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Ikt.szám:    115  -2   /2012/ált. 
 

Jegyzőkönyv 
Társulási Tanácsülésről 

 
 
Készült: Nagykanizsai Kistérség Többcélú Társulása 2012. október 24-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  
 
Jancsecz Lajos általános elnökhelyettes: Köszöntötte az ülésen megjelent polgármestereket és a 
meghívott előadókat. Megállapította, hogy az ülés határozatképes, mivel azon 16 fő jelen van. 
Nagykanizsát Tóth Nándor Úr képviseli. Közölte az írásban kiküldött napirendeket. Megjegyezte, 
hogy a kiküldés után beérkezett a Nonprofit Kft. Ügyvezetőjének előterjesztése a Kft. üzletrészének 
eladására vonatkozóan, 8. számú napirendként kérte felvenni. Jegyzőkönyv hitelesítőnek Bali 
Veronika 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. Beszámoló a 2011/2012 tanév városkörnyéki diákbajnokságáról és támogatás kérése a 
2012/2013. évi városkörnyéki diákbajnokság megrendezéséhez.(írásban) Előterjesztő: 
Cseresnyés Péter elnök Meghívott: Bagarus Ágnes oszt.vez Nk. MJV Művelődési és Sport 
osztály  

3. Beszámoló a Nagykanizsai Kistérség Többcélú Társulásának 2011. I-III. negyedévi 
költségvetési gazdálkodásáról.(írásban) Előterjesztő: Cseresnyés Péter elnök 

4. A Nagykanizsai Kistérség Többcélú Társulásának Munkaszervezetén belül működő 
Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat működési engedélyének módosítása. (írásban) 
Előterjesztő: Cseresnyés Péter elnök 

5. A Nagykanizsai Kistérség Többcélú Társulásának 2012. évi költségvetési előirányzatának 
módosítása. (írásban) Előterjesztő: Cseresnyés Péter elnök 

6. Tájékoztató a Társulást érintő jogszabályi változásokról, a Nagykanizsai Kistérség Többcélú 
Társulásának lehetőségei 2013. januártól az új önkormányzati feladatellátás 
tekintetében.(írásban) Előterjesztő: Cseresnyés Péter elnök 

7. Egyebek: Mentor szolgáltatásra vonatkozó megállapodás módosítása a Nagykanizsa és 
Környéke Nonprofit Kft-vel.(írásban) Előterjesztő: Cseresnyés Péter elnök 

8. Egyebek: Nonprofit Kft üzletrészének eladása. Előterjesztő: Bagó Mónika Ügyvezető 
  

 
1. Tájékoztató a Kistérség közbiztonsági helyzetéről 
 
Molnár József: Összességében csökken a bűncselekmények száma a kistérségben, viszont a testi 
sértések száma nőtt. A közlekedésben kevesebb volt az ittas vezető. A következő 4 napos ünnep 
kapcsán szeretném felhívni a polgárőrség figyelmét, hogy legyenek jelen nappal a temetők 
környékén, a lopások megelőzése érdekében. Lassan itt a fenyőszezon, tájékoztatom az ezzel 
foglalkozókat, hogy az olyan megállított szállítmány, amely nem rendelkezik az eredetét igazoló 
okmányokkal, mostantól akár 12 órán keresztül is fenntartható. Erre mindenki figyeljen a 
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kellemetlenségek elkerülése végett. A kamerarendszerekkel kapcsolatban pedig kérem Irodavezető 
Urat, hogy üljünk le valamikor megbeszélni. Köszönöm a figyelmet.  
Kérdés nem volt, a Társulási Tanács a tájékoztatót tudomásul vette. 
   
2. Beszámoló a 2011/2012 tanév városkörnyéki diákbajnokságáról és támogatás kérése a 
2012/2013. évi városkörnyéki diákbajnokság megrendezéséhez 
 
Pavlicz Lajos: A Karosi Kistérség is hozzájárul-e a rendezvény költségeihez? 
Molnár Tamás: Igen, ugyanennyi összeggel támogatják. 
Pavlicz Lajos: Miért nincs a kistérségből helyszín a programban? 
Molnár Tamás: A Kanizsai infrastruktúrát használta leginkább a rendszer, mivel az utazás 
költséges, de a helyszínek között lesz olyan, amelyik idén bezárásra kerül, így akár vidéki helyszín 
is bejöhet ha van rá igény, továbbítom a kérést az illetékeseknek. 
Tóth Nándor: Javaslom, hogy vizsgáljuk meg további helyszínek bevonásának lehetőségét. 
Jancsecz Lajos: Amennyiben nincs több kérdés, javaslom, hogy fogadjuk el a határozati javaslatot. 
Szavazásra teszi a határozati javaslat elfogadását. 
A társulási tanács a határozati javaslatot egyhangúlag elfogadta. 
 
39/2012. (X. 24.) számú NKTT határozat (a Társulási Tanács 16 igen szavazattal egyhangúlag 
elfogadta) 
A Nagykanizsai Kistérség Többcélú Társulása a Városkörnyéki diákolimpia szervezéséhez  
400.000 Ft támogatást biztosit, amelyet a szervezést végző Nagykanizsa Megyei Jogú Város részére 
átad. Felhatalmazza az általános elnökhelyettest a szerződés aláírására.  
Határidő: 2012. október 31.  
Felelős: Cseresnyés Péter elnök  
 
 
3. Beszámoló a Nagykanizsai Kistérség Többcélú Társulásának 2011. I-III. negyedévi 
költségvetési gazdálkodásáról  
 
Uzonyi Dezső: A bevételeknél /225 905 eFt/ 80,1%, a kiadásoknál /198 680eFt/ 70,4 % a teljesítés. 
A bizottságok megtárgyalták, elfogadásra javasolják. 
Jancsecz Lajos: Amennyiben nincs kérdés, javaslom, hogy fogadjuk el a határozati javaslatot. 
Szavazásra teszi a határozati javaslat elfogadását. 
A társulási tanács a határozati javaslatot egyhangúlag elfogadta. 
 
40/2012. (X. 24.) számú NKTT határozat (a Társulási Tanács 16 igen szavazattal egyhangúlag 
elfogadta) 
A Nagykanizsai Kistérség Többcélú Társulásának Társulási Tanácsa a 2012. I-III. negyedévi 
költségvetési gazdálkodásról szóló beszámolót 282.050eFt összevont bevételi és kiadási 
előirányzattal, 225.905eFt bevételi teljesítéssel és 198.680eFt kiadási teljesítéssel elfogadja.  
Ezen belül a Nagykanizsai Kistérség Többcélú Társulása 2012. I-III. negyedévi elemi költségvetési 
beszámolóját 279.964eFt bevételi és kiadási előirányzattal, 223.977eFt bevételi és 199.653eFt 
kiadási teljesítéssel, a Munkaszervezet 2012. I-III. negyedévi elemi költségvetési beszámolóját 
67.686eFt bevételi és kiadási előirányzattal, 45.915eFt bevételi és 43.014eFt kiadási teljesítéssel 
fogadja el. 
Határidő : azonnal 
Felelős: Cseresnyés Péter elnök 
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4. A Nagykanizsai Kistérség Többcélú Társulásának Munkaszervezetén belül működő 
Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat működési engedélyének módosítása 
 
Uzonyi Dezső: A működési engedélye a családsegítőnek 2012. december 1-ig érvényes. A 
jogszabály 21 településre 4 főt ír elő. Eddig a hiányzó létszámot közfoglalkoztatás keretei között 
sikerült megoldani, azonban az engedélyező hatóság 2012. december 1-től erre nem ad lehetőséget. 
December 1-től a Társulás engedélyezett létszámkeretét 2 főről 4 főre kell emelnünk. 3 főállású 
családgondozót és egy főt megbízási szerződéssel kell foglalkoztatnunk. A bizottságok 
megtárgyalták, elfogadásra javasolják. 
Pavlicz Lajos:  Ha megszűnik a Muramenti Társulás, akkor 2013. január 1-től valószínűleg  5 
település csatlakozása várható a családsegítésben. 
Jancsecz Lajos: Ezt elő kell készítenünk, amennyiben nincs kérdés, javaslom, hogy fogadjuk el a 
határozati javaslatot. 
Szavazásra teszi a határozati javaslat elfogadását. 
A társulási tanács a határozati javaslatot egyhangúlag elfogadta. 
 
41/2012. (X. 24.) számú NKTT határozat (a Társulási Tanács 16 igen szavazattal egyhangúlag 
elfogadta) 
A Nagykanizsai Kistérség Többcélú Társulása Társulási Tanácsa úgy dönt, hogy a családsegítés 
szociális alapszolgáltatási feladat létszámkövetelményének teljesítésére a Munkaszervezet 
engedélyezett létszámkeretét a családsegítés feladatra 4 főben állapítja meg, ebből 3 fő főállású és 
egy fő megbízási szerződéssel. A Tanács megbízza a Munkaszervezet vezetőjét, hogy intézkedjen a 
létszámfeltételek teljesítéséről és a működési engedély módosítás kérelmének benyújtásáról.  
Felelős: Cseresnyés Péter elnök 
Határidő: 2012. december  1.  
Operatív felelős: Polai György irodavezető 
 
 
5. A Nagykanizsai Kistérség Többcélú Társulásának 2012. évi költségvetési előirányzatának 
módosítása 
 
Uzonyi Dezső: Összefoglalva az alábbiak miatt vált szükségessé a költségvetési határozat 
módosítása. 

- Júliusi pótigénylés 
- MÁK technikai módosítás 
- A kulturális és sport célra felhasználható 1 millió Ft-ból 600 000 Ft a tartalékba került. 
- Rendezvénysátor üzemeltetése 
- Közfoglalkoztatás keretében 1 főt foglalkoztatunk, az ő bér-és járulékainál átcsoportosítás 

szükséges 
- A 20 főt foglalkoztató parlagfű-mentesítéses közmunka pályázat elszámolása megtörtént 
- 2012. évi bérkompenzáció 
- Létszámbővítés a Családsegítő Szolgálatnál a működési engedély meghosszabbítása 

érdekében  
A bizottságok megtárgyalták, elfogadásra javasolják. 
Jancsecz Lajos: A tagdíjak befizetésére hívom fel a figyelmet. Amennyiben nincs kérdés, 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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42/2012. (X. 24.) számú NKTT határozat (a Társulási Tanács 16 igen szavazattal egyhangúlag 
elfogadta) 
A Nagykanizsai Kistérség Többcélú Társulása Társulási Tanácsa a Társulás 2012. évi költségvetési 
előirányzatának módosítását az előterjesztésnek megfelelően elfogadta. 
Felelős: Cseresnyés Péter elnök  
Határidő: azonnal 
 
6. Tájékoztató a Társulást érintő jogszabályi változásokról, a Nagykanizsai Kistérség 
Többcélú Társulásának lehetőségei 2013. januártól az új önkormányzati feladatellátás 
tekintetében 
 
Dr. Tóth László: Szeretném felhívni a figyelmet arra, hogy jónéhány dologban érdemes lenne 
továbbra is társulási formában közösen gondolkodnunk, pl: TEFA, Nonprofit Kft, családsegítés, 
belső ellenőrzés feladatok. 
Pavlicz Lajos: Egyetértek, viszont az átalakult társulásban azok döntsenek a feladatokról vagy a 
TEFA-ról stb. akik tagok. Nem úgy mint most, hogy 27 település dönt olyan dologban aminek csak 
pl. 17 település a tagja. 
Dr. Tóth László: Informálisan a 27 településből 25 támogatja a Társulás továbbélését. 
Marczin György: Ha megkérdezik két hét múlva a képviselő-testületben, akkor mit mondjak, mibe 
kerül ez? 
Jancsecz Lajos: Ha a családsegítés feladatot együtt látjuk el, és ezt szándéknyilatkozattal igazoljuk, 
akkor a Társulás megmarad június 30-ig. Addig pedig el tudjuk dönteni, hogy milyen feladatokat 
vegyünk fel, és mindez mennyibe fog kerülni. 
Molnár Józsefné: Ha a település határoz, hogy milyen feladatokban szeretne társulni, aztán kiderül, 
hogy nem egyformán minden feladatot akarnak a települések ellátni, akkor mi lesz? Tud ez 
működni? 
Polai György: Néhány éve is olyan volt a feladatellátásunk, mint a fűrészfog, egyik benn volt 
valamelyik feladatban, a másik nem. Évek alatt tisztult le ez is, a települések ráeszméltek, hogy 
jobb, és költségtakarékosabb társulásban ellátni bizonyos feladatokat. Június 30-ig sok mindenre fel 
tudunk készülni, a feladat ellátások megszervezésén kívül akár a munkaszervezet karcsúsítására, és 
létszám leépítéses pályázatra is. 
Tóth Nándor: Előzetesen kijelenthetem, hogy Kanizsa részt kíván venni a Társulásban. 
Jakab Sándor: Újudvar biztosan be fog lépni a Társulásba, és véleményem szerint minden település 
érdeke hogy belépjen, hiszen ha kisebb a létszám, akkor a finanszírozás is nehezebb lesz.  
Uzonyi Dezső: Mindkét bizottság egyhangúlag támogatta a Társulás fenntartását a jövőben is.  
Dr. Tóth László: Véleményem szerint hozzunk határozatot arról, hogy a célszerűség és az 
ésszerűség elvét figyelem előtt tartva fenn kívánjuk tartani a Társulást a későbbiekben is.  
Jancsecz Lajos: Egyetértek, hiszen ez az alapja minden további lehetséges közös gondolkozásnak. 
Szavazásra teszi az elhangzott javaslatot. 
 
A társulási tanács a javaslatot egyhangúlag elfogadta 
 
43/2012. (X. 24.) számú NKTT határozat (a Társulási Tanács 16 igen szavazattal egyhangúlag 
elfogadta) 
A Nagykanizsai Kistérség Többcélú Társulásának Társulási Tanácsa egyetért abban, hogy a 
célszerűség és az ésszerűség elveinek betartása mellett továbbra is fenn kívánja tartani az új 
önkormányzati törvény szerint átalakított Nagykanizsai Kistérség Többcélú Társulását és felkéri a 
tagtelepülések képviselő testületeit, hogy tárgyalják meg és hozzanak határozatot a társulásban 
maradásról. 
Felelős: Cseresnyés Péter elnök 
Határidő: azonnal 
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Jancsecz Lajos: A Társulás az önkormányzatok helyett többször is sikeresen pályázott szerszámok, 
munkaeszközök, vagyontárgyak beszerzésére, az önrészt az önkormányzatok állták, és az eszközök 
fizikailag a településeken vannak, a Társulásnál vannak leltárba véve. A napirend következő 
határozati javaslata tartalmazza ezen vagyontárgyak önkormányzati tulajdonba kerülését. 
Szavazzunk erről. 
Szavazásra teszi a határozati javaslat elfogadását. 
A társulási tanács a határozati javaslatot egyhangúlag elfogadta 
 
44/2012. (X. 24.) számú NKTT határozat (a Társulási Tanács 16 igen szavazattal egyhangúlag 
elfogadta) 
A Nagykanizsai Kistérség Többcélú Társulása Társulási Tanácsa úgy dönt, hogy 2012. évben térítés 
nélkül átadásra kerüljenek az érintett önkormányzatok részére a lezárt pályázatok keretében a 
települések számára beszerzett vagyontárgyak, amelyek fizikailag a településeken vannak és a 
pályázati önerőt a települések fizették. 
Felelős: Cseresnyés Péter elnök 
Határidő: 2012. december  31.  
Operatív felelős: Polai György irodavezető 
 
Jancsecz Lajos: Miután az imént határozatot hoztunk a Társulás további működéséről, a következő 
határozati javaslat a Társulás működésének átalakításával kapcsolatos ütemtervet tartalmazza.  
Javaslom, hogy fogadjuk el a határozati javaslatot. 
Szavazásra teszi a határozati javaslat elfogadását. 
 
A társulási tanács a határozati javaslatot egyhangúlag elfogadta. 
 
45/2012. (X. 24.) számú NKTT határozat (a Társulási Tanács 16 igen szavazattal egyhangúlag 
elfogadta) 
A Nagykanizsai Kistérség Többcélú Társulása Társulási Tanácsa úgy dönt, hogy a törvényi 
változásokkal kapcsolatosan a működésének átalakításával kapcsolatos ütemtervet elfogadja.  

1.) Minden tagönkormányzat a következő képviselő-testületi ülésén döntsön hivatalosan a társulási 
szándékáról és a társulás keretében ellátandó feladatokról. 
Határidő: 2012. november 10.  
 
2.) Közös, pozitív tagönkormányzati döntések után Társulási Tanács döntés a fennmaradásról és 
finanszírozásról. 
Határidő: 2012. november 
 
3.) Minden tagönkormányzat képviselő-testülete döntsön a Társulásban ellátandó feladatokról, 
finanszírozásáról, remélhetőleg a költségvetési számok ismeretében. 
A Munkaszervezet leigényli a Magyar Államkincstártól a 2013-as normatív állami támogatást az 
államháztartás működési rendjének megfelelően.  
Határidő: 2012. november 
 
4.) Társulási Tanács döntése a munkaszervezetről. 
Határidő:  2012. november 
 
5.)Társulási Tanácsi döntés a Társulás alapdokumentumainak változásáról/átalakításáról. (Társulási 
Megállapodás, SzMSz, Alapító Okirat) 
Határidő: 2013. június 30. 
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Felelős: Cseresnyés Péter elnök 
Határidő: azonnal.   
Operatív felelős: Polai György irodavezető 
 
Jancsecz Lajos: A napirend utolsó előterjesztése egy mintát tartalmaz, amely segíti a képviselő 
testületek döntését, és az eredmény feldolgozását.  
Dr. Tóth László: Szerintem jelöljünk meg határidőt, legyen 2012. november 10. 
Jancsecz Lajos: Egyetértek, javaslom megszavazni a határozati javaslatot az említett módosítással 
együtt. 
Szavazásra teszi a határozati javaslat elfogadását. 
 
A társulási tanács a határozati javaslatot egyhangúlag elfogadta. 
 
46/2012. (X. 24.) számú NKTT határozat (a Társulási Tanács 16 igen szavazattal egyhangúlag 
elfogadta) 
A Nagykanizsai Kistérség Többcélú Társulása Társulási Tanácsa felkéri tagtelepüléseit, hogy a 
következő képviselő-testületi ülésen tárgyalják a társulást érintő jogszabályi változásokat és 
döntsenek a társulási szándékról - 2012. november 10-ig visszajelezve - az alábbiak szerint: 
Felelős: Cseresnyés Péter elnök 
Határidő: azonnal.   
Operatív felelős: Polai György irodavezető   
 
Kérem Tisztelt Polgármester Asszonyt/Urat, hogy az önkormányzati képviselő-
testület hozzon határozatot az alábbi tartalmak valamelyikével: 
 

 
 
 

JAVASOLT MINTA HATÁROZATHOZATALRA   
 

1.) …………………………… Önkormányzat Képviselő-testülete kifejezi azon 
szándékát, hogy továbbra is tagja kíván maradni az átalakított Nagykanizsai 
Kistérség  Többcélú Társulásának. Az önkormányzati feladatok közül a 
………………………………………… (felsorolni az önkormányzati feladatokat) 
feladatokat kívánja a társulás keretében ellátni.  

 
2.)  …………………………… Önkormányzat Képviselő-testülete kifejezi azon 

szándékát, hogy nem kíván tagja maradni az átalakított Nagykanizsai 
Kistérség Többcélú Társulásának és abból a módosított Társulási 
Megállapodásban szereplő, legkorábbi időpontban kiválni szándékozik. 
Tudomásul veszi, hogy a kiválásig minden olyan jog megilleti és minden 
kötelezettség terheli, amit a Társulási Megállapodás tartalmaz.  

 
 
7. Egyebek: Mentor szolgáltatásra vonatkozó megállapodás módosítása a Nagykanizsa és 
Környéke Nonprofit Kft-vel 
 
Polai György: Nagykanizsa és Környéke Foglalkoztatási, Szociális és Közművelődési Nonprofit 
Kft. Ügyvezetője kérelemmel fordult a Társulás Munkaszervezetéhez, hogy likviditási problémák 
miatt a 2012. évre vonatozó Mentori szolgáltatásra vonatkozó megállapodás szerinti, 2012. második 
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félévi mentori szolgáltatás díját az eredeti megállapodás szerinti határidő előtt utaljuk át a Nonprofit 
Kft. részére. A kérés teljesítéséhez módosítani szükséges az eredeti megállapodást. 
Az eredeti megállapodás szerint, a második félévben végzett tevékenységről 2012. december 15. 
teljesítési dátummal, 8 napos fizetési határidővel nyújtja be a számlát a Nonprofit kft. 
A kérésnek megfelelően szükséges ezt az eredeti teljesítési dátumot módosítani 2012. október 30-ra. 
 
Jancsecz Lajos: Javaslom, hogy teljesítsük a kérést. 
Szavazásra teszi a határozati javaslat elfogadását. 
 
A társulási tanács a határozati javaslatokat egyhangúlag elfogadta. 
 
47/2012. (X. 24.) számú NKTT határozat (a Társulási Tanács 16 igen szavazattal egyhangúlag 
elfogadta) 
A Nagykanizsai Kistérség Többcélú Társulása Társulási Tanácsa úgy dönt, hogy a  
Mentor szolgáltatásra vonatkozó 43/2012. számú pénzeszköz átadására vonatkozó megállapodás 5. 
pontját módosítják az előterjesztéshez csatolt megállapodás szerint. 
Felelős: Cseresnyés Péter elnök 
Határidő: 2012. október 30.   
Operatív felelős: Polai György irodavezető 
 
 
8. Egyéb ügyek 
 
8/1. A Nonprofit Kft. 2013. évi működése, üzletrész eladása 
 
Jancsecz Lajos: A Nonprofit Kft Ügyvezetője egy javaslatot nyújtott be hozzánk a jövő évi 
biztonságos működésükkel kapcsolatban, hiszen korábban mi is tárgyaltunk róla, hogy abban az 
esetben, ha megszűnik a Társulás, valamilyen formát keresünk a Kft továbbélésére. Az elnökségen 
is tárgyaltuk ezt a kérdést és ott arra jutottunk, hogy mivel jelenlegi állás szerint nem szűnik meg a 
Társulás, a Nonprofit Kft. tehát továbbra is tud működni a Társuláson belül, ezért ez a kérdés 
jelenleg nem aktuális. 
A társulási tanács ezzel egyetértett. 
Több napirend nem volt, ezért Jancsecz Lajos általános elnökhelyettes bezárta az ülést. 
 
Kelt: Nagykanizsa, 2012. november 5. 
 
 
  ........................................................   
  Jancsecz Lajos  
   Ált. Elnökhelyettes 
 
Jegyzőkönyv hitelesítő:   
  …………………… 
  Polai György 
  ...................................................  Irodavezető 
  Bali Veronika 
 Hosszúvölgy polgármestere 
 
 ………………………………… 
  Turi Péter 
  Jegyzőkönyvvezető 
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