
NAGYKANIZSAI KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁSA 
8800 Nagykanizsa, Bajza u. 2.  Telefon/fax: 93/326-323, 536-454 

Internet: www.kanizsaterseg.hu; e-mail: kanizsaterseg@chello.hu 

 1 

Ikt.szám:  58-2 /2013/ált. 
 

Jegyzőkönyv 
Társulási Tanácsülésről 

 
Készült: Nagykanizsai Kistérség Többcélú Társulása 2013. május 16-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. Megállapította, hogy az ülés határozatképes, mivel azon 23 fő jelen van, 
közölte az írásban kiküldött napirendeket. Kiegészítésként a helyszínen kiosztott napirendek 
tárgyalását is javasolta. 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 rendőr alezredes 

2. A Nagykanizsai Kistérség Többcélú Társulásának 2013. évi önkormányzati feladatellátásai 
és a Munkaszervezetének további működése (írásban) Előterjesztő: Cseresnyés Péter elnök 

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

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

5. Tájékoztató a rendezvénysátor 2013. évi üzemeltetésre vonatkozóan.(írásban) Előterjesztő: 
Cseresnyés Péter elnök  

6. A Nagykanizsa és Környéke Foglalkoztatási, Szociális és Közművelődési Nonprofit Kft. 
2012. évi egyszerűsített éves mérleg és kiegészítő melléklet, Könyvvizsgálói jelentés, és 
Közhasznúsági jelentés elfogadása. (írásban) Előterjesztő: Bagó Mónika ügyvezető, 
meghívott: Bencze Olga könyvvizsgáló, Némethné Hohl Erzsébet könyvelő. 

7. Egyebek: Zalakarosi Kistérség Szociális Alapellátó Központ csatlakozási kérelme (írásban) 
Előterjesztő: Cseresnyés Péter elnök 

 
Zárt ülés:  
8. A Nagykanizsa és Környéke Foglalkoztatási, Szociális és Közművelődési Nonprofit Kft. 

ügyvezetőjének megválasztása. (írásban) Előterjesztő: Cseresnyés Péter elnök 
9. A Nagykanizsa és Környéke Foglalkoztatási, Szociális és Közművelődési Nonprofit Kft.   

könyvvizsgálójának megválasztása. (írásban) Előterjesztő: Cseresnyés Péter elnök 
   
 
1. Tájékoztató a kistérség közbiztonsági helyzetéről 
 
Molnár József Rendőrkapitány: A közbiztonság tekintetében nem történt jelentős változás. A 
közlekedés tekintetében sajnos nőtt az ittas vezetés aránya. Ezúton is jelzem, hogy júniusban a 
járási közbiztonsági helyzetről lesz tájékoztató, továbbá kérem, hogy a hírlevelünket 
tájékoztatásként tegyék ki a helyi faliújságokra. Nem szeretném húzni az időt, inkább válaszolok a 
kérdésekre, ha vannak. Köszönöm a figyelmet!  
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2. A Nagykanizsai Kistérség Többcélú Társulásának 2013. évi önkormányzati feladatellátásai és a 
Munkaszervezetének további működése 
 
Vlasicsné Fischl Tímea: 3 változat került kidolgozásra. Vannak feladatok amiket csak a kanizsai 
hivatal végezhet, ezek a könyvelés, gazdálkodás területen jelentkeznek. Az első változat szerint 
létrejövő humán intézmény intézményvezetővel, gazdaságissal, adminisztrátorral és a szakmai 
létszámmal tervez (családsegítés, 2 fő belső ellenőr). Mivel nem az összes település vállalta a belső 
ellenőrzést, ezért 1,6 m. Ft-ot hozzá kell tenni ehhez a változathoz a tervezetten felül. A 2. változat 
is számol intézményvezetővel, gazdaságissal és adminisztrátorral, de úgy hogy az egyik belső 
ellenőr osztott munkakörben félállásban belső ellenőri tevékenységet, ill. félállásban gazdasági 
ügyintézői feladatokat is ellát. Így a személyi költségeken 3 m. Ft megtakarítás keletkezik, ami 
fedezi azt a bevételkiesést ami a belső ellenőrzésnél a csökkent településlétszámból adódik. Tehát 
ezzel a változattal tartható a tervezett költségvetés. A 3. változat szerint csak a családsegítés 
működik, a belső ellenőrzés a kanizsai hivatalon keresztül érhető el. A feladatok és a költségek is a 
Polgármesteri Hivatalnál jelentkeznek. A fenti változatokon kívül az előterjesztésben szerepel még, 
hogy a kieső feladatok miatt a létszámot is racionalizálni kell, ezért a Társulás 2013. május 31-el 
felmondja a munkaszerződését 1 fő menedzsernek és 1 fő informatikusnak. A bizottságok 
megtárgyalták és a 2-es változatot javasolják elfogadásra. 
Póczai Zoltán: Javaslok egy 4. változatot is, szűntessük meg a munkaszervezetet és a társulást is és 
2013. július 1-től hozzunk létre új társulást családsegítőre és belső ellenőrzésre. A szakmai 
létszámon kívül 1 főt foglalkoztassunk 4 órában a gesztor önkormányzatnál. Javaslom megvizsgálni 
azt, hogy a belső ellenőri munkakör összeférhetetlen a pénzügyi ügyintézői munkakörrel. 
Cseresnyés Péter: Ezt a vitát 2 üléssel ezelőtt már lefolytattuk. Akkor is ez volt a javaslat, és 
dönthettünk volna így, de azért nem döntöttünk így, mert hátha változnak addig a körülmények, 
kedvezőbbre fordulhatnak, ezért kell ezt a döntést elhalasztani januárig. De a javaslatot 
természetesen szavazásra fogom tenni. 
Pavlicz Lajos: A 2. változattal csak az a bajom, hogy a tartalék egy része fel lesz használva 
feladatellátásra. Szerintem a tagdíjnál legyen valamilyen kompenzáció. 
Cseresnyés Péter: A Te szempontodból igazad van, de ha azt nézzük, hogy a Társulás egyben 
maradjon, akkor ezt a kompromisszumot el kell fogadni. Halasszuk el októberre ezt a  döntést. 
Viszont a napirendünkben dönteni kell, először szavazásra teszem a Póczai Úr javaslatát a 4. 
változatról.  
Szavazásra teszi a javaslat elfogadását. 
A társulási tanács a javaslatot 3 igen szavazattal, 20 tartózkodás mellett elutasította. 
 
Cseresnyés Péter: Szavazásra teszem az előterjesztésben lévő és a bizottságok által támogatott, a 
munkaszervezet további működésére vonatkozó 2. változat elfogadását. 
A társulási tanács az előterjesztésben lévő 2. változatot 18 igen 1 nem és 4 tartózkodás mellett 
elfogadta. 
 
25/2013. (V. 16.) számú NKTT határozat (a Társulási Tanács 18 igen szavazattal 1 
ellenszavazat és 4 tartózkodás mellett elfogadta) 
A Nagykanizsai Kistérség Többcélú Társulása Társulási Tanácsa a Társulás munkaszervezetének 
további működésével kapcsolatban az előterjesztés 2. változatát fogadja el. Tartalma a következő: A 
munkaszervezet önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervként működik tovább.  
Az átalakított  intézmény szervezeti felépítése:  

-intézményvezető 
-gazdasági, pénzügyi ügyintéző (az egyik belső ellenőr osztott munkakörben látja 
 el a gazdasági ügyeket és mellette belső ellenőrzést is végez.)  
-adminisztrátor (pénzügyi, gazdasági ügyekben)  
-szakmai létszám (gyermekjólét, családsegítés, belső ellenőrzés, területfejlesztés) 
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Határidő: 2013. június 30. 
Felelős: Cseresnyés Péter Elnök 
Operatív felelős: Polai György Irodavezető 
 
Cseresnyés Péter: Javaslom, hogy fogadjuk el az előterjesztés létszám leépítésre vonatkozó részét. 
Szavazásra teszi a létszám leépítésre vonatkozó határozati javaslat elfogadását. 
A társulási tanács a javaslatot egyhangúlag elfogadta. 
 
26/2013. (V. 16.) számú NKTT határozat (a Társulási Tanács 23 igen szavazattal egyhangúlag 
elfogadta) 
A Nagykanizsai Kistérség Többcélú Társulása Társulási Tanácsa a Társulás intézménye által 
ellátott feladatok létszámigényének felülvizsgálata alapján úgy határoz, hogy felmentéssel együtt 
járó létszámcsökkentést hajt végre a Társulás által fenntartott költségvetési szervben az alábbiak 
szerint: 
 

  

Engedélyezett álláshely 2013. évre 
Létszám-

csökkentési döntés 
előtt 

 Létszám- 
csökkentés I. 

ütem 

 Létszám- 
csökkentés II. 

ütem 

 Létszám- 
csökkentés  után 

irodavezető 1 -  -  1 
pénzügyi ügyintéző 1 -  -  1 
adminisztrátor 1 -   - 1 
menedzser 2 -  1 1 
informatikus 1 -  1 0 
belső ellenőr  3 1 -  2 
családsegítés  - családgondozó 3 -  -  3 
gyermekjólét - családgondozó   3 -  -  3 
Összesen 15 1 2 12 
 
A létszámcsökkentésre vonatkozó döntés egyidejűleg az álláshelyek megszüntetését is jelenti. A 
Társulási Tanács a jelen határozattal megszüntetett álláshelyeket legalább 5 évig nem állítja vissza, 
ide nem értve azon esetet, ha ezt önkormányzati rendeleten kívüli jogszabályból adódó 
többletfeladatok indokolják. 
Felkéri az irodavezetőt a létszámcsökkentéssel kapcsolatos munkáltatói intézkedések megtételére az 
alábbiak szerint: 
Felmentéssel szüntesse meg a közalkalmazotti jogviszonyát 1 fő menedzsernek 2013. május 31., 1 fő 
informatikusnak 2013. május 31. napi hatállyal.  
Határidő: 2013. június 30.    
Felelős: Cseresnyés Péter elnök, munkajogi ügyekben Polai György Munkaszervezetvezető. 

 
27/2013. (V. 16.) számú NKTT határozat (a Társulási Tanács 23 igen szavazattal egyhangúlag 
elfogadta) 
A Társulási Tanács megállapítja, hogy a létszámcsökkentéssel érintett álláshelyeken 
foglalkoztatottak jogviszonyban töltött ideje folyamatosságának megszakítása nélküli 
foglalkoztatására a Társulás intézményeinél, Munkaszervezetében a meglévő üres álláshelyeken, az 
előreláthatólag megüresedő álláshelyeken, vagy a tervezett új álláshelyeken, illetve szervezeti 
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változás, feladatátadás következtében a Társulás fenntartói körén kívüli munkáltatónál nincs 
lehetőség. 
A Társulási Tanács a jelen határozattal megszüntetett álláshelyeket legalább 5 évig nem állítja 
vissza, ide nem értve azon esetet, ha ezt önkormányzati rendeleten kívüli jogszabályból adódó 
többletfeladatok indokolják.  
A Társulási Tanács felkéri az Elnököt, hogy a létszámcsökkentési döntés egyszeri költségvetési 
támogatásával kapcsolatos pályázati anyagot nyújtsa be, a vonatkozó hatályos jogszabályok szerint. 
Határidő: 2013. július 12. 
Felelős: Cseresnyés Péter Elnök 
 
 
3. A Nagykanizsai Kistérség Többcélú Társulásának Társulási Megállapodásának tervezett 
módosítása 
 
Vlasicsné Fischl Tímea: A változó feladatellátáshoz és az új jogszabályokhoz kell igazítani a 
társulási megállapodást is. A kistérségen kívüliek is tagok lehetnek, és a jelenlegi formájában 
működő elnökség nem lesz. 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 21 igen szavazattal 1 ellenszavazat és 1 tartózkodás mellett 
elfogadta. 
 
28/2013. (V. 16.) számú NKTT határozat (a Társulási Tanács 21 igen szavazattal 1 
ellenszavazat és 1 tartózkodás mellett elfogadta) 
A Nagykanizsai Kistérség Többcélú Társulása Társulási Tanácsa a Magyarország  helyi 
önkormányzatiról szóló 2011. évi CLXXXIX. számú törvény 146. § (1) pontja értelmében a 2004. 
évi CVII. sz. törvény alapján megkötött Társulási Megállapodást felülvizsgálta az Mötv. 
rendelkezéseinek megfelelően és a Társulási Megállapodás módosítását a mellékelt szövegezés 
szerint elfogadja.  
Felkéri a tagönkormányzatok képviselő-testületeit, hogy fogadják el. A módosításokkal egységes 
szerkezetbe foglalt - társulási megállapodás módosításának hatály napja 2013. június 30, az Mötv. 
szerinti működés megkezdésének időpontja 2013. július 1.      
Határidő: 2013. június 15. 
Felelős: Cseresnyés Péter elnök,  
Operatív ügyekben Polai György irodavezető 
 
 
4. A Nagykanizsai Kistérség Többcélú Társulás Munkaszervezete Alapító Okiratának 
tervezett módosítása 
 
Cseresnyés Péter:  Az előző napirendi pontban elhangzottakból kifolyólag kell az alapító okiratot is 
módosítani, javaslom, hogy fogadjuk el a határozati javaslatot 
Szavazásra teszi a határozati javaslat elfogadását. 
A társulási tanács a határozati javaslatot 22 igen szavazattal 1 ellenszavazat mellett elfogadta. 
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29/2013. (V. 16.) számú NKTT határozat (a Társulási Tanács 21 igen szavazattal 1 
ellenszavazat mellett elfogadta) 
A Nagykanizsai Kistérség Többcélú Társulása Társulási Tanácsa az általa alapított költségvetési 
szerv Alapító Okiratának módosítását 2013. július 1. hatályba lépéssel jóváhagyja és azt a határozat 
melléklete szerinti formában elfogadja.  
Felkéri a Társulás Elnökét, hogy az Alapító okiratot a Magyar Államkincstárnak törzskönyvi 
bejegyzésre küldje meg. 
Határidő: azonnal   
Felelős: Cseresnyés Péter elnök  
Operatív felelős: Polai György 
 
5. Tájékoztató a rendezvénysátor 2013. évi üzemeltetésre vonatkozóan 
 
Vlasicsné Fischl Tímea: Horváth Zoltán Úr Magyarszentmiklós polgármestere a sátor felállításával 
kapcsolatban felajánlotta segítségét ingyenesen. Ezt azok a települések választhatják, akik tudják 
biztosítani a ki-és visszaszállítást és legalább 6 főt tudnak biztosítani a sátorállításhoz. Ezeken a 
településeken a Zoli segít díjmentesen felállítani a sátrat. Munkavédelmi képesítése is van, tehát a 6 
főt ki tudja képezni, hogy a jogszabályok betartásával történhessen az állítás. Akinek nem áll 
rendelkezésére 6-7 fő a településen, és a fuvart sem tudja biztosítani, az választhatja azt a céget 
amely tavaly is végezte a sátor üzemeltetését, csak a nevük változott Knysa- ról PRONOBISCUM 
Vagyonvédelmi és Szolgáltató Zrt. –re. Nekik 75 000 Ft+Áfa, összesen 95 250 Ft lesz a sátor díja. 
Külsősöknek csak a cég állíthatja a sátrat és a díja 175 000 Ft. A bizottságok megtárgyalták és 
elfogadásra javasolják. 
Polai György: Felmerült, hogy az önkormányzat 1 szer viheti el kedvezményesen a sátrat a saját 
vagy a civil szervezete nevében, hiszen sok helyen ilyen is van. 
Dr. Tóth László: Akár emelhetjük is a többedszeri sátorigénylés díját. 
Cseresnyés Péter: Szerintem csak az önkormányzat vihesse el kedvezményesen, civil szervezet ne, 
és javaslom, hogy aki először kéri élvezzen előnyt azzal szemben aki már másodszor vagy 
többedszer kéri a sátrat. A Laci javaslata megfordult az én fejemben is, de szerintem egyenlőre ne 
bolygassuk ezt a kérdést, nem valószínű, hogy olyan sok többszöri igény lesz. Két határozatot kell 
elfogadnunk, az egyik az üzemeltető céggel kapcsolatos, a másik a díjakkal. Javaslom fogadjuk el 
őket. 
Szavazásra teszi a határozati javaslatok elfogadását 
A társulási tanács a határozati javaslatokat egyhangúlag elfogadta. 
 
30/2013. (V. 16.) számú NKTT határozat (a Társulási Tanács 23 igen szavazattal egyhangúlag 
elfogadta) 
A Nagykanizsai Kistérség Többcélú Társulása a rendezvény sátor 2013. évi üzemeltetésére a 
Pronobiscum Vagyonvédelmi és Szolgáltató Zrt-vel szerződést köt. 
Határidő: 2013. május 30.  
Felelős: Cseresnyés Péter elnök 
Operatív felelős: Polai György irodavezető 
 
 
31/2013. (V. 16.) számú NKTT határozat (a Társulási Tanács 23 igen szavazattal egyhangúlag 
elfogadta) 
A Nagykanizsai Kistérség Többcélú Társulása a rendezvény sátor igénybe vételét a 
tagönkormányzatok részére 95 250 Ft, a nem tag önkormányzatoknak és egyéb szervezeteknek 
pedig 175 000 Ft összegben biztosítja. Amely tagönkormányzat saját szervezésben biztosítani tudja 
a sátor felállításának feltételeit Horváth Zoltán polgármester közreműködésével, azon település 
mentesül a Társulás fele történő díjfizetés alól. 
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Határidő: azonnal   
Felelős: Cseresnyés Péter elnök 
Operatív felelős: Polai György irodavezető 
 
 
6. A Nagykanizsa és Környéke Foglalkoztatási, Szociális és Közművelődési Nonprofit Kft. 
2012. évi egyszerűsített éves mérleg és kiegészítő melléklet, Könyvvizsgálói jelentés, és 
Közhasznúsági jelentés elfogadása 
 
Vlasicsné Fischl Tímea:A Nonprofit Kft. felügyelő bizottsága, a társulás pénzügyi és felügyelő 
bizottsága és az elnökség is elfogadásra javasolja. 
Cseresnyés Péter: Két határozatot kell elfogadnunk, az egyik az egyszerűsített mérleg és a 
könyvvizsgálói jelentés, a másik pedig a közhasznúsági jelentés. Javaslom, hogy fogadjuk el a 
határozati javaslatokat 
Szavazásra teszi a határozati javaslatok elfogadását. 
A társulási tanács a határozati javaslatokat egyhangúlag elfogadta. 
 
32/2013. (V. 16.) számú NKTT határozat (a Társulási Tanács 23 igen szavazattal egyhangúlag 
elfogadta) 
A Nagykanizsai Kistérség Többcélú Társulása Társulási Tanácsa elfogadja a Nagykanizsa és 
Környéke Foglalkoztatási, Szociális és Közművelődési Nonprofit Kft. 2012. január 1. -2012. 
december 31. közötti beszámolási időszakra vonatkozó számviteli törvény szerinti beszámolóját, az 
egyszerűsített éves mérlegét és kiegészítő mellékletét, illetve a 2012. január 1. -2012. december 31. 
közötti beszámolási időszakra vonatkozó könyvvizsgálói jelentést.  
Felelős: Cseresnyés Péter elnök 
Határidő: 2013. 05. 25.  
Operatív felelős: Polai György irodavezető, Tóth-Bagó Mónika ügyvezető 
 
 
33/2013. (V. 16.) számú NKTT határozat (a Társulási Tanács 23 igen szavazattal egyhangúlag 
elfogadta) 
A Nagykanizsai Kistérség Többcélú Társulása Társulási Tanácsa elfogadja a Nagykanizsa és 
Környéke Foglalkoztatási, Szociális és Közművelődési Nonprofit Kft. 2012. január 1. -2012. 
december 31. közötti beszámolási időszakra vonatkozó közhasznúsági jelentést.  
Felelős: Cseresnyés Péter elnök 
Határidő: 2013. 05. 25.  
Operatív felelős: Polai György irodavezető, Tóth-Bagó Mónika ügyvezető 
 
 
 
7. Egyeb ügyek 
 
7/1. Zalakarosi Kistérség Szociális Alapellátó Központ csatlakozási kérelme 
 
Vlasicsné Fischl Tímea: Ugyan nem tudjuk a jövő évre vonatkozó költségvetési számokat, de a 
bizottságok összességében a bizonytalanságok mellett is támogatják a csatlakozást. 
Cseresnyés Péter: Ők jönnek hozzánk, nem mi hozzájuk, tehát jó tárgyalási helyzetben vagyunk, és 
ez még csak egy szándék kinyilatkoztatása, mindenképpen javaslom támogatni. 
Polai György: Június 30-ig nekik dönteni kell a csatlakozási szándékról. 
Póczai Zoltán: Június 30-ig ki kell dolgozni pénzügyileg az egészet. Kérjük fel a szakmai vezetőt, 
hogy számokkal alátámasztva tegye le az asztalra, hogy érdemes-e fogadni őket. 
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Pavlicz Lajos: Az alközpontot nekik 4 vagy 5 évig fenn kell tartaniuk, ebbe mi ne szálljunk be, ez 
legyen az ő költségük. 
Cseresnyés Péter: Ez természetes, szóba sem jött. 
Dr. Tóth László: Úgy gondolom, hogy ha jönni akarnak az azért van, mert úgy számolják, hogy 
nekik ez úgy jobban megéri. Mi arra fogunk ügyelni, hogy nekünk se legyen mínuszos. 
Cseresnyés Péter: Kanizsán is van sok intézmény, ezek költségeit egyenként is ki lehet mutatni, itt 
is így lesz.  
Szavazásra teszi a határozati javaslat elfogadását. 
A társulási tanács a határozati javaslatot egyhangúlag elfogadta. 
 
34/2013. (V. 16.) számú NKTT határozat (a Társulási Tanács 23 igen szavazattal egyhangúlag 
elfogadta) 
A Nagykanizsai Kistérség Többcélú Társulása Társulási Tanácsa úgy határoz, hogy  a Zalakarosi 
Kistérség Többcélú Társulásának csatlakozási kezdeményezését jóváhagyja. 
Határidő: azonnal    
Felelős: Cseresnyés Péter elnök  
Operatív felelős: Polai György 
 
Több napirend nem volt, ezért Cseresnyés Péter elnök bezárta az ülést. 
 
Cseresnyés Péter: A Nonprofit Kft ügyvezetőjét és könyvvizsgálóját kell megválasztanunk, emiatt 
ZÁRT ülést rendelek el. 
 
Kelt: Nagykanizsa, 2013. május 21. 
 
  ........................................................   
  Cseresnyés Péter  
   Elnök 
Jegyzőkönyv hitelesítő:   
 
  …………………… 
  Polai György 
  ...................................................  Irodavezető 
  Bali Veronika 
   Hosszúvölgy polgármestere 
 
 
 ………………………………… 
  Turi Péter 
  Jegyzőkönyvvezető 
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