péter elnök bezárta az ülést.

Kelt: Nagykanizsa, 2013. február 21.
........................................................
Cseresnyés Péter
Elnök

Jegyzőkönyv hitelesítő:

……………………
Polai György
Irodavezető

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

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