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Ikt.szám:    139  -2   /2012/ált. 
 

Jegyzőkönyv 
Társulási Tanácsülésről 

-nyílt ülés- 
 
Készült: Nagykanizsai Kistérség Többcélú Társulása 2012. december 05-én 1500 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 megjelent polgármestereket és a meghívott 
előadókat. Megállapította, hogy az ülés határozatképes, mivel azon 16 fő jelen van. Közölte az 
írásban kiküldött napirendeket. Jegyzőkönyv hitelesítőnek Horváth Zoltán Polgármestert 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  
        előterjesztő:  Dr. Molnár József rendőrkapitány  
2. A Nagykanizsai Kistérség Többcélú Társulása TEFA Bizottság üléséről tájékoztató és az 

általa hozott határozatok megtárgyalása. (írásban) Előterjesztő: Cseresnyés Péter elnök   
3. A Nagykanizsai Kistérség Többcélú Társulása 2013. évi költségvetési koncepciójának 

megtárgyalása.(írásban) Előterjesztő: Cseresnyés Péter elnök   
4. A Nagykanizsai Kistérség Többcélú Társulása Munkaszervezetén belül működő belső 

ellenőrzési szervezeti egység 2013. évi munkatervének elfogadása.(írásban)  
       Előterjesztő: Cseresnyés Péter elnök 
5. Tájékoztató a Nagykanizsai Kistérség Többcélú Társulásának tagtelepülésein a 

mozgókönyvtári ellátás átszervezéséről 2013. évben. (írásban). Előterjesztő: Cseresnyés 
Péter elnök   

6. A Nagykanizsai Kistérség Többcélú Társulása tulajdonában lévő, 2004. évi  társulási 
ösztönző pályázatban beszerzett vagyontárgyakról döntés. (írásban) Előterjesztő: Cseresnyés 
Péter elnök   

7. Egyebek 
 
Zárt ülés: 
8. A Nagykanizsa és Környéke Nonprofit kft. ügyvezetőjének megbízatása. (írásban) 

Előterjesztő: Cseresnyés Péter elnök  
9.  A Nagykanizsa és Környéke Nonprofit kft. könyvvizsgálata. (írásban) Előterjesztő: 

Cseresnyés Péter elnök  
 
1. Tájékoztató a Kistérség közbiztonsági helyzetéről 
 
Molnár József: Az időjárási helyzet a hétvégétől változik, éjszakánként -10 fok is lehet, figyeljünk a 
településeken az egyedül élőkre, öregekre. Összességében csökken a bűncselekmények száma, 
viszont a kisebb forgalmat kihasználva nő a hegyi pincék elleni betörések száma. A közbiztonsági 
egyeztetés minden településen megvolt, egyedül Nagykanizsán nem, december 16-21 között kérnék 
1 órát Polgármester Úrtól. Az ünnepek közelednek, ahol tűzijátékot terveznek, ne feledkezzenek el 
a bejelentési kötelezettségről. A térfigyelő kamerák működtetésének ügye úgy tűnik 2013. január 
10- ig országos viszonylatban rendeződik.  
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Póczai Zoltán: Megnőtt a kamionforgalom Sormáson, valahogy szabályozni kéne.  
Molnár József: Mobil súlymérő egységgel ki fogunk vonulni többször, ellenőrizni fogjuk, hogy 
betartják-e a súlykorlátozást. Köszönöm a figyelmet, és az egész éves együttműködést.  
Kérdés nem volt, a Társulási Tanács a tájékoztatót tudomásul vette. 
   
2. A Nagykanizsai Kistérség Többcélú Társulása TEFA Bizottság üléséről tájékoztató és az 
általa hozott határozatok megtárgyalása 
 
Pavlicz Lajos: Fityeház Község Önkormányzata számára a TEFA Bizottság 1 millió Ft-ot ítélt meg 
az MVH-hoz benyújtott „A Fityeházi kulturális, sport és szabadidő központ funkcióbővítő 
felújítása” című pályázatára. Az Önkormányzat október hónapban értesítette a Bizottságot, hogy a 
pályázatuk nyert, de csökkentett támogatást kaptak, az önrészük is csökkent. Kérték, hogy a 
megállapított 1 millió Ft helyett 679 174 Ft-ra módosuljon a számukra megítélt kamatmentes 
támogatási kölcsön összeg, amit a Bizottság a legutóbbi ülésén el is fogadott. További döntés volt a 
Bizottság részéről, hogy az MKB Banknál befektetett Prémium befektetési alap értékpapír teljes 
összegét visszaváltja, és a Társulás TEFA elkülönített számláján helyezi el. Ezenkívül tájékoztatom 
a Tanácsot, hogy Surd Község Önkormányzatának a pályázata nem nyert, a számukra megítélt 
TEFA kölcsönről ezért írásban lemondtak. 
Cseresnyés Péter: Amennyiben nincs több kérdés, javaslom, hogy fogadjuk el a határozati 
javaslatokat, először a Fityeház támogatási összegével kapcsolatos határozati javaslatot teszem fel 
szavazásra 
Szavazásra teszi a határozati javaslat elfogadását. 
A társulási tanács a határozati javaslatot egyhangúlag elfogadta. 
 
48/2012. (XII. 05.) számú NKTT határozat (a Társulási Tanács 16 igen szavazattal 
egyhangúlag elfogadta) 
A Nagykanizsai Kistérség Többcélú Társulása Társulási Tanácsa a TEFA Bizottság döntését 
jóváhagyva Fityeház Község Önkormányzata számára nyújtott kamatmentes támogatási kölcsön 
összegét 679 174 Ft-ra módosítja.  
Felelős: Cseresnyés Péter elnök 
Határidő: 2012. december  5.  
Operatív felelős: Polai György irodavezető 
 
Cseresnyés Péter: Az MKB- s értékpapír beváltásával kapcsolatos határozati javaslatot teszem fel 
szavazásra 
Szavazásra teszi a határozati javaslat elfogadását. 
A társulási tanács a határozati javaslatot egyhangúlag elfogadta. 
 
49/2012. (XII. 05.) számú NKTT határozat (a Társulási Tanács 16 igen szavazattal 
egyhangúlag elfogadta) 
A Nagykanizsai Kistérség Többcélú Társulása Társulási Tanácsa a TEFA Bizottság határozatának 
megfelelően úgy dönt, hogy az MKB- nál lévő Prémium befektetési alap értékpapír teljes összegét 
visszaváltja, és az ebből származó pénzt a Társulás TEFA elkülönített számláján helyezi el. 
Felelős: Cseresnyés Péter elnök 
Határidő: 2012. december  31.  
Operatív felelős: Polai György irodavezető 
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3. A Nagykanizsai Kistérség Többcélú Társulása 2013. évi költségvetési koncepciójának 
megtárgyalása  
 
Dr. Tóth László: Két törvényi változás van, hatályát veszti a 2004/107-es törvény, ami a Többcélú 
Társulásokról szól, és hatályba lépnek az új ÖTV rendelkezései. Az ellátásban marad a 
családsegítés és gyermekjólét, belső ellenőrzés, informatika, és kimegy a mozgókönyvtár. A 
családsegítésre, gyermekjólétre van normatíva, a belső ellenőrzésre az önkormányzatok kapnak 
majd valamilyen formában pénzt, az informatikára nincs, de nagyobb hangsúlyt kap, mivel a 
jövőben előírják, hogy a különböző dokumentumokat elektronikus formában internetes felületen is 
meg kell jeleníteni. Sok a nyitott dolog, csak az irányokat lehet tudni még. A bizottságok 
megtárgyalták, elfogadásra javasolják. 
 
Cseresnyés Péter: Amennyiben nincs kérdés, javaslom, hogy fogadjuk el a határozati javaslatot. 
Szavazásra teszi a határozati javaslat elfogadását. 
A társulási tanács a határozati javaslatot egyhangúlag elfogadta. 
 
50/2012. (XII. 05.) számú NKTT határozat (a Társulási Tanács 16 igen szavazattal 
egyhangúlag elfogadta) 
A Nagykanizsai Kistérség Többcélú Társulásának Társulási Tanácsa a 2013. évi költségvetési 
koncepciót az előterjesztésben foglaltaknak megfelelően elfogadja. 
Határidő: 2013. február 15. 
Felelős: Cseresnyés Péter elnök 
Operatív felelős: Polai György irodavezető 
 
 
4. A Nagykanizsai Kistérség Többcélú Társulása Munkaszervezetén belül működő belső 
ellenőrzési szervezeti egység 2013. évi munkatervének elfogadása 
 
Dr. Tóth László: A bizottságok megtárgyalták, elfogadásra javasolják. 
Cseresnyés Péter: Amennyiben nincs kérdés, javaslom, hogy fogadjuk el a határozati javaslatot. 
Szavazásra teszi a határozati javaslat elfogadását. 
A társulási tanács a határozati javaslatot egyhangúlag elfogadta. 
 
51/2012. (XII. 05.) számú NKTT határozat (a Társulási Tanács 16 igen szavazattal 
egyhangúlag elfogadta) 
A Nagykanizsai Kistérség Többcélú Társulása Társulási Tanácsa a Társulás Munkaszervezete Belső 
Ellenőrzési szervezeti egységének 2013. évi munkatervét elfogadja.  
Felelős: Cseresnyés Péter elnök 
Határidő: 2012. december  5.  
 
 
5. Tájékoztató a Nagykanizsai Kistérség Többcélú Társulásának tagtelepülésein a 
mozgókönyvtári ellátás átszervezéséről 2013. évben 
 
Dr. Tóth László: Feladatellátás lesz jövőre is, azonban aggályok vannak, mert megváltozik az 
eddigi szisztéma, a megyei könyvtár hívja le a pénzt. A bizottságok megtárgyalták, elfogadásra 
javasolják. 
Cseresnyés Péter: A mozgókönyvtári feladatellátás a városi Halis István könyvtár szervezésében 
eddig jól működött a kistérségben, a visszajelzések a résztvevő települések maximális 
elégedettségét mutatják. Nem hisszük, hogy a zalaegerszegi megyei könyvtár jobban el tudná látni a 
feladatot a kistérségünkben, ezért a határozati javaslatban azt kérjük a megyei könyvtártól, hogy a 
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feladatra lehívott normatíva arányos részét adja át a Halis István könyvtárnak, hogy az jövőre is el 
tudja látni a mozgókönyvtári feladatot a térségünkben. Javaslom, hogy fogadjuk el a határozati 
javaslatot.  
Szavazásra teszi a határozati javaslat elfogadását. 
A társulási tanács a határozati javaslatot egyhangúlag elfogadta. 
 
52/2012. (XII. 05.) számú NKTT határozat (a Társulási Tanács 16 igen szavazattal 
egyhangúlag elfogadta) 
A Nagykanizsai Kistérség Többcélú Társulás Társulási Tanácsa a mozgókönyvtári feladatellátás 
átszervezését megtárgyalta és figyelembe véve a jogszabályi változásokat, felkéri a Deák Ferenc 
Megyei Könyvtárat, hogy a 2013. évre összeállított, települési önkormányzatokkal kötött szerződés 
alapján, bízza meg Nagykanizsa Megyei Jogú Város által fenntartott Halis István Városi Könyvtárat 
a feladat ellátásával, és a feladatra kapott normatív támogatást a megyei könyvtár adja át a 
szolgáltatást  nyújtó Halis István könyvtárnak az ellátás működtetésére. 
Határidő: 2012. december  5.  
Felelős: Cseresnyés Péter Elnök 
Operatív felelős: Polai György irodavezető 
 
 
6. A Nagykanizsai Kistérség Többcélú Társulása tulajdonában lévő, 2004. évi  társulási 
ösztönző pályázatban beszerzett vagyontárgyakról döntés 
 
Dr. Tóth László: Azokról az eszközökről van szó, amiket a Társulás az ösztönző pályázatban nyert, 
és használatra átadott a partnereknek.  

- informatikai eszközök: a Halis István Városi Könyvtárban vannak, jelenleg is működésben, 
az elindított mozgókönyvtári feladatellátáshoz adtuk át nekik. 

- Családok Átmeneti Otthona felújítás: a Magyar Vöröskereszt működtetésében lévő CSÁO 
épületének részleges felújítása történt meg, és az udvaron kültéri játékok kihelyezése 
valósult meg a pénzből. 

- Készségfejlesztő eszközök: A Szivárvány Fejlesztő Központ használatába lettek adva ezek 
az eszközök.  

A fent felsoroltakat javasoljuk térítésmentesen a használók tulajdonába adni. Ezen kívül a Társulás 
tulajdonát képezi még az ösztönző pályázatban beszerzett 2 db Citroen Jumpy gépkocsi, melyeket a 
a Szivárvány Fejlesztő Központ használ pedagógiai szakszolgálati feladatok ellátására. Ezeknek a 
könyv szerinti értékük nulla, de működnek, tehát értéket képviselnek, az autók tulajdonjogát 
javasoljuk továbbra is megtartani, és használatra a Szivárvány Fejlesztő Központ rendelkezésére 
bocsátani. A bizottságok megtárgyalták, 1 ellenszavazat mellett elfogadásra javasolják.  
Horváth Zoltán: Azért szavaztam ellene, mert véleményem szerint érdemesebb lenne eladni az 
autókat. Ugyanis minél később adjuk el annál kevesebbet fognak érni, és annál kevesebb pénzt kap 
érte a társulás.  
Póczai Zoltán: Egyetértek a Zolival, mert ráadásul állami feladatellátásba megy ez is, az 
önkormányzat kiszáll belőle, így a gépkocsikra sem lesz szükség. 
Cseresnyés Péter: Ha úgy lesz, hogy az állam a rendszert biztosítja, adja a szakembert, de a 
szállítást nem oldja meg, vagy drágábban biztosítja, akkor nekünk még lesz lehetőségünk alakítani a 
dolgon. Ezt januártól már látni fogjuk, ha nem kell a két autó, eladhatjuk akkor is, ez záros időn 
belül kiderül. 
Horváth Zoltán: Ezzel így egyetértek. 
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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53/2012. (XII. 05.) számú NKTT határozat (a Társulási Tanács 16 igen szavazattal 
egyhangúlag elfogadta) 
A Nagykanizsai Kistérség Többcélú Társulása Társulási Tanácsa, a 2004.évi ösztönző támogatásból 
beszerzett eszközöket – a 2 db Citroen gépjármű kivételével - a feladatellátók részére 
térítésmentesen átadja 2012. december 31-ig.  
A 2 db Citroen gépjármű tulajdonjogát a Többcélú Társulás megtartja, azokat a 2012/2013-as 
tanévre a korábbi éveknek megfelelően üzemeltetésre átadja a Térségi Pedagógiai Szakszolgálatnak 
a kistérségben végzendő pedagógiai szakszolgálati feladatok ellátása céljából.  
Felelős: Cseresnyés Péter elnök  
Határidő: 2012. december 31. 
 
7. Egyebek 
 
Cseresnyés Péter: A korábbi gyakorlatnak megfelelően évzáró tanácsülés keretében találkozunk 
még 2012. december 27-én csütörtökön Beleznán. A részletekről a munkaszervezet ad majd később 
tájékoztatást. 
 
A 8. és 9. napirendet a Tanács zárt ülés keretében tárgyalja, ezért Cseresnyés Péter elnök 
megköszönte a részvételt, és bezárta a nyilvános ülést 
 
Kelt: Nagykanizsa, 2012. december 11. 
 
 
 
 
  ........................................................   
  Cseresnyés Péter  
   Elnök 
 
 
Jegyzőkönyv hitelesítő:   
  …………………… 
  Polai György 
  ...................................................  Irodavezető 
  Horváth Zoltán 
 Magyarszentmiklós polgármestere 
 
  
 ………………………………… 
  Turi Péter 
  Jegyzőkönyvvezető 
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