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Ikt.szám:     16 -2   /2012/ált. 
 
 

Jegyzőkönyv 
Társulási Tanácsülésről 

 
 
Készült: Nagykanizsai Kistérség Többcélú Társulása 2012. február 02-án 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 megjelenteket, meghívott előadókat, Dr. Molnár 
József rendőrkapitányt, és Czmerk Józsefet, a Munkaügyi Központ kirendeltség-vezetőjét, valamint 
Jakab Sándort, Újudvar község új polgármesterét. Megállapította, hogy az ülés határozatképes, 
mivel azon 18 fő jelen van, közölte az írásban kiküldött napirendeket. 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 előadó: Dr. Molnár József  rend. alezredes 

2. A Nagykanizsai Kistérség Többcélú Társulásának Munkaszervezetén belül működő 
Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat 2011. évi szakmai beszámolója.(írásban) 
Előterjesztő: Cseresnyés Péter elnök 

3. A Nagykanizsai Kistérség Többcélú Társulása bizottságainak, elnökségének beszámolója a 
2011. évi munkájáról. (írásban) Előterjesztők: Dr. Tóth László FB elnök, Uzonyi Dezső PB 
elnök, Bali Vera Közb. Biz. elnök, Cseresnyés Péter elnök.   

4. Szakmai beszámoló a Nagykanizsai Kistérség Többcélú Társulása 2011. évi munkájáról.  
(írásban) Előterjesztő: Cseresnyés Péter elnök 

5. Javaslat a rendezvénysátor üzemeltetésére.(írásban) Előterjesztő: Cseresnyés Péter elnök   
6. A Nagykanizsa és Környéke Nonprofit Kft. TÁMOP pályázatának jóváhagyása.(írásban) 

Előterjesztő: Cseresnyés Péter elnök 
7. A Nagykanizsai Kistérség Többcélú Társulásának 2012. évi költségvetése.(írásban) 

Előterjesztő: Cseresnyés Péter elnök 
8. A Nagykanizsai Kistérség Többcélú Társulásának 2012. évi közbeszerzési tervének 

elfogadása.(írásban) Előterjesztő: Cseresnyés Péter elnök 
9. Egyebek: 

 
 
 

   
1. Tájékoztató a kistérség közbiztonsági helyzetéről 
 
Molnár József Rendőrkapitány: Az elmúlt időszakban csökkent a bűncselekmények száma, azonban 
ebben a tél is szerepet játszik, hiszen az időjárás erre is hatással van. Nem kívánom húzni az időt, 
csak arra hívom fel a polgármesterek figyelmét, hogy a következő 10 napban fokozott figyelmet 
fordítsanak az idősekre, és az egyedül élőkre, a rendkívüli hideg időjárás miatt. Annyit mondanék 
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még, hogy a térfigyelő kamerák működtetésével kapcsolatban üljünk le és rendezzük, hogy az 
mindenhol szabályosan, a törvényi előírásoknak megfelelően történjen. Köszönöm a figyelmet! 
 
2. A Nagykanizsai Kistérség Többcélú Társulásának Munkaszervezetén belül működő 
Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat 2011. évi szakmai beszámolója 
 
Uzonyi Dezső: A Munkaszervezetben működő Családsegítő Szolgálat a kistérség 21 településén 
látta el a feladatokat. A települések egy részével határozatlan, míg másokkal határozott idejű 
szerződéssel állnak kapcsolatban, a beszámolóból kiderül, hogy az esetszám növekedett a területen. 
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. 
 
1/2012. (II. 02.) 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 
2011. évi szakmai beszámolóját elfogadja 
Határidő: 2012. február 15. 
Felelős: Cseresnyés Péter Elnök 
Operatív felelős: Polai György Irodavezető 
 
 
 
3. A Nagykanizsai Kistérség Többcélú Társulása bizottságainak, elnökségének beszámolója a 
2011. évi munkájáról 
 
Uzonyi Dezső: A Nagykanizsai Kistérség Többcélú Társulásának Társulási Megállapodása 
tartalmazza, illetve a többcélú kistérségi társulásokra vonatkozó törvény kötelezően előírja, hogy a 
tanács döntéseinek előkészítésére bizottságokat hoz létre.  
A megállapodás rögzíti, hogy a bizottságok az elvégzett munkáról évente egyszer a Társulási 
Tanács számára beszámolnak. A Tanács alapvetően valamennyi ülésén találkozott a bizottságok 
véleményével, álláspontjával, ezért a tevékenységük az év folyamán átlátható és érzékelhető volt.  
Fentiek alapján 2011. évben a Bizottságok és az Elnökség működése az ellátandó feladatoknak 
megfelelően folyamatos volt. A bizottságok és az elnökség megtárgyalta és elfogadásra javasolja a 
beszámolót. Szeretném kiemelni, hogy a bizottságok és az elnökség térítés nélkül látta el a 
munkáját.  
Cseresnyés Péter: Javaslom, hogy fogadjuk el a határozati javaslatot. 
Szavazásra teszi a határozati javaslat elfogadását. 
A társulási tanács a határozati javaslatot egyhangúlag elfogadta. 
 
2/2012. (II. 02.) számú NKTT határozat (a Társulási Tanács 18 igen szavazattal egyhangúlag 
elfogadta) 
A Nagykanizsai Kistérség Többcélú Társulása Társulási Tanácsa a Felügyelő Bizottság, a Pénzügyi 
Bizottság, Közbeszerzési Bizottság és az Elnökség beszámolóját a 2011. évi munkáról elfogadta. 
Határidő: 2012. február 15. 
Felelős: Cseresnyés Péter Elnök 
Operatív felelős: Polai György Irodavezető 
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4. Szakmai beszámoló a Nagykanizsai Kistérség Többcélú Társulása 2011. évi munkájáról. 
 
Uzonyi Dezső: Az előterjesztésből látszik, hogy milyen tevékenységeket végeztek a társulásnál, 
közoktatás, szakszolgálat, belső ellenőrzés, családsegítés, mozgókönyvtári feladatok.  Emellett a 
településekkel és a szakmai szervezetekkel is folyamatos volt a kapcsolattartás az év folyamán. A 
bizottságok elfogadásra javasolják a beszámolót. Alapvetően a törvényi kötelezettségekhez 
kapcsolódó ügyek megtárgyalását tartalmazza. 
Cseresnyés Péter: Javaslom, hogy fogadjuk el a határozati javaslatot. 
Szavazásra teszi a határozati javaslat elfogadását. 
A társulási tanács a határozati javaslatot egyhangúlag elfogadta. 
 
3/2012. (II. 02.) számú NKTT határozat (a Társulási Tanács 18 igen szavazattal egyhangúlag 
elfogadta) 
A Nagykanizsai Kistérség Többcélú Társulása Társulási Tanácsa a Társulás 2011. évi szakmai 
beszámolóját elfogadja. 
Határidő: 2012. 02. 15. 
Felelős: Cseresnyés Péter Elnök 
Operatív felelős: Polai György Irodavezető 
 
 
5. Javaslat a rendezvénysátor üzemeltetésére 
 
Uzonyi Dezső: A rendezvénysátorral kapcsolatban fontos, hogy mindenki küldje be február végéig 
a sátorra vonatkozó igényét a Munkaszervezethez.  
Cseresnyés Péter: A sátorral kapcsolatban többféle üzemeltetési forma is felmerült a bizottságok és 
az elnökség ülésén, az a javaslat fogalmazódott meg bennünk, hogy egy későbbi tanácsülésen 
döntsünk a sátorról, addig pedig a Munkaszervezet a lehető legszéleskörűbben tárja fel a 
lehetőségeket, akár külső vállalkozó bevonását beleértve is. Javaslom, hogy fogadjuk el a javaslatot. 
Szavazásra teszi a javaslat elfogadását. 
A társulási tanács a javaslatot egyhangúlag elfogadta. 
 
4/2012. (II. 02.) számú NKTT határozat (a Társulási Tanács 18 igen szavazattal egyhangúlag 
elfogadta) 
A Nagykanizsai Kistérség Többcélú Társulásának Társulási Tanácsa a rendezvénysátor 
üzemeltetésével kapcsolatos döntését egy későbbi tanácsülésen hozza meg. 
Határidő: 2012. április 30. 
Felelős: Cseresnyés Péter elnök 
Operatív felelős: Polai György irodavezető 
 
 
 
6. A Nagykanizsa és Környéke Nonprofit Kft. TÁMOP pályázatának jóváhagyása 
 
Uzonyi Dezső: 20 fő pályakezdő fiatal pék szakmára történő képzéséről van szó, 6 hónapos 
továbbfoglalkoztatás is megoldott. A bizottságok támogatták, de kételyek is megfogalmazódtak. A 
projekt időtartama 18 hónap, a Kft jövője azonban a jelen formában csak 2012. december 31-ig 
biztosított.  
Cseresnyés Péter: 75 millió Ft-ról van szó, önrész pedig nincs, ezért az a véleményem, hogy a 
jövőről később is ráérünk gondolkodni, emiatt ne lépjünk vissza a pályázattól.  
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Szavazásra teszi a határozati javaslat elfogadását. 
A társulási tanács a határozati javaslatot egyhangúlag elfogadta. 
 
5/2012. (II. 02.) számú NKTT határozat (a Társulási Tanács 18 igen szavazattal egyhangúlag 
elfogadta) 
A Nagykanizsai Kistérség Többcélú Társulása Társulási Tanácsa a Nagykanizsa és Környéke 
Foglalkoztatási, Szociális és Közművelődési Nonprofit Kft. előterjesztését elfogadja és jóváhagyja a 
Társadalmi Megújulás Operatív Program Közösségi feladatokhoz kapcsolódó munkaerő-piaci 
programok támogatása – Konvergencia Régiók című, TÁMOP-1.4.1-11/1 című pályázati felhívásra 
történő pályázat benyújtását, amelynek 74.907.360,- Ft az összköltsége, önrésze 0,- Ft. 
Határidő : 2012. február 10. 
Felelős   : Cseresnyés Péter elnök 
Operatív felelős: Bagó Mónika ügyvezető 
 
 
 
7. A Nagykanizsai Kistérség Többcélú Társulásának 2012. évi költségvetése 
 
Uzonyi Dezső: 2012. évben elemi költségvetést kell készíteni önállóan a Nagykanizsai Kistérség 
Többcélú Társulására, a Nagykanizsai Kistérség Többcélú Társulása Munkaszervezetére, valamint 
összevontan a kettőre együtt is.   
A 2012. évi költségvetés bevételi és kiadási főösszege összevontan 260.836eFt. 
A tervezett bevételek az előző évi pénzmaradvány felhasználásával együtt fedezetet nyújtanak a 
tervezett kiadásokra, ezen kívül az általános tartalék 4.651eFt. A költségvetésben tervezett kiadások 
megvalósításhoz hitel felvétele nem szükséges. Ezen kívül három dolgot emelnék ki, a személyi 
juttatásokban már benne van a bérkompenzáció is, a dologi kiadásoknál jelentős megtakarítás 
történt az őrzés-védelem átalakítása miatt, illetve a települések által fizetett tagdíj mértéke nem 
változik. A bizottságok támogatják a költségvetés elfogadását. 
Dr. Tóth László: A társulás nem marad fenn ilyen formában jövőre, tehát fel kell készülni a 
munkaszerződések megszűnésével a végkielégítésekre is. A 4,6 millió Ft nem biztos hogy elég, és 
ha nem, akkor át kell erre a célra csoportosítani. 
Cseresnyés Péter: Javaslom, hogy a következő tanácsülésre a munkaszervezet mérje fel a lehetséges 
végkielégítések összegét és nézze meg, hogy a működésben hol lehet megtalálni erre a fedezetet. 
Szavazásra teszi a határozati javaslat elfogadását. 
A társulási tanács a határozati javaslatot egyhangúlag elfogadta. 
 
 
6/2012. (II. 02.) számú NKTT határozat (a Társulási Tanács 18 igen szavazattal egyhangúlag 
elfogadta) 
A Nagykanizsai Kistérség Többcélú Társulásának Társulási Tanácsa a Társulás 2012.évi 
költségvetését a mellékelt határozat és annak mellékletei szerint 260.836 ezer Ft bevételi és kiadási 
előirányzattal elfogadja. Ezen belül a Társulási Tanács elemi költségvetését 259.624 eFt bevételi és 
kiadási előirányzattal, a Munkaszervezet elemi költségvetését 60.756eFt bevételi és kiadási oldallal 
fogadja el. 
Határidő: azonnal 
Felelős: Cseresnyés Péter elnök 
Operatív felelős: Polai György irodavezető 
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8. A Nagykanizsai Kistérség Többcélú Társulásának 2012. évi közbeszerzési tervének 
elfogadása 
 
Cseresnyés Péter: A 2012-re vonatkozó közbeszerzési terv a Társulás jövőjének a bizonytalansága 
miatt jelenleg nem tartalmaz semmilyen beszerzést. Javaslom, hogy fogadjuk el a határozati 
javaslatot. 
Szavazásra teszi a határozati javaslat elfogadását. 
A társulási tanács a határozati javaslatot egyhangúlag elfogadta. 
 
7/2012. (II. 02.) számú NKTT határozat (a Társulási Tanács 18 igen szavazattal egyhangúlag 
elfogadta) 
A Nagykanizsai Kistérség Többcélú Társulása Társulási Tanácsa 
a) elfogadja az alábbi, 2012. évre szóló közbeszerzési tervet  

2012. évi 
ÉVES KÖZBESZERZÉSI TERV 

a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény (Kbt) 33. § -a alapján 
Ajánlatkérő: 

Nagykanizsai Kistérség Többcélú Társulása 
8800 Nagykanizsa, Bajza u. 2.  Telefon: 93/326-323  Tel/fax: 93/536-454 

 

Közbeszerzés tárgya Becsült érték 
eFt (nettó)  

Választott 
eljárás 

Megvalósítás 
határideje 

a.) építési beruházás 
 

_ _ _ 

b.) árubeszerzés 
 

_ _ _ 

c.) Szolgáltatás megrendelése  
 

_ _ _ 

 
b) felhatalmazza az Elnökét az év közben szükségessé váló módosítások átvezetésére. 
 
Határidő:  a) azonnal 
      b) folyamatos 
Felelős: Cseresnyés Péter Elnök 
( Operatív felelős: Polai György irodavezető) 
Nagykanizsa, 2012. jan. 20. 
 
 
 
9. Egyéb ügyek  
 
 
Cseresnyés Péter: Átadom a szót a Munkaügyi Központ vezetőjének Czmerk József Úrnak. 
 
Czmerk József: Üdvözlöm a jelenlévőket, néhány szót mondanék ezévi lehetőségeinkről. 
Közmunka terén 49 település tekintetében 670 fős létszámkerettel rendelkezünk, február közepén 
már be lehet nyújtani az igényeket foglalkoztatásra a munkaügyi központhoz. 8 órás foglalkoztatás 
jellemző a programra, és elsősorban a foglalkoztatás-helyettesítési támogatásban részesülőket 
kívánjuk bevonni. A program 6-8 hónapos, idén rövidebb idejű foglalkoztatást nem tervezünk. 
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Márciustól indul, viszont ami nagyon fontos, november 30-ig be kell fejeződnie, mert jelen állás 
szerint az áthúzódót nem tudjuk támogatni.  
Az országos ágazati foglalkoztatásunk is jelentős, a zalaerdőnél, a somogyerdőnél, a 
bakonyerdőnél, az autópályánál és a vízügyi igazgatóságnál is dolgoznak az embereink, a 
foglalkoztatottak min. 10%-ának romának kell lennie. Végezetül a kistérségből néhány számot 
ismertetnék, a nyilvántartott munkanélküliek száma 3 801 fő, ebből 891 fő több mint 1 éve ide 
tartozik, foglalkoztatás-helyettesítési támogatásban1082 főt részesítük. 
Köszönöm a figyelmet.  
 
 
Több napirend nem volt, ezért Cseresnyés Péter elnök bezárta az ülést. 
 
 
Kelt: Nagykanizsa, 2012. február 07. 
 
  ........................................................   
  Cseresnyés Péter  
   Elnök 
Jegyzőkönyv hitelesítő:   
 
  …………………… 
  Polai György 
  ...................................................  Irodavezető 
  Bali Veronika 
 Hosszúvölgy polgármestere 
 
 
 ………………………………… 
  Turi Péter 
  Jegyzőkönyvvezető 
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