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Ikt.szám:     52 -2   /2012/ált. 
 
 

Jegyzőkönyv 
Társulási Tanácsülésről 

 
 
Készült: Nagykanizsai Kistérség Többcélú Társulása 2012. április 05-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 megjelent polgármestereket és a meghívott 
előadókat. Megállapította, hogy az ülés határozatképes, mivel azon 16 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 2012-2013. évi helyközi személyszállítási menetrendek változtatásának 
tervezetéről, annak kistérségi egyeztetése.(szóban) Előterjesztő: Tóthné Temesi Kinga KSZI 
irodavezető, MÁV-START, ZALA VOLÁN képviselői. 

2. Tájékoztató a kistérség közbiztonsági helyzetéről. (szóban)  
Meghívott előadó: Dr. Molnár József  rendőr  alezredes 

3. A Zala Megyei Vöröskereszt 2011. évi szakmai beszámolója.(írásban) Előterjesztő: 
Cseresnyés Péter elnök Meghívott: Dr. Baracskai Józsefné megyei igazgató, Szőlősi Márta 
területi vezető 

4. A Zala Megyei Vöröskereszt és a Nagykanizsai Kistérség Többcélú Társulása között 
érvényben lévő feladat ellátási megállapodás módosítása.(írásban) Előterjesztő: Cseresnyés 
Péter elnök Meghívott: Dr. Baracskai Józsefné megyei igazgató, Szőlősi Márta területi 
vezető 

5. Éves ellenőrzési jelentés a Nagykanizsai Kistérség Többcélú Társulása 2011. évi belső 
ellenőrzési munkájáról. (írásban) Előterjesztő: Cseresnyés Péter elnök  

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

7. A Nagykanizsai Kistérség Többcélú Társulásának beszámolója a 2011. évi költségvetési 
gazdálkodásáról. (írásban) Előterjesztő: Cseresnyés Péter elnök 

8. A Nagykanizsai Kistérség Többcélú Társulásának Társulási Megállapodásának módosítása.  
(írásban) Előterjesztő: Cseresnyés Péter elnök 

9. A Nagykanizsai Kistérség Többcélú Társulás Munkaszervezete Alapító Okiratának  
módosítása.  (írásban) Előterjesztő: Cseresnyés Péter elnök 

10. Szabályzatok aktualizálása: Szervezeti és Működési Szabályzat.(írásban) Előterjesztő: 
Cseresnyés Péter elnök 

11. Javaslat a rendezvénysátor üzemeltetésére.(írásban) Előterjesztő: Cseresnyés Péter elnök   
12. Javaslat a Balatontérségi Terület és Gazdaságfejlesztő Nonprofit Kft. üzletrészének 

eladására. (írásban) Előterjesztő: Cseresnyés Péter elnök   
13. A Zala Megyei Önkormányzat működési hozzájárulás kérelme. (írásban)  
       Előterjesztő: Cseresnyés Péter elnök   
14. Egyebek:  
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1. Tájékoztató a 2012-2013. évi helyközi személyszállítási menetrendek változtatásának 
tervezetéről, annak kistérségi egyeztetése 
 
Tóthné Temesi Kinga: Az elmúlt hetekben megkerestük adatkéréssel a kistérségeket, arról 
készítettünk felmérést, hogy hány falugondnoki, illetve egyéb önkormányzati busz fut a térségben. 
Az adatbázis felépítése folyamatban van, köszönjük ezzel kapcsolatos segítségüket. A törvényi 
változások és a költségtakarékosság jegyében jelentős változást, racionalizálást kell végrehajtani a 
közúti és vasúti közlekedésben. Vizsgálnunk kell a Vasút és a Volán szolgáltatását, és szándék van 
az átfedések megszűntetésére. Mivel a Máv-Start idei költségvetése nem került elfogadásra, ezért 
különösen fontos a menetrendek racionalizálása, a hatékonyság növelése és a költségmegtakarítás. 
Az elhangzottakból következően az április 15-i menetrendi változás a korábbi évekhez képest 
nagyobb mértékű. A vasút tekintetében a kistérségben két fő vonal fut, a Bp-Nagykanizsa vonalon 
nem lesz változás, a Szombathely-Pécs vonalon csökken a járatsűrűség. A változások pontos 
ismertetése érdekében átadom a szót a Máv-Start és a Volán képviselőjének.  
Máv-Start:  A Szombathely –Nagykanizsa vonalon jelentős a változás, Zalaegerszeg-Nagykanizsa 
között 8 db. személyvonat szűnik meg. Pécs fele egy járat nemzetközi gyorsként megszűnik, 
belföldi sebesvonattá alakul. 
Zala Volán: Nincs jelentős változás, kisebb korrekciók történnek, a járatszámokban nem lesz 
változás. Amennyiben kérdés van szívesen válaszolunk. 
Uzonyi Dezső: Szeptembertől Hahóton bezár az iskola, és szeretnénk szorosabbá tenni a 
kapcsolatot, és az iskolásokat Zalaszentbalázsra hozatni. 
Zala Volán: A kérés írásban is beérkezett hozzánk, már vizsgáljuk a lehetőségeket és hamarosan 
jelentkezünk. 
Cseresnyés Péter: A változások megismerése után levelet küldtünk a Zala megyét érintő ügyekben 
az államtitkár Úr részére, szakmailag megfogalmazva az észrevételeinket is, Manninger Jenő Elnök 
Úrral együttműködve reméljük, hogy kedvező döntés születik. 
Több kérdés nem volt, a Társulási Tanács a tájékoztatót tudomásul vette. 
   
 
2. Tájékoztató a kistérség közbiztonsági helyzetéről 
 
Molnár József Rendőrkapitány: Annyit mondanék a Húsvéti ünnepekkel kapcsolatban, hogy 
fokozott ellenőrzést kezdtünk, és kiterjesztettük a segédmotorosokra, kerékpárosokra is, mivel több 
balesetet is okoztak a közelmúltban az egy nyomon haladó járművek, és ittas vezető is volt köztük. 
Tatai István: A KMB-s panaszkodik, hogy kevés km áll rendelkezésére. Ha az önkormányzat 
támogatni akarja, hogyan tudja megtenni? 
Molnár József: Az önkormányzat által utalt támogatást jóváírjuk a számláján, egy-két nap átfutási 
ideje van az egésznek. Amennyiben nincs több kérdés megköszönöm a figyelmet. 
 
 
3. A Zala Megyei Vöröskereszt 2011. évi szakmai beszámolója 
 
Baracskai Istvánné: Köszönjük a többéves együttműködést. A házi segítségnyújtásban a bizonytalan 
pénzügyi helyzet miatt hozzájárulást kértünk. Ahol ezt a támogatást megadták, a feladat tovább 
működik. A költségek megosztása úgy történt, hogy 1/3-ad részt az önkormányzat, 1/3-ad részt a 
Vöröskereszt, ill.1/3-ad részt az ellátott áll.  
Tatai István: A helyettesítés meg lesz-e oldva, mert gondok voltak ezzel. Amikor a Vöröskereszt 
dolgozója szabadságon vagy táppénzen volt a mi dolgozónk helyettesítette, de ez visszafelé nem 
működött. 
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Baracskai Istvánné: Igen ez így volt, viszont 2012-től ha kérjük a helyettesítést ,akkor annak a 
költségeit állni fogjuk. 
 
Cseresnyés Péter: Javaslom, hogy fogadjuk el a határozati javaslatot. 
Szavazásra teszi a határozati javaslat elfogadását. 
A társulási tanács a határozati javaslatot egyhangúlag elfogadta. 
 
8/2012. (IV. 05.) számú NKTT határozat (a Társulási Tanács 16 igen szavazattal egyhangúlag 
elfogadta) 
A Nagykanizsai Kistérség Többcélú Társulása Társulási Tanácsa a Magyar Vöröskereszt 2011. évi 
szakmai beszámolóját elfogadja. 
Határidő: 2012. 04. 05 .  
Felelős: Cseresnyés Péter elnök 
(Operatív felelős: Polai György irodavezető) 
 
 
4. A Zala Megyei Vöröskereszt és a Nagykanizsai Kistérség Többcélú Társulása között 
érvényben lévő feladat ellátási megállapodás módosítása 
 
Dr. Tóth László: A Társulás megszűnése miatt 2012. december 31-ig javasoljuk megkötni a 
szerződést a Vöröskereszttel. 
Cseresnyés Péter: Egyetértek, javaslom, hogy fogadjuk el a határozati javaslatot. 
Szavazásra teszi a határozati javaslat elfogadását. 
A társulási tanács a határozati javaslatot egyhangúlag elfogadta. 
 
9/2012. (IV. 05.) számú NKTT határozat (a Társulási Tanács 16 igen szavazattal egyhangúlag 
elfogadta) 
A Nagykanizsai Kistérség Többcélú Társulása Társulási Tanácsa jóváhagyja a Magyar 
Vöröskereszt Zala Megyei Szervezete és a Nagykanizsai Kistérség Többcélú Társulása között 
érvényben lévő ellátási szerződés módosítását. 
Határidő: 2012. 04. 05 .  
Felelős: Cseresnyés Péter elnök 
(Operatív felelős: Polai György irodavezető) 
 
 
5. Éves ellenőrzési jelentés a Nagykanizsai Kistérség Többcélú Társulása 2011. évi belső 
ellenőrzési munkájáról 
 
Dr. Tóth László: A Bizottságok megtárgyalták, elfogadásra javasolják.  
Cseresnyés Péter: Javaslom, hogy fogadjuk el a javaslatot. 
Szavazásra teszi a javaslat elfogadását. 
A társulási tanács a javaslatot egyhangúlag elfogadta. 
 
10/2012. (IV. 05.) számú NKTT határozat (a Társulási Tanács 16 igen szavazattal 
egyhangúlag elfogadta) 
A Nagykanizsai Kistérség Többcélú Társulásának Társulási Tanácsa a belső ellenőrzési jelentést 
jóváhagyja, a 2011. évről szóló beszámoló jelentését elfogadja. 
Határidő: 2012. április 05. 
Felelős: Cseresnyés Péter elnök 
Operatív felelős: Polai György irodavezető 
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6. A Nagykanizsai Kistérség Többcélú Társulásának 2011. évi költségvetési határozatának 
módosítása 
 
Dr. Tóth László: A főösszegek változása nélkül, belső előirányzat módosításáról van szó, az év 
közben érkezett belső ellenőr bérkompenzációja okozza a változást. A Bizottságok megtárgyalták, 
elfogadásra javasolják.  
Cseresnyés Péter szavazásra teszi a határozati javaslat elfogadását. 
A társulási tanács a határozati javaslatot egyhangúlag elfogadta. 
 
11/2012. (IV. 05.) számú NKTT határozat (a Társulási Tanács 16 igen szavazattal 
egyhangúlag elfogadta) 
A Nagykanizsai Kistérség Többcélú Társulása Társulási Tanácsa a Nagykanizsai Kistérség 
Többcélú Társulása 2011. évi költségvetési határozat módosítását változatlan főösszeggel (284.978 
ezer Ft) elfogadja. 
Határidő : 2012. április 05. 
Felelős   : Cseresnyés Péter elnök 
Operatív felelős: Polai György 
 
 
7. A Nagykanizsai Kistérség Többcélú Társulásának beszámolója a 2011. évi költségvetési 
gazdálkodásáról 
 
Dr Tóth László: Az előterjesztés jó, hitelt nem kellett felvenni, a Bizottságok megtárgyalták és 
elfogadásra javasolják. 
Uzonyi Dezső: Az 5/b táblázatra szeretném felhívni a figyelmet, ezt eddig nem ismerhettük, azt 
mutatja, hogy a zárszámadásban mely intézménynek jár még pénz, illetve kinek van visszafizetési 
kötelezettsége.  
Cseresnyés Péter: Javaslom, hogy fogadjuk el a határozati javaslatot. 
Szavazásra teszi a határozati javaslat elfogadását. 
A társulási tanács a határozati javaslatot egyhangúlag elfogadta. 
 
12/2012. (IV. 05.) számú NKTT határozat (a Társulási Tanács 16 igen szavazattal 
egyhangúlag elfogadta) 
A Társulási Tanács a Társulás 2011. évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadás bevételi, 
kiadási főösszegét, valamint a tárgy évi költségvetési pénzmaradványát 
293 881 e Ft bevétellel 
271.228 e Ft kiadással 
23 214 e Ft  módosított pénzmaradvánnyal 
hagyja jóvá.                    
Határidő : 2012. április 05. 
Felelős   : Cseresnyés Péter elnök 
Operatív felelős: Polai György 
 
 
8. A Nagykanizsai Kistérség Többcélú Társulásának Társulási Megállapodásának módosítása 
 
Dr. Tóth László: A törvényi változások miatt van erre szükség, 2012 január 1-től nincs Kistérségi 
Fejlesztési Tanács, illetve a gyermekjóléti alapszolgáltatási feladat ellátása történik 21 településre 
vonatkozóan, ennek az ellátásnak a módját kell tartalmazni a helyi rendeleteknek. A Társulási 
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Megállapodásba emiatt bekerül a következő mondat: „A rendelet mintát Fűzvölgy Község 
Önkormányzatának szociális és gyermekjóléti ellátásokról szóló rendelete tartalmazza.” 
Felhívom a figyelmet, hogy a Társulási Megállapodást minden önkormányzatnak el kell fogadnia.  
Cseresnyés Péter: Javaslom, hogy fogadjuk el a határozati javaslatot. 
Szavazásra teszi a határozati javaslat elfogadását. 
A társulási tanács a határozati javaslatot egyhangúlag elfogadta. 
 
13/2012. (IV. 05.) számú NKTT határozat (a Társulási Tanács 16 igen szavazattal 
egyhangúlag elfogadta) 
A Nagykanizsai Kistérség Többcélú Társulása Társulási Tanácsa 16 igen szavazattal, tartózkodás és 
ellenszavazat nélkül elfogadja a Nagykanizsai Kistérség Többcélú Társulása Társulási 
Megállapodásának módosítását és felkéri a tagtelepülések Képviselőtestületeit a módosítás 
elfogadására. 

Határidő: 2012. május 31. 
Felelős: Cseresnyés Péter elnök 
Operatív felelős: Polai György Irodavezető 
 
 
9. A Nagykanizsai Kistérség Többcélú Társulás Munkaszervezete Alapító Okiratának 
módosítása 
 
Cseresnyés Péter: Szintén a törvényi változások miatt van erre szükség, megváltozott 
szakfeladatrend miatt. A Bizottságok 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. 
 
14/2012. (IV. 05.) számú NKTT határozat (a Társulási Tanács 16 igen szavazattal 
egyhangúlag elfogadta) 
A Nagykanizsai Kistérség Többcélú Társulása Társulási Tanácsa a Munkaszervezet módosított 
Alapító Okiratát jóváhagyja. 
Határidő: 2012. április 5.      
Felelős:  Cseresnyés Péter elnök 
Operatív felelős: Polai György Irodavezető 
 
 
10. Szabályzatok aktualizálása: Szervezeti és Működési Szabályzat 
 
Dr. Tóth László: A fent említett törvényi változás illetve az új Államháztartásról szóló 2011évi 
CXCV. Törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet előírásaihoz igazítva 
kiegészítjük a szabályzatokat. A Bizottságok megtárgyalták és elfogadásra javasolják. 
 
Cseresnyés Péter: Több szabályzat módosítását is el kell fogadnunk, egyenként fogom szavazásra 
tenni. Javaslom, hogy fogadjuk el őket. 
Szavazásra teszi a Társulás SZMSZ módosításának elfogadását. 
A társulási tanács a Társulás SZMSZ módosítását egyhangúlag elfogadta. 
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15/2012. (IV. 05.) számú NKTT határozat (a Társulási Tanács 16 igen szavazattal 
egyhangúlag elfogadta) 
A Nagykanizsai Kistérség Többcélú Társulása Társulási Tanácsa a Nagykanizsai Kistérség 
Többcélú Társulása Szervezeti és Működési Szabályzat módosítását jóváhagyja. 
Határidő: 2012. április 5.  
Felelős: Cseresnyés Péter elnök 
Operatív felelős: Polai György Irodavezető 
Cseresnyés Péter szavazásra teszi a Munkaszervezet SZMSZ módosításának elfogadását. 
A társulási tanács a Munkaszervezet SZMSZ módosítását egyhangúlag elfogadta. 
 
16/2012. (IV. 05.) számú NKTT határozat (a Társulási Tanács 16 igen szavazattal 
egyhangúlag elfogadta) 
A Nagykanizsai Kistérség Többcélú Társulása Társulási Tanácsa a Munkaszervezet Szervezeti és 
Működési Szabályzat módosítását jóváhagyja. 
Határidő: 2012. április 5.  
Felelős: Cseresnyés Péter elnök 
Operatív felelős: Polai György Irodavezető 
 
Cseresnyés Péter szavazásra teszi a Társulás Pénzkezelési Szabályzata módosításának elfogadását. 
A társulási tanács a Társulás Pénzkezelési Szabályzata módosítását egyhangúlag elfogadta. 
 
17/2012. (IV. 05.) számú NKTT határozat (a Társulási Tanács 16 igen szavazattal 
egyhangúlag elfogadta) 
A Nagykanizsai Kistérség Többcélú Társulása Társulási Tanácsa a Társulás pénzkezelésre 
vonatkozó szabályzatát jóváhagyja. 
Határidő:  2012. április 5. 
Felelős: Cseresnyés Péter elnök 
Operatív felelős: Polai György Irodavezető 
 
Cseresnyés Péter szavazásra teszi a Társulás Kötelezettségvállalás, utalványozás, pénzügyi 
ellenjegyzés, érvényesítés rendjének szabályzata módosításának elfogadását. 
A társulási tanács a Társulás Kötelezettségvállalás, utalványozás, pénzügyi ellenjegyzés, 
érvényesítés rendjének szabályzata módosítását egyhangúlag elfogadta. 
 
18/2012. (IV. 05.) számú NKTT határozat (a Társulási Tanács 16 igen szavazattal 
egyhangúlag elfogadta) 
A Nagykanizsai Kistérség Többcélú Társulása Társulási Tanácsa a Társulás Kötelezettségvállalás, 
utalványozás, pénzügyi ellenjegyzés, érvényesítés rendjének szabályzatát jóváhagyja. 
Határidő:  2012. április 5. 
Felelős: Cseresnyés Péter elnök 
Operatív felelős: Polai György Irodavezető 
 
 
11. Javaslat a rendezvénysátor üzemeltetésére 
 
Dr. Tóth László: Az előterjesztésből olvasható, hogy a Knysa Kft. 2012-ben üzemeltetné a sátort 
bruttó 95 000 Ft-ért. Ez tartalmazza a kiszállítást, 6 fővel a sátor felállítását és lebontását, és a 
visszfuvart. A korábbi években a sátor egy darabig ingyenes volt, Magyarszentmiklós üzemeltette, 
majd 50 000 Ft volt, tavaly pedig 90 000 Ft, a Muramenti Társulás működtetésében.  Ők minden 
vállalták a fuvart, a felállítás-lebontást és az őrzés-tárolást is. A Knysa a tárolást nem vállalja, ezért 
a Bizottsági és az Elnökségi ülésen is volt olyan vélemény, hogy ez az összeg így sok.  
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Cseresnyés Péter: Szerintem nem sok ez a pénz, hiszen ha az áfá-t levonjuk, akkor 75 000 Ft-ra jön 
ki és ebből kell kihozni a 6 fő munkadíját és a kiszállítás-beszállítás díját. Ráadásul hétvégére kell 
az embereket biztosítania a cégnek. 
Molnár Józsefné: Mi lenne ha nemcsak önkormányzatok vennék igénybe a sátrat és a külsősöknek 
magasabb árat szabna, a kistérségi településeknek pedig olcsóbb lenne. 
Polai György: Így volt ez tavaly is, de a Muramentiek úgy tűnik nem tudták kigazdálkodni. 
Egyébként már az is sikernek tekinthető, hogy a jelenlegi áron vállalja a Knysa a sátor 
üzemeltetését. 
Tatai István: Sajnos a mai helyzetben egyre kevesebben tudják igénybe venni a sátrat. 
Cseresnyés Péter: Javaslom, hogy fogadjuk el a határozati javaslatot. 
Szavazásra teszi a határozati javaslat elfogadását. 
A társulási tanács a határozati javaslatot elfogadta. 
 
19/2012. (IV. 05.) számú NKTT határozat (a Társulási Tanács 13 igen szavazattal 2 
ellenszavazat és 1 tartózkodás mellett elfogadta) 
A Nagykanizsai Kistérség Többcélú Társulása a rendezvény sátor üzemeltetésére 2012. május hó 
31-től határozatlan időtartamra a KNYSA Vagyonvédelmi Kft-vel szerződést köt. 
Határidő: 2012. május 31. 
Felelős: Cseresnyés Péter elnök 
(operatív felelős: Polai György irodavezető) 
 
 
12. Javaslat a Balatontérségi Terület és Gazdaságfejlesztő Nonprofit Kft. üzletrészének 
eladására 
 
Cseresnyés Péter: Javaslom, hogy adjuk el az üzletrészt. 
 
Szavazásra teszi a javaslat elfogadását. 
A társulási tanács a javaslatot egyhangúlag elfogadta. 
 
20/2012. (IV. 05.) számú NKTT határozat (a Társulási Tanács 16 igen szavazattal 
egyhangúlag elfogadta) 
A Nagykanizsai Kistérség Többcélú Társulása Társulási Tanácsa úgy dönt, hogy a Balatontérségi 
Terület és Gazdaságfejlesztő Nonprofit Kft-ben lévő 100.000 Ft (egyszázezer forint) névértékű 
üzletrészét eladja. 

Felhatalmazza a Társulási Tanács Elnökét az eladással kapcsolatos előkészítő tárgyalások 
lefolytatására és felkéri, hogy az ezzel kapcsolatos megállapításokat a társulási tanács ülésére 
terjessze elő.   

Felelős: Cseresnyés Péter elnök 
Határidő: 2012. augusztus 31.  
( Operatív felelős: Polai György irodavezető) 
 
 
13. A Zala Megyei Önkormányzat működési hozzájárulás kérelme 
 
Cseresnyés Péter: A Zala Megyei Területfejlesztési Tanácsot a Társulás támogatta a korábbi 
években. A törvény úgy változott, hogy a területfejlesztési feladatok jogutódja a Zala Megyei 
Önkormányzat lett, és most ő is támogatást kér. Nyitottak vagyunk, azonban a Társulás 
költségvetésébe nincs betervezve ez a kiadás, meg kell találni a későbbi tanácsüléseken ennek a 
forrását, ehhez időt kell nyernünk, javaslom fogadjuk el a fenti javaslatot. 
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Szavazásra teszi a javaslat elfogadását. 
A társulási tanács a javaslatot egyhangúlag elfogadta. 
 
21/2012. (IV. 05.) számú NKTT határozat (a Társulási Tanács 16 igen szavazattal 
egyhangúlag elfogadta) 
A Nagykanizsai Kistérség Többcélú Társulása a Zala Megyei Önkormányzat kérelmét befogadta, 
azonban a 2012. évi költségvetésébe betervezve ilyen támogatás nincs, ezért a későbbi tanácsülésre 
megvizsgálja a támogatás pénzügyi forrásának lehetőségeit, és döntését ennek ismeretében a 
további feltételeknek megfelelően tudja meghozni.  
Felelős: Cseresnyés Péter elnök 
Határidő: 2012. szeptember 30. 
( Operatív felelős: Polai György irodavezető) 
 
 
14. Egyebek 
 
14/1. Erzsébet tábor 
 
Polai György: Lehetőség van a családsegítő vagy gyermekjóléti szolgáltatásban, illetve átmeneti 
gondozásban részesülő gyermekek számára nyári tábort szervezni. A Családsegítő Szolgálatunk 
révén vagyunk érintettek, 10 fős gyermekcsoportokkal lehet pályázni, mellé 1 fő felnőtt kísérőt kell 
biztosítani. Önrésze is van a pályázatnak, 1 000 Ft gyermekenként, és az utazást kell megszervezni, 
illetve a költségét vállalni a tábor helyszínére. 
Cseresnyés Péter: A saját szervezetünk csinálja, támogassuk, adjuk be a pályázatot. 
 
Szavazásra teszi a javaslat elfogadását. 
A társulási tanács a javaslatot egyhangúlag elfogadta. 
 
22/2012. (IV. 05.) számú NKTT határozat (a Társulási Tanács 16 igen szavazattal 
egyhangúlag elfogadta) 
Nagykanizsai Kistérség Többcélú Társulása Társulási Tanácsa a Társulás által fenntartott 
Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat nyári táborozási pályázatát támogatja. Felkéri a 
Munkaszervezet vezetőt a pályázat összeállítására és beadására. 
Határidő: 2012. 04. 05 .  
Felelős: Cseresnyés Péter elnök 
(Operatív felelős: Polai György irodavezető) 
 
 
14/2. Hegyek-Völgyek Napok 
 
Bali Veronika: Ebben az évben is szeretnénk, ha a Társulás támogatná a 4 település közös 
rendezvényét, ugyan a kérelemben benne van a 400 000 Ft, azonban az a kérésünk, hogy a Társulás 
a saját erejéhez mérten támogassa a rendezvényünket. 
Cseresnyés Péter: Mivel tavaly támogattuk a rendezvényt, véleményem szerint kérdezzük meg a 
többi települést is, hogy rendelkezik-e olyan rendezvénnyel, amelyhez támogatást kér. Mennyi a 
keretünk erre? 
Horváth Istvánné: 400 000 Ft-ot már elköltöttünk, 600 000 Ft maradt ezen a soron a 
költségvetésünkben, de a legutóbbi tanácsülésen takarékoskodást fogadtunk el a Társulás 
megszűnésének esetére. Fordíthatnánk erre is. 
Tatai István: Nem a falunapokban kéne gondolkodni, azokat nem gondolnám támogatni. 
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Cseresnyés Péter: Május 15-ig várjuk az igényeket, az összköltséget és a támogatási igényt is fel 
kell tüntetni.  
Szavazásra teszi a javaslat elfogadását. 
A társulási tanács a javaslatot egyhangúlag elfogadta. 
 
23/2012. (IV. 05.) számú NKTT határozat (a Társulási Tanács 16 igen szavazattal 
egyhangúlag elfogadta) 
Nagykanizsai Kistérség Többcélú Társulása Társulási Tanácsa felméri az igényeket a kistérségben 
lebonyolítandó rendezvények támogatására. Az igényeket 2012. május 15-ig lehet leadni a Társulás 
Munkaszervezeténél, az összes költség és az igényelt támogatás megjelölése mellett. 
Határidő: 2012. 04. 05 .  
Felelős: Cseresnyés Péter elnök 
(Operatív felelős: Polai György irodavezető) 
 
 
 
Több napirend nem volt, ezért Cseresnyés Péter elnök bezárta az ülést. 
 
 
Kelt: Nagykanizsa, 2012. április 10. 
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