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Ikt.szám:    141-2    /2011/ált. 
Jegyzőkönyv 

Társulási Tanácsülésről 
 
Készült: Nagykanizsai Kistérség Többcélú Társulása 2011. május 12-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, megállapította, hogy az ülés 
határozatképes, mivel azon 18 fő jelen van, közölte az írásban kiküldött napirendeket, valamint a 
helyszínen kiosztott kiegészítéseket. 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 2011/2012. éves helyközi személyszállítási menetrendek változtatásának 
tervezetéről, annak kistérségi egyeztetése.(szóban) Meghívott: Tóthné Temesi Kinga KSZI 
irodavezető, MÁV-START, ZALA VOLÁN képviselői. 

2. Nagykanizsa és Környéke Foglalkoztatási, Szociális és Közművelődési Nonprofit Kft. 2010. évi 
egyszerűsített éves mérleg és kiegészítő melléklet, Könyvvizsgálói jelentés, Közhasznúsági 
jelentés elfogadása.(írásban) Előterjesztő: Horváthné Bagó Mónika ügyvezető 

3. Nagykanizsa és Környéke Foglalkoztatási, Szociális és Közművelődési Nonprofit Kft. 2010. évi 
szakmai beszámolójának és a 2011. évi üzleti tervének elfogadása.(írásban) Előterjesztő: 
Horváthné Bagó Mónika ügyvezető 

4. A Nagykanizsai Kistérség Többcélú Társulása 2011. évi költségvetési határozatának 
módosítása (írásban) Előterjesztő: Cseresnyés Péter elnök 

5. A TEFA Bizottság döntésének elfogadása a Bizottság elnökének megválasztásáról. (írásban) 
Előterjesztő: Cseresnyés Péter elnök  

6. Egyebek:  
 

 
   

1. Tájékoztató a 2011/2012. éves helyközi személyszállítási menetrendek változtatásának 
tervezetéről, annak kistérségi egyeztetése 
 
Tóthné Temesi Kinga: Üdvözlöm a Tanács tagjait. A menetrendi egyeztetéssel kapcsolatban 
kiküldtük minden megyei önkormányzat vezetőjének és a megyei jogú városoknak a menetrendi 
struktúrát véleményezésre. Kanizsáról kaptunk is választ, az észrevételeket továbbítottuk, reméljük, 
hogy a Minisztérium minél hamarabb reagál. Április-május folyamán zajlanak az egyeztetések, 
ezek alapján augusztusra, szeptemberre készül el a pontos menetrend, amely 2011. december 11-től 
lép életbe. Semmilyen komolyabb változtatást nem tervezünk sem a MÁV-nál sem a Volánnál. 
Varga Zoltán(MÁV-START): A nemzetközi járatok számában nem várható változás, inkább az 
indulási idők változnak. A Quarner IC 6.30 helyett 6.15-kor indul, illetve Murakeresztúron is 
megáll. A belföldi járatokon Szombathely-Pécs között az eddigi 2 pár helyett 3 járatpár közlekedik. 
A Dombóvár-Nagykanizsa vonal változatlan marad. A Somogy IC Budapest-Gyékényes között fog 
közlekedni, Kanizsára személyvonat csatlakozása lesz csak.  
Cseresnyés Péter:A tanácsnak jelzem, hogy a felvetés amit a Miniszter Úrnak írtunk, nemcsak a Bp-
Nagykanizsa, hanem a Szombathely-Pécs vonalat is érinti. Akit érdekel, annak szívesen megküldöm 
a levelet. 
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Pavlicz Lajos: Nagyon örülünk, hogy végre megállnak a nemzetközi vonatok is Murakeresztúron, 
emellett arra kérném a Vasútat, hogy fordítson nagyobb figyelmet a vasút környezetére, most is 
csak felszólítás után vágták le a füvet az állomás környékén. 
Lakner István: A Zala Volán részéről azt tudom elmondani, hogy ha lesz változás a vasútnál, arra 
mi is reagálunk majd. 
Cseresnyés Péter: Ha nincs több kérdés akkor köszönjük a tájékoztatást, és áttérünk a következő 
napirendi pontra. 
 
 
2. A Nagykanizsa és Környéke Foglalkoztatási, Szociális és Közművelődési Nonprofit Kft. 
2010. évi egyszerűsített éves mérleg és kiegészítő melléklet, Könyvvizsgálói jelentés, 
Közhasznúsági jelentés elfogadása 
 
Dr. Tóth László: A két bizottság megtárgyalta, elfogadásra javasolja. 
Kele Lajos Attila: Kimagaslóan jó volt az eredmény, ennek nagyon örülünk. 
Cseresnyés Péter: Javaslom, elfogadni a határozati javaslatot. Szavazásra teszi a határozati 
javaslatot. A társulási tanács a javaslatot egyhangúlag elfogadta. 
 
28/2011. (V. 12.) számú NKTT határozat (a Társulási Tanács 18 igen szavazattal egyhangúlag 
elfogadta) 
A Nagykanizsai Kistérség Többcélú Társulása Társulási Tanácsa elfogadja a Nagykanizsa és 
Környéke Foglalkoztatási, Szociális és Közművelődési Nonprofit Kft. 2010. évi egyszerűsített éves 
mérlegét és kiegészítő mellékletét, a Könyvvizsgálói jelentést, valamint a Közhasznúsági jelentést. 
Határidő: 2011. 05.12.  
Felelős: Cseresnyés Péter elnök 
(Operatív felelős: Polai György irodavezető) 
 
 
3. Nagykanizsa és Környéke Foglalkoztatási, Szociális és Közművelődési Nonprofit Kft. 2010. 
évi szakmai beszámolójának és a 2011. évi üzleti tervének elfogadása 
 
Kele Lajos Attila: A KFT Felügyelő bizottsága megtárgyalta, elfogadásra javasolja. 
Dr. Tóth László: Az év a pályázatok által lekötött, tehát az idén a működés problémamentesen 
biztosított. 
Cseresnyés Péter: Fogadjuk el a határozati javaslatot. Szavazásra teszi a határozati javaslatot. 
A társulási tanács a javaslatot egyhangúlag elfogadta. 
 
29/2011. (V. 12.) számú NKTT határozat (a Társulási Tanács 18 igen szavazattal egyhangúlag 
elfogadta) 
A Nagykanizsai Kistérség Többcélú Társulása Társulási Tanácsa elfogadja a Nagykanizsa és 
Környéke Foglalkoztatási, Szociális és Közművelődési Nonprofit Kft. 2010. évi szakmai 
beszámolóját. 
Határidő: 2011. 05.12.  
Felelős: Cseresnyés Péter elnök 
(Operatív felelős: Polai György irodavezető) 
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30/2011. (V. 12.) számú NKTT határozat (a Társulási Tanács 18 igen szavazattal egyhangúlag 
elfogadta) 
A Nagykanizsai Kistérség Többcélú Társulása Társulási Tanácsa elfogadja a Nagykanizsa és 
Környéke Foglalkoztatási, Szociális és Közművelődési Nonprofit Kft. 2011. évi üzleti tervét. 
Határidő: 2011. 05.12.  
Felelős: Cseresnyés Péter elnök 
(Operatív felelős: Polai György irodavezető) 
 
4 A Nagykanizsai Kistérség Többcélú Társulása 2011. évi költségvetési határozatának 
módosítása 
 
Dr. Tóth László: A 2010. évi költségvetési beszámoló alapján az alábbi előirányzat módosítások 
szükségesek: 

1. A 2010. évi beszámolóban elfogadott pénzmaradvány összegének megfelelően a költségvetési 
határozatban módosítani szükséges a pénzmaradvány felhasználás összegét. A 2010. tárgy évi 
helyesbített pénzmaradvány 10.645eFt, ebből TEFA 993eFt, Szociális programiroda 5.665eFt, 
Munkaszervezet 3.987eFt, ezen kívül a megelőző évi pénzmaradvány a TEFA-nál 2.856eFt. 

A költségvetési kiutalás kiutalatlan támogatás miatt a 2010. évi állami támogatásokat megalapozó 
mutatószámok elszámolása alapján 10.189eFt.  

Ebből a feladatot ellátó intézményi tárulások mutatószámainak alakulása alapján 9.715eFt, melynek 
részletezését az  5.b.számú melléklet tartalmazza.  

A belső ellenőrzés mutatószám alakulása alapján 474eFt a pótlólag kiutalandó támogatás a Társulás 
2010. évben a belső ellenőrzési feladat költségeinek finanszírozására átcsoportosította az általános 
normatívából a belső ellenőrzésre pótlólag kiutalandó támogatás összegét is, ezért a 474eFt pótlólag 
kiutalandó támogatás az általános normatíva terhére finanszírozható feladatra fordítandó, feladattal 
terhelt.  

A költségvetési befizetés többlet támogatás miatt -20eFt a pénzmaradvány terhére. 

Az alábbiak szerint szükséges módosítani az előirányzatokat: 

Előirányzat módosítás: 

Bevételi oldalon: + 12.137eFt 

Támogatásértékű működési bevétel ei.vált.:              +     334eFt 

Előző évi pénzmaradvány felhasználás                     + 11.803eFt 

 

Kiadási oldalon:  +2.843eFt 

Dologi és egyéb folyó kiadás ei.vált.:         +       20eFt 

Támogatásértékű működési kiadás ei.vált.:                                            +10.049eFt              

Tartalék ei.vált.                                                                                       +  2.068eFt     

 

2. A 4 fő részmunkaidős 6 órás közfoglalkoztatás szervező foglalkoztatására az Országos 
Foglalkoztatási Alaphoz benyújtott pályázatnak megfelelően szükséges módosítani az 
előirányzatokat az alábbiak szerint:  

Előirányzat módosítás: 

Bevételi oldalon: +52eFt 
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Támogatásértékű működési bevétel fejezettől ei.mód.:  +3.018eFt 

Kiadási oldalon: +3.018Ft 

Személyi juttatások ei.vált.:                +2.376eFt 

Munkaadót terhelő járulékok ei.vált.: +642eFt 

 

3. A Munkaügyi Központ 100%-os támogatásával foglalkoztatunk teljes munkaidőben 1 fő takarítót 
08.31-ig és 1 fő családgondozó asszisztenst 06.30-ig. A költségvetés készítésekor változatlan 
feltételekkel számoltunk a 2 fő egész évre történő foglalkoztatásával. A 2011. évi pályázatok 
alapján azonban a Munkaügyi Központ már csak 70%-os támogatást tud nyújtani.  A Társulási 
Tanács határozatának megfelelően 2011. évben 1 fő takarító, 1 fő családgondozó asszisztens és 2 fő 
családgondozó foglalkoztatásához kértünk támogatást a Munkaügyi Központtól, rövid távú, 6 órás 
részmunkaidős közfoglalkoztatásra. 

Fentiek alapján az alábbiak szerint szükséges módosítani az előirányzatokat:  

Előirányzat módosítás: 

Bevételi oldalon: -16eFt 

Támogatásértékű működési bevétel fejezettől ei.mód.:  -16eFt 

Ebből: 

Igazg., Területfejelesztés:    -578eFt 

Családsegítő szolg.:            +562eFt 

 

Átcsoportosítás általános normatíva terhére:  

Igazg., Területfejelesztés:    -665eFt 

Családsegítő szolg.:            +665eFt 

 

Kiadási oldalon: -16Ft 

Személyi juttatások ei.vált.:  +896eFt 

Ebből: 

Igazg.,Területfejelesztés:    -    226eFt 

Családsegítő szolg.:            +1.122eFt 

 

Munkaadót terhelő járulékok ei.vált.: -156eFt 

Ebből: 

Igazg., Területfejelesztés:    -261eFt 

Családsegítő szolg.:            +105eFt 

 

Tartalék ei.vált: -756eFt 
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4. Az eredeti előirányzatok között kötelezően tervezni kellett a kereset-kiegészítés fedezetét, a 
módosított előirányzatok között már nem ezen a jogcímen kell az előirányzatot szerepeltetni. Emiatt 
a személyi juttatások előirányzatán belül átcsoportosítás szükséges az alábbiak szerint: 

Előirányzat módosítás: 

Kiadási oldalon: 0 Ft 

Keresetkiegészítés fedezete ei. vált.:                                    -558 eFt 

Ebből:  

igazgatás, területfejlesztés:                                 -305eFt 

belső ellenőrzés:                                                 -102eFt 

családsegítő és gyermekjóléti szolgálat:             -151eFt 

          

Egyéb munkavégzéshez kapcsolódó juttatás ei.vált.:          +558eFt 

Ebből:  

igazgatás, területfejlesztés:                                 +305eFt 

belső ellenőrzés:                                                 +102eFt 

családsegítő és gyermekjóléti szolgálat:             +151eFt 
 
A két bizottság megtárgyalta, és a fentieknek megfelelően elfogadásra javasolja az előterjesztést. 
 
Cseresnyés Péter: Fogadjuk el a határozati javaslatot. Szavazásra teszi a határozati javaslatot. 
A társulási tanács a javaslatot egyhangúlag elfogadta. 
 
 
31/2011. (V. 12.) számú NKTT határozat (a Társulási Tanács 18 igen szavazattal egyhangúlag 
elfogadta) 
A Nagykanizsai Kistérség Többcélú Társulásának Társulási Tanácsa a Társulás 2011. évi 
költségvetéséről szóló  5/2011.(02.04.) NKTT. számú határozatának módosítását a  mellékelt 
határozatnak megfelelően, 294.296eFt bevételi és kiadási előirányzattal  elfogadja. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Cseresnyés Péter elnök  
Operatív felelős: Polai György irodavezető 
 
 
5. A TEFA Bizottság döntésének elfogadása a Bizottság elnökének megválasztásáról 
 
Dr. Tóth László: A Társulási Tanács 2011. február 04-i ülésén a TEFA tagság javaslata alapján 
megválasztotta TEFA Bizottság tagjait. A TEFA Bizottság Működési Szabályzata tartalmazza, hogy 
a Bizottság elnökét a TEFA Bizottság tagjai maguk közül válasszák. 
A TEFA Bizottság 2011. április 27-i ülésén a Bizottság elnökének Pavlicz Lajost, Murakeresztúr 
polgármesterét választotta. A két bizottság megtárgyalta, elfogadásra javasolja.  
Cseresnyés Péter: Fogadjuk el a határozati javaslatot. Szavazásra teszi a határozati javaslatot. 
A társulási tanács a határozati javaslatot elfogadta. 
 
32/2011. (V. 12.) számú NKTT határozat (a Társulási Tanács 18 igen szavazattal egyhangúlag 
elfogadta) 
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A Nagykanizsai Kistérség Többcélú Társulása Társulási Tanácsa a TEFA Bizottság döntését 
elfogadja, a TEFA Bizottság elnökének Pavlicz Lajost, Murakeresztúr polgármesterét megválasztja. 
Határidő: 2011. 05.12.  
Felelős: Cseresnyés Péter elnök 
(Operatív felelős: Polai György irodavezető) 
 
 
 
6. Egyebek 
 
6/1. Önkormányzati törvénymódosítás 
 
Dr. Tóth László: Arra kérem Elnök Urat a többi kistelepülés nevében is, hogy képviselje az 
érdekeinket a parlamentben az önkormányzati törvény módosítása kapcsán. Nagyon fontos ez 
számunkra, hiszen Zala megye speciálisan aprófalvas szerkezetű, és egy olyan törvény módosítás 
amely az ország nagyobb településméretű részére íródik, itt Zalában nagy károkat tud okozni. 
Cseresnyés Péter: Természetesen igyekszem minél hatékonyabban képviselni az érdekeinket, 
egyébként akár informális ülést is tarthatunk a téma megtárgyalására és az álláspontunk 
kialakítására, csak annyi kérésem lenne, hogy Nekem hivatali időn kívül legyen, tehát mindenképp 
17,00 után.  
 
 
Több napirend nem volt, ezért Cseresnyés Péter elnök bezárta az ülést, és 1500-tól kezdetét vette a 
Kistérségi Szociális Programiroda kialakítása című pályázat zárórendezvénye. 
 
 
Kelt: Nagykanizsa, 2011. május 18. 
 
  ........................................................   
  Cseresnyés Péter 
   Elnök 
Jegyzőkönyv hitelesítő:   
 
  …………………… 
  Polai György 
  ...................................................  Irodavezető 
  Bali Veronika 
 Hosszúvölgy polgármestere 
 
 
 ………………………………… 
  Túri Péter 
  Jegyzőkönyvvezető 
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