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Határozat 
sorszáma Határozat szövege Megjegyzés 

 
1/2006. (01.23.) 

 
1/2006. (01.23.) számú határozat (a társulási tanács egyhangúlag elfogadta): 
1. Nagykanizsai Kistérség Többcélú Társulása 

a) egyetért az Inert hulladékok ártalmatlanításához és újrahasznosításához 
szükséges beruházás megvalósításával a nagykanizsai hulladéklerakó területén 
abban az esetben, ha Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése ehhez 
határozatában hozzájárul. 

b) támogatja a „Inert hulladék hasznosítása Nagykanizsa térségében” című 
pályázati dokumentáció benyújtását az INTERREG III/A pályázati kiírásra. 
Ezzel egyidejűleg felhatalmazza Litter Nándort, mint a Nagykanizsai Kistérség 
Többcélú Társulása elnökét, hogy a pályázati dokumentációt aláírja.  

c) hozzájárul hogy a jelen előterjesztéshez kapcsolódó együttműködést 
kezdeményezzen Csáktornya Város Önkormányzatával. 

d) felkéri Litter Nándort, mint a Nagykanizsai Kistérség Többcélú Társulása 
elnökét, hogy a jelen előterjesztéshez kapcsolódó partnerségi megállapodást 
Zsigmondy Vilmos és Széchenyi István Szakképző Iskolával írja alá.  

e) Felkéri Litter Nándort, mint a Nagykanizsai Kistérség Többcélú Társulása 
elnökét, hogy a jelen előterjesztéshez kapcsolódó beruházással létrejövő 
vagyontárgy kezelésére vonatkozó szerződést a Nagykanizsa-Saubermacher 
Pannónia Hulladéklerakót Üzemeltető  Kft.-vel írja alá. 

f) Felkéri Litter Nándort, mint a Nagykanizsai Kistérség Többcélú Társulása 
elnökét hogy a jelen előterjesztéshez kapcsolódó beruházással létrejövő 
vagyontárgy idegen tulajdonra való aktiválásához kapcsolódó szerződést 
Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzatával írja alá. 

Határidő: 2006. január 31. 
Felelős: Litter Nándor elnök 
Operatív felelős: Polai György Irodavezető 
 

 

 
2/2006. (01.23.) 

 
2/2006. (01.23.) számú határozat (a társulási tanács egyhangúlag elfogadta): 
A Nagykanizsai Kistérség Többcélú Társulása kifejezi szándékát, hogy a kistérség 
területén a közösségi ellátást és a támogató szolgálatot a Vöröskereszttel együtt kívánja 
megszervezni. 
Határidő: 2006. december 30. 
Felelős: Litter Nándor Elnök 
 

 

 
3/2006. (01.23.) 

 
3/2006. (01.23.) sz. határozat (a társulási tanács egy tartózkodással elfogadta) 
A Társulási Tanács egyetért Nagykanizsa város és a Kistérség közötti együttműködési 
megállapodással. A belső ellenőrzési társulásoknál a feladatellátás pénzügyi forrása a 
2006. évre vonatkozó lehívható normatíva, amennyiben ez nem nyújt teljes fedezetet, 
úgy az igénybevevő önkormányzatok anyagi hozzájárulása szükséges. 
Egyidejűleg felhatalmazza a Társulás Elnökét a Nagykanizsa MJV Önkormányzatával 
a belső ellenőrzés területére vonatkozó „ Együttműködési Megállapodás” aláírására. 
Felelős: Litter Nándor Elnök 
Határidő: 2006. január 30. 
 

 

 
4/2006. (01.23.) 

 
4/2006. (01.23.) számú határozat (a társulási tanács egyhangúlag elfogadta): 
A munkaszervezet állítson össze a belső ellenőrzési feladatok végzésére vonatkozó 
tanulmányt 2006. április 30-ig. 
Határidő: 2006. április 30. 
Felelős: Polai György Irodavezető 
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5/2006. (01.23.) 
 
5/2006. (01.23.) számú határozat(a társulási tanács egyhangúlag elfogadta): 
A Társulási Tanács a közoktatási feladatellátásban az alábbiakat vállalja. 
6. A többcélú társulás keretében ellátandó feladatok: 

• Közoktatási feladatok 
Közoktatási intézményi feladatok: 
Ennek keretében gondoskodik a közoktatási feladat ellátásában részt vevő 
önkormányzatok fenntartásában működő, a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. 
törvény 20. § (1) bekezdése a) és b) pontja szerinti intézmények hatékonyabb 
működésének szervezéséről, az intézményekben folyó nevelés-oktatás 
színvonalának javításáról. 
A közoktatási intézményi feladatok ellátása történhet úgy, hogy az intézmények 
fenntartásáról  
• a Társulás, 
• az intézményi társulások (mikro-körzeti társulások) 
• a Társulásban részt vevő települési önkormányzatok önállóan gondoskodnak. 
Pedagógiai szakszolgálati tevékenység: 
Ennek keretében gondoskodik a közoktatási törvény 34. §-ában megjelölt 
szakszolgálati feladatok közül a 

- gyógypedagógiai tanácsadás, korai fejlesztés és gondozás 
-  fejlesztő felkészítés; konduktív pedagógia 
- nevelési tanácsadás; 
- logopédiai ellátás; 
- gyógytestnevelés ellátásáról. 
A feladatot a Nagykanizsa Megyei Jogú Város által fenntartott Rózsa Úti 
Általános Iskola és Speciális Szakiskola, valamint  Nevelési Tanácsadó 
közreműködésével az e tárgyú megállapodásban foglalt tartalommal látja el. 
A Társult önkormányzatok közoktatási intézmény-fenntartási és fenntartói- 
irányítási feladataival összefüggésben:  

a) javaslatot készít a térség demográfiai adatai alapján a tanulócsoportok számára 
és létszámára  

b) segíti  a közoktatási megállapodások előkészítését,  
c) a kistérségi oktatási kapacitások hatékonyabb működtetése érdekében közös 

alapfokú oktatási, pedagógiai és nevelési terveket készít a kistérségre 
vonatkozóan, meghatározva a kistérség oktatási, fejlesztési irányait térségi 
tervezéssel, a térségi tervek alapján szervezi a térségben a hatékony és a kor 
követelményeinek megfelelő oktatást,  

d) koordinálja a mikro-körzeti intézményfenntartó társulások közötti 
együttműködést 

e) Információs hálózatot működtet, mellyel a helyben szokásos módon 
információt nyújt a társult önkormányzatok által fenntartott intézményeknek, 
illetve a kistérség területén működő intézményeknek, (fenntartótól függetlenül) 
a feladatellátás folyamatáról és eredményéről.  

f) A társult önkormányzatok intézményei számára a Közoktatási törvényben 
megjelölt feladatkörben pályázatot írhat ki.  

g) Segíti a kistérségben az óvoda-vezetői, iskola-igazgatói, óvoda-iskolaközi 
szakmai munkaközösségeket, szakmai napokat, konferenciákat  szervez.  

h) Kistérségi tanulmányi és sportversenyeket szervez.  
i) Összehangolja, szervezi a Társulás tagjai intézményei szakmai 

tevékenységének mérését, értékelését és ellenőrzését.  
j) Közreműködik a kisebbségi nevelés és oktatás iránti igény felmérésében, 

összehangolja a kisebbségi nevelés és oktatás szervezését és feltételeinek 
biztosítását.  

k) Egyeztető fórum szerepét tölti be az iskola-fenntartási megállapodások 
végrehajtása során a kistérség önkormányzatai közötti esetleges viták 
elintézésében.  

l) Ösztönzi a mikro-körzeti intézményfenntartói társulások létrehozását, segíti 
azok megszervezését.  
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m) Kistérségi közoktatási-nevelési adatbázist hoz létre. 
 
A Társulás valamennyi önkormányzatára kiterjedően - a közoktatási törvény 
89/A. §-ának (5) bekezdése szerint - a közoktatási feladatra vonatkozóan 
kistérségi intézkedési tervet készít. 

Felelős: Litter Nándor Elnök 
Határidő: 2006.január 31. 
 

 
6/2006. (01.23.) 

 
6/2006. (01.23.) számú határozat (a társulási tanács egyhangúlag elfogadta) 
A Társulási Tanács a feladatellátási együttműködésben támogatja Zalakomár 
Önkormányzatának csatlakozását a szociális feladatokhoz és egyetért a Társulási 
Megállapodás 3. számú mellékleteinek módosításával. 
Felelős: Litter Nándor Elnök 
Határidő:2006. január 31. 
 

 

 
7/2006. (01.23.) 

 
7/2006. (01.23.) számú határozat (a társulási tanács egyhangúlag elfogadta) 
A Társulási Tanács egyetért azzal, hogy a gyermekjóléti alapellátás önálló feladatként 
jelenik meg a Társulási megállapodásban és a résztvevő települések listája a 6. számú 
mellékletben kerül rögzítésre. 
Felelős: Litter Nándor Elnök 
Határidő: 2006. január 31. 
 

 

 
8/2006. (01.23.) 

 
8/2006. (01.23.) számú határozat (a társulási tanács egyhangúlag elfogadta) 
A Társulási Tanács egyetért azzal, hogy a Nagykanizsai Kistérség Többcélú Társulása 
külön megállapodást köt Nagykanizsa Város Önkormányzatával a gyermekek átmeneti 
gondozása feladatra, helyettes szülői feladatok ellátására és felhatalmazza a Társulás 
Elnökhelyettesét a külön megállapodás megkötésére. A külön megállapodás a Társulási 
Megállapodásban rögzítésre kerül.   
Felelős: Litter Nándor Elnök 
Határidő: 2006. január 24. 
 

 

 
9/2006. (01.23.) 

 
9/2006. (01.23.) számú határozat (a társulási tanács egyhangúlag elfogadta) 
A Társulási Tanács egyetért azzal, hogy a Nagykanizsai Kistérség Többcélú Társulása 
külön megállapodást köt Zalakaros Város Önkormányzatával családsegítés 
feladatainak ellátására és felhatalmazza a Társulás Elnökhelyettesét a külön 
megállapodás megkötésére.A külön megállapodás a Társulási Megállapodásban 
rögzítésre kerül. 
Felelős: Litter Nándor Elnök 
Határidő: 2006. január 24. 

 

 

 
10/2006. (01.23.) 

 
10/2006. (01.23.) számú határozat (a társulási tanács egyhangúlag elfogadta) 
A Társulási Tanács egyetért Zalaszabar település csatlakozásával a könyvtári 
feladatellátáshoz és a Társulási Megállapodás vonatkozó részeinek ezirányú 
módosításával. 
Felelős: Litter Nándor Elnök 
Határidő: 2006. január 30. 
 

 

 
11/2006. (01.23.) 

 
11/2006. (01.23.) számú határozat (a társulási tanács egyhangúlag elfogadta) 
A Nagykanizsai Kistérség Többcélú Társulásának Társulási Tanácsa kinyilvánítja 
szándékát a Társulási Megállapodás módosítására és felkéri a társult önkormányzati 
képviselő-testületeket, hogy 2006. január 31-ig a társulási megállapodás módosítását 
jelen előterjesztés szerint minősített többségű határozatukkal fogadják el ezen 2. sz. 
napirendhez csatolt határozat-minta szerint. 
Felelős: Litter Nándor Elnök 
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Határidő: 2006. január 30. 
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12/2006. (01.23.) 
 
12/2006. (01.23.) számú határozat (a társulási tanács egyhangúlag elfogadta) 
A Többcélú társulás a közigazgatási területén működő belső ellenőrzési társulások 
tekintetében szervező, összehangoló tevékenységet végez. A Többcélú Társulás a 
területén működő belső ellenőrzési társulások gesztor önkormányzataival a belső 
ellenőrzési feladatok ellátására megállapodást köt. 
A Többcélú Társulás Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzatával 
együttműködési megállapodást köt. A megállapodásokat az Elnök írja alá. 
Ezen feladatokat a társulás az 5. számú mellékletében felsorolt önkormányzatok 
részére biztosítja. Az 5. számú mellékletben nem szereplő önkormányzatok e feladat 
ellátására nem társultak. 
Felelős: Litter Nándor 
Határidő: 2006. január 31. 
 

 

 
13/2006. (01.23.) 

 
13/2006. (01.23.) számú határozat (a társulási tanács egyhangúlag elfogadta) 
A Nagykanizsai Kistérség Többcélú Társulás Társulási Tanácsa a települési 
Önkormányzatok által fizetendő tagdíj mértékét 2006. évre vonatkozóan 100 Ft/fő 
mértékben elfogadta. 
A tagdíj fizetése két egyenlő részben történik, a Munkaszervezet által számlázott 
formában. 
A tagdíj esedékessége: első félév 2006. április 30., második félév 2006. szeptember 30. 
Felelős: Litter Nándor Elnök 
Határidő: Folyamatos 
 

 

 
14/2006. (02.15.) 

 
14/2006. (02.15.)számú határozat (a társulási tanács egyhangúlag elfogadta) 
A Nagykanizsai Kistérség Többcélú Társulásának tanácsa a beterjesztett 2006. évi 
költségvetést tárgyalta, de annak részletes átdolgozását kéri az ülésen felvetett 
szempontok szerint a Munkaszervezettől. Az átdolgozás határideje 2006. március 15. 
Felelős: Polai György munkaszervezet vezető 
Határidő: 2006. március 15. 
 

 

 
15/2006. (02.15.) 

 
15/2006. (02.15.) sz. határozat (a társulási tanács egyhangúlag elfogadta) 
A Nagykanizsai Kistérség Többcélú Társulás Tanácsa egyetért azzal, hogy a 
Nagykanizsai Kistérség területén az önkormányzati felelősségi körbe tartozó, a 
közterületeken illetve a lakosságnál keletkező állati eredetű hulladék kezelésére  
begyűjtő rendszert és gyűjtő átrakó telepet hoz létre Nagykanizsa - Bagola telepen. 
A beruházás megvalósításához pályázatot nyújt be a KIOP-2004-1.2.0.F intézkedés 
„Állati hulladék kezelése” komponensén. 
A Társulási Tanács elfogadja, hogy a beruházáshoz szükséges önrész , valamint a 
létrejövő beruházás üzemeltetése lakosságarányosan kerüljön megállapításra, a 
vállalkozói szférával pedig külön kidolgozott üzemeltetési szerződéssel, díjfizetéssel. 
A csatlakozó önkormányzatok kötelezettséget vállalnak az önrész és az üzemeltetés 
költségeinek biztosítására, valamint vállalják, hogy az állati tetemek és állati eredetű 
hulladékok kezelése feladatkörben csak a pályázat keretében megvalósuló rendszert 
veszik igénybe és ezt a vállalást a rendszer üzembe állítását követően legalább 5 évig 
fenntartják. 
A Tanács megbízza az Elnököt, hogy pályázatot készíttesse el. 
Határidő: 2006. április 30. 
Felelős: Litter Nándor elnök 
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16/2006. (02.15.) 
 
16/2006. (02.15.) határozat (a társulási tanács egyhangúlag elfogadta) 
A Nagykanizsai Kistérség Többcélú Társulása Társulási Tanácsa a vidékfejleszté  
menedzserek 2005. október 15-2006. január 15-ig szóló időszakra vonatkozó szakmai  
pénzügyi beszámolóját elfogadta. 
Határidő: 2006. február 15. 
Felelős: Litter Nándor elnök 
 

 

 
17/2006. (03.16.) 

 
17/2006. (03.16.) NKTT számú határozat: 
Nagykanizsai Kistérség Többcélú Társulása Tanácsa határozatában egyhangúlag 
elfogadta, hogy a 2006. évi szakszolgálati ellátás önkormányzatokra eső költségét 
(Nagykanizsára eső részt kivéve) május 10-ig ideiglenesen, időarányosan a Társulás 
költségvetési tartalékából  finanszírozza meg a Társulás. 
Felelős: Litter Nándor Elnök 
Határidő: 2006. május 10. 
 

 

 
18/2006. (03.16.) 

 
18/2006. (III.16.)NKTT számú határozata 
A Nagykanizsai Kistérség Többcélú Társulása határozatában egyhangúlag elfogadta, 
hogy a munkaszervezet jutalom kerete a költségvetésben javasolt 3.000E Ft-ról 1.227 
E Ft-ra-   járulékokkal együtt 1.685 E Ft -ra módosuljon, azzal a kitétellel, hogy az első 
háromnegyed évben ebből semmi nem kerülhet kifizetésre. 
Felelős: Litter Nándor Elnök 
Határidő: 2006. október 15. 
 

 

 
19/2006. (03.16.) 

 
19/2006.(03.16.)NKTT. határozat a Társulási Tanács költségvetéséről: 
A Társulási Tanács a társulás  2006. évi költségvetését 

282.774 ezer Ft bevétellel 
282.774 ezer Ft kiadással 

állapítja meg az 1.számú melléklet szerint. A teljes költségvetést a jegyzőkönyv 
melléklete tartalmazza. 
Felelős: Litter Nándor Elnök, Polai György munkaszerevezet vezetője 
Határidő: 2006. december 31. 
 

 

 
20/2006. (05.11.) 

 
20/ 2006. (05. 11)NKTT sz. határozat: 
A Nagykanizsai Kistérség Többcélú Társulásának 2005. évi gazdálkodásáról a 
beszámolót a Társulási Tanács egyhangúlag elfogadta. 
Felelős: Litter Nándor Elnök 
Határidő: 2006. május 11. 
 

 

 
21/2006. (05.11.) 

 
21/2006 (05. 11) NKTT. sz. határozat: 
A Nagykanizsai Kistérség Többcélú Társulásának 2005. évi zárszámadását a Társulási 
Tanács egyhangúlag elfogadta. 
Felelős: Litter Nándor Elnök 
Határidő: 2006. 05.11. 
 

 

 
22/2006. (05.11.) 

 
22/2006 (05.11) NKTT.sz. határozat 
A Társulási Tanács a beterjesztett 2006. évi költségvetés módosítást elfogadja a 
melléklet szerint. 
Felelős: Litter Nándor Elnök 
Operatív felelős: Polai György munkaszervezet vezető 
Határidő: 2006. december 31. 
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23/2006. (05.11.) 
 
23/2006. (05.11.)NKTT. sz. határozat 
A Nagykanizsai Kistérség Többcélú Társulása egyhangúlag elfogadta a Nagykanizsa 
és Környéke Foglalkoztatási, Szociális és Közművelődési Kht. 2005. évi beszámolóját. 
Felelős: Litter Nándor Elnök 
Operatív felelős: Gregor Tiborné ügyvezető 
Határidő: 2006. május. 11. 
 

 

 
24/2006. (05.11.) 

 
24/2006.(05.11.)NKTT. sz. határozat 
A Nagykanizsai Kistérség Többcélú Társulása egyhangúlag elfogadta a Nagykanizsa 
és Környéke Foglalkoztatási, Szociális és Közművelődési Kht. 2006. évi 
költségvetését. 
Felelős: Litter Nándor Elnök 
Operatív felelős: Gregor Tiborné ügyvezető 
Határidő: 2006. december 31. 
 

 

 
25/2006. (05.11.) 

 
25/2006. (05.11.)NKTT. sz. határozat: 
A Nagykanizsai Kistérség Többcélú Társulása gyermekek átmeneti gondozása 
feladatra igényelt 9.349.900 millió Ft normatívából átcsoportosít 3.086.876 millió Ft-ot 
családsegítő feladatra, és felhatalmazza a Társulás Elnökét a megállapodások 
aláírására, a szolgáltatást végző szervezetekkel, és a belső ellenőrzési társulásokkal. 
Felelős: Litter Nándor Elnök 
Határidő: 2006. május 31. 
 

 

 
26/2006. (05.11.) 

 
26/2006. (05.11.) NKTT. sz. határozat 
A Nagykanizsai Kistérség Többcélú Társulásának Tanácsa döntése értelmében a 
Társulás a szakszolgálati ellátás normatív támogatáson felüli, önkormányzatok által 
fizetendő költségeit a Társulás 2006. évi költségvetési tartalék terhére 22.070.000 
millió Ft értékben elkülöníti, és a tartalék terhére a finanszírozást 22.070.000 millió Ft 
értékben átvállalja. A Társulás a költségvetésben szakszolgálati ellátásra elkülönített 
pénzeszközt átadja Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata számára, a 
pénzeszköz átadására és ütemezésére vonatkozóan pedig külön megállapodást köt 
Nagykanizsa Önkormányzatával. A Társulás felhatalmazza elnökhelyettesét a 
pénzeszköz átadási megállapodás aláírására. 
Felelős: Litter Nándor Elnök 
Operatív felelős: Polai György Munkaszervezet vezető 
Határidő: 2006. június 30. 
 

 

 
27/2006. (05.11.) 

 
27/2006. (05.11.) NKTT. sz. határozat 
A Társulási Tanács a Pannonhát tájpark projekt megvalósításában a szakmai tanulmány 
fejezettel kapcsolatos önrész átvállalásával a megvalósíthatósági tanulmány és a hozzá 
kapcsolódó tervezés Nagykanizsa városra készüljön el, a szükséges 
megállapodásokkal. 
Felelős: Litter Nándor Elnök 
Operatív felelős: Polai György Munkaszervezet vezető 
Határidő: 2006. június 30. 
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28/2006. (07.11.) 
 
28/2006 (07.11.) NKTT. számú határozat (egyhangúlag elfogadva) 
Nagykanizsai Kistérség Többcélú Társulása  2006. augusztus 1. napjától 2006. 
december 31-ig elfogadja a Foglalkoztatási Paktum előkészítését, létrehozását. A 
Foglalkoztatási Paktum előkészítésével megbízza a Nagykanizsa és Környéke 
Foglalkoztatási, Szociális és Közművelődési Kht. Dél-Zalai Mentorhálózatát. A 
Mentorhálózat vállalja, hogy határidőre, 2006. december 31. napjáig a Foglalkoztatási 
Paktum aláírásra kerül a 4 megjelölt fél - Nagykanizsa Megyei Jogú Város 
Önkormányzata, Zala Megyei Munkaügyi Központ, Zala Megyei Munkaügyi Központ 
Nagykanizsai Kirendeltsége, Nagykanizsai Kistérség Többcélú Társulása - által. A 
finanszírozáshoz, amennyiben szükséges a Többcélú Társulás 1,5 mó Ft kölcsönt 
biztosít 2006. december 31-ig a KHT. részére és az elvégzendő feladatra vonatkozóan 
a kht. részletes  programot terjeszt a soron következő tanács ülés elé. 
Határidő: 2006. december 31.  
Felelős: Litter Nándor Elnök 
Operatív felelős: Horváthné Bagó Mónika mentorhálózat vezetője 
 

 

 
29/2006. (07.11.) 

 
29/2006. (07.11).NKTT. sz. határozat 
A Nagykanizsai Kistérség többcélú Társulása a pedagógiai szakszolgálat 2005/2006. 
tanévre vonatkozó beszámolóját elfogadta.  
Felelős: Litter Nándor elnök 
Határidő: 2006. július 15. 
 

 

 
30/2006. (07.11.) 

 
30/2006. (07.11.)NKTT számú határozat 
Nagykanizsai Kistérség Többcélú Társulása Tanácsa tudomásul veszi a Nagykanizsa 
Megyei Jogú Város Önkormányzata oktatási intézményeivel kapcsolatos változásokat, 
és utasítja az irodavezetőt, hogy a változások kapcsán szükségessé váló módosításokat, 
átvezetéseket tegye meg a Társulás vonatkozó dokumentumaiban. 
Felelős: Polai György irodavezető 
Határidő: 2006. szeptember 30. 
 

 

 
31/2006. (07.11.) 

 
31/2006. (07.11.) NKTT. számú határozat: 
A Nagykanizsai Kistérség Többcélú Társulása Társulási Tanácsa tudomásul veszi, 
hogy a Palini, a Miklósfai és a Zrínyi általános iskola 2006. szeptemberétől 
intézményfenntartó társulási formában működik tovább, és a három intézményt 
normatíva igénylésében feltűnteti.  
Felelős: Polai György irodavezető 
Határidő: 2006. július 31. 
 

 

 
32/2006. (07.11.) 

 
32/2006. (07.11.).NKTT számú határozat: 
A Nagykanizsai Kistérség Többcélú Társulása a vidékfejlesztési menedzserek 2006. 
január 16.-2006. június 30-ai időszakra vonatkozó szakmai és pénzügyi beszámolóját 
elfogadja. 
Felelős: Litter Nándor Elnök 
Határidő: 2006. július 15. 
 

 

 
33/2006. (07.11.) 

 
33/2006. (07.11.) NKTT számú határozat: 
A Nagykanizsai Kistérségre vonatkozóan a Társulási Tanács négy területre kívánja a 
tervezést elindítani, a kerékpárút fejlesztés, a tájpark fejlesztés, a turisztikai 
menedzsment fejlesztés és az e-közigazgatás kiépítése területeken. 
Felelős: Litter Nándor elnök 
Határidő: 2006. december 31, 
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34/2006. (07.11.) 
 
34/2006. ( 07.11.) NKTT számú határozat: 
A Nagykanizsai Kistérség Többcélú Társulása határozatával hatályon kívül helyezi a 
Nagykanizsai Megyei Jogú Város Önkormányzatával szakszolgálati feladatellátásra 
megkötött 25/2005. ikt. számú 2005. szeptember 1-én kelt megállapodást, és helyette 
érvénybe lépteti a 21/2006. ikt. számú 2006. június 1-én kelt megállapodást. 
Felelős: Polai György irodavezető 
Határidő: 2006. július 11. 
 

 

 
35/2006. (09.27.) 

 
35/2006. (09.27) NKTT sz. határozat 
A Nagykanizsai Kistérség Többcélú Társulásának Társulási Tanácsa a 2006. I. félévi 
költségvetési gazdálkodásról szóló beszámolót 
                         342.299 eFt bevételi és kiadási előirányzattal 
                         143.591 eFt  bevételi teljesítéssel 
                         105.600 eFt  kiadási teljesítéssel 
elfogadja. 
Határidő: azonnal 
Felelős: Litter Nándor elnök 
Operatív felelős: Polai György irodavezető 
 

 

 
36/2006. (09.27.) 

 
36/2006 (09.27) NKTT. sz. határozat 
A Társulási Tanács a beterjesztett 2006. évi költségvetés módosítást elfogadja a 
melléklet szerint. 
Felelős: Litter Nándor Elnök 
Operatív felelős: Polai György munkaszervezet vezető 
Határidő: 2006. december 31. 
 

 

 
37/2006. (09.27.) 

 
37/2006. sz (09.27.) NKTT. sz. határozat 
A Nagykanizsai Kistérség Többcélú Társulása Társulási Tanácsa a pályaválasztási 
tanácsadás feladatot felveszi a Társulás által ellátott feladatok közé, és a Társulási 
Megállapodást is ennek megfelelően módosítja úgy, az ellátás finanszírozási 
forrásigénye nem haladhatja meg a normatíva összegét. 
Határidő: 2006. december 31. 
Felelős: Polai György irodavezető 
 

 

 
38/2006. (09.27.) 

 
38/ 2006. (09.27.) NKTT. sz. határozat 
A Társulási Tanács felkéri a Munkaszervezet, hogy a még nem csatlakozott 
településeket keresse meg, szándékoznak-e a feladatellátáshoz csatlakozni. 
Határidő. 2006. október 31. 
Felelős: Polai György  
 

 

 
39/2006. (09.27.) 

 
39/2006. ( 09.27.)NKTT. számú határozat 
A pályázat előkészítése kezdődjön meg a Társulási tanács által meghatározott 
szakaszokra vonatkozóan, lehetővé téve a települések csatlakozását. 
A pályázat sikere esetén az önrészt a Pályázatban érintett települések a közigazgatási 
határaik szerinti szakaszokra biztosítják. 
Felelős: Polai György irodavezető 
Határidő: 2006. október 28. 
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40/2006. (10.30.) 
 
40/2006. (10.30.) NKTT számú határozat 
1. A Nagykanizsai Kistérség Többcélú Társulása a nagykanizsai kistérség területén az 
elkészített kerékpáros útvonal koncepció alapján egyetért a kerékpár útvonal 
terveztetés pályázat benyújtásával, az alábbi nyomvonal szerint: 

1. Csapi – Zalasárszeg – Kisrécse -  Nagyrécse – Nagykanizsa vonal 
2. Nagykanizsa - Sormás – Eszteregnye  vonal 
3. Nagykanizsa – Surd vonal 

A Nagykanizsai Kistérség Többcélú Társulása társulási tanácsa felhatalmazza a 
társulás elnökét a pályázatban való részvételhez szükséges nyilatkozatok és 
megállapodások aláírására.  
Határidő: 2006. október 31. 
Felelős:  Társulási  Elnök 
Operatív felelős: Polai György irodavezető 
2. a.) A pályázatot a Nagykanizsai Kistérség Többcélú Társulása nyújtja be és a 
szükséges önrészt a 2007. évi költségvetésében biztosítja. 
  b) A pályázatban érintett önkormányzatok a közigazgatási határok szerinti 

szakaszolásnak megfelelően a rájuk eső önrész összegét 2007. évi költségvetésben 
biztosítják és sikeres pályázat esetén a Nagykanizsai Kistérség Többcélú Társulása 
részére átadják.  

Határidő: 2006. október 31. 
Felelős: Társulási Elnök 
Operatív felelős: Polai György irodavezető 
 

 

 
41/2006. (10.30.) 

 
41/2006. (10.30.) NKTT. számú határozat ( 38 igen, 1 tartózkodás, 1 nemmel 
elfogadva): 
14. A titkos szavazás menete: 

a) A titkos szavazás borítékba helyezett szavazólapon, két urna, illetve kétfajta 
szavazólap igénybevételével történik. Az egyik szavazólap a települést 
megillető szavazatszámot jelöli. A másik fajta szavazólap a település által 
képviselt lakosságszámot reprezentálja, ebből a szavazólapból egy települést 
több is megillethet, a 3.) pontban ismertetett módon képzett számnak 
megfelelően. 

b) Az első urnába a jelenlévő települések szavazatszámának megfelelő számú 
szavazólap kerül, ez alapján kerül megállapításra, hogy a jelenlévők által 
képviselt szavazatok legalább felét, illetve minősített többség esetében 
kétharmadát eléri-e valamelyik javaslat támogatása. 

c) A második urnába – a szavazás titkosságának megőrzése érdekében – a 
jelenlévők lakosságszámát reprezentáló szavazólap kerül. A jelenlévő 
települések lakosságszámát a jelenlévő legkisebb lakosságszámú település 
lakosságszámával osztani kell, majd a kapott számot a matematikai kerekítés 
szabályai szerint egész számra kell kerekíteni. Egy település képviselője annyi 
szavazólapot kap, amennyi őt ez alapján megilleti. A lakosságszámot 
reprezentáló szavazólapon a szavazólap e minőségét jól láthatóan fel kell 
tüntetni. Ezen szavazólapok alapján kerül megállapításra, hogy a 2.) pont 
szerint megfelelő számú szavazatok elérik-e a jelen lévő tagok által képviselt 
lakosságszám egyharmadát, illetve minősített többség esetén a felét. 

d) Mind a szavazatszámot jelölő, mind a lakosságszámot reprezentáló 
szavazólapokon fel kell tüntetni valamennyi jelöltet, nevük mellett pedig az 
„igen” és a „nem” négyzetet. 

e) A titkos szavazás alkalmával a szavazó a szavazólapokon a megfelelő 
négyzetbe tett X-szel, vagy kereszttel szavaz, azonos jelöltet támogatva mind a 
szavazatszámot jelölő, mind a lakosságszámot reprezentáló szavazatlapokon. 
A lakosságszámot reprezentáló szavazatlap különböző címletben (pl.: 1, 5, 10, 
100 – többcélú társulás lakosságszámának függvényében) kerül kiadásra. A 
címletek megválasztása azonban nem járhat azzal, hogy valamelyik település 
szavazatára abból következtetni lehessen. 

f) Érvényesen szavazni csak egy jelöltre lehet. 
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A Nagykanizsai Kistérség Többcélú Társulása Szervezeti és Működési szabályzatának 
módosítása az elfogadásával lép hatályba. 
Határidő: azonnal 
Felelős: Marton István polgármester 
Operatív felelős: Polai György irodavezető 
 

 
42/2006. (10.30.) 

 
42/2006. (10.30.) NKTT számú határozat 
A Nagykanizsai Kistérség Többcélú Társulás az elnök, és az elnökhelyettesek 
megválasztásának lebonyolítására és felügyeletére tagjai közül 5 fős Szavazatszámláló 
Bizottságot választ, melynek tagjai: 

1. Jancsecz Lajos Belezna Község polgármestere 
2. Schmidt István Fűzvölgy Község polgármestere 
3. Grabant János  Szepetnek Község polgármestere 
4. Tóth Lucia Kisrécse Község polgármestere 
5. Novák Csaba Liszó Község polgármestere 

A Szavazatszámláló Bizottság elnöke: Tóth Lúcia Kisrécse Község polgármestere 
Felelős: Marton István polgármester 
Határidő: 2006.október 30. 
 

 

 
43/2006. (10.30.) 

 
43/2006. (10.30.) NKTT számú határozat: 
A Nagykanizsai Kistérség Többcélú Társulása Elnökének Marton István Nagykanizsa 
város polgármesterét választotta. 
Határidő: azonnal 
Felelős: Tóth Lucia Szavazatszámláló Bizottság Elnöke 
Operatív felelős: Polai György irodavezető 
 

 

 
44/2006. (10.30.) 

 
44/2006. (10.30) NKTT határozat 
A Nagykanizsai Kistérség többcélú Társulása Általános Elnökhelyettesnek Varga 
Miklós Zalakomár Község polgármesterét, elnökhelyettesnek Szirtes Lajos Zalakaros 
Város polgármesterét választotta. 
Határidő: Azonnal 
Felelős: Tóth Lucia 
Operatív felelős: Polai György 
 

 

 
45/2006. (10.30.) 

 
45/2006. (10.30.) NKTT számú határozat 
A Nagykanizsai Kistérség Többcélú Társulása az Elnökség tagjának megválasztotta: 
Kámán Péter  Hahót Község polgármesterét 
Réti Alfréd Kerecseny Község polgármesterét 
Koma László Garabonc Község polgármesterét 
Dr. Surdi Krisztina Fityeház Község polgármesterét 
Jancsecz Lajos Belezna Község polgármesterét 
Határidő: 2006. október 30. 
Felelős: Tóth Lúcia Szavazatszámláló bizottság elnöke 
Operatív felelős: Polai György irodavezető 
 

 

 
46/2006. (11.13.) 

 

 
46/2006. (11.13.) NKTT számú határozat 
A Társulási Tanács az elnökség tagjának választotta Jakab Sándor Újudvar Község 
polgármesterét. 
Határidő: 2006. november 13. 
Felelős: Marton István Elnök 
Operatív felelős: Polai György irodavezető 
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47/2006. (11.13.) 
 
47/2006 (11.13.)NKTT határozat 
A Nagykanizsai Kistérség Többcélú Társulásának Felügyelő Bizottságának tagjai: 

Dr. Tóth László Csapi Község polgármestere, a bizottság elnöke. 
Pintér Lajos Pat község polgármestere 
Kanász János Surd Község polgármestere 
Ifj. Horváth Zoltán Magyarszentmiklós Község polgármestere 
Polai József Nagykanizsa Város delegáltja. 

Határidő: 2006. november 13. 
Felelős: Marton István Elnök 
Operatív felelős: Polai György irodavezető 
 

 

 
48/2006. (11.13.) 

 
48/2006. (11.13.) NKTT számú határozat 
A Nagykanizsai Kistérség Többcélú Társulásának Pénzügyi Bizottságának tagjai: 

Grabant János Szepetnek Község polgármestere a Bizottság elnöke 
Molnár József Zalaszentjakab község polgármestere,  
Németh Zoltán Balatonmagyarod Község polgármestere 
Magyar Zsolt Kacorlak község polgármestere 
Jerauschek István Nagykanizsa Város delegáltja. 

Határidő: 2006. november 13. 
Felelős: Marton István elnök 
Operatív felelős: Polai György irodavezető 
 

 

 
49/2006. (11.13.) 

 
49/2006. (11. 13.) NKTT számú határozat 
A Nagykanizsai Kistérség Többcélú Társulása a Területfejlesztési Alap Bizottság 
elnökének megválasztotta Pávlicz Lajost, Murakeresztúr Község polgármesterét. 
A Bizottság tagjai Szirtes Lajos Zalakaros Város Polgármestere 

Réti Alfréd Kerecseny Község polgármestere 
Dr. Tóth László Csapi Község polgármestere 
Novák Csaba Liszó Község polgármestere 

Határidő: 2006. november 13. 
Felelős: Marton István elnök 
Operatív felelős: Polai György irodavezető 
 

 

 
50/2006. (11.13.) 

 
50/2006. (11.13.) NKTT számú határozat 
A Nagykanizsai Kistérség Többcélú Társulásának Közbeszerzési bizottságának tagjai. 

Kámán Péter Hahót község polgármestere, a bizottság elnöke. 
Pintér Lajos Pat Község polgármestere 
Molnár Mihály Zalaszentbalázs község polgármestere 
Nagy Gábor Zalasárszeg Község polgármestere. 

Határidő: 2006. november 13. 
Felelős: Marton István elnök 
Operatív felelős: Polai György irodavezető 
 

 

 
51/2006. (11.13.) 

 
51/2006(11.13.) NKTT. számú Határozat: 
A Nagykanizsa és Környéke Foglalkoztatási, Szociális és Közművelődési Közhasznú 
Társaság Felügyelő Bizottságának tagjai: 
Vercz Károly Orosztony Község polgármestere 
Habli Nándor Sand Község polgármestere 
Böröndi Ferenc Zalaújlak Község polgármestere 
Határidő: 2006. november 13. 
Felelős: Marton István Elnök 
Operatív felelős: Polai György irodavezető 
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52/2006. (12.11.) 
 
52/2006. (12.11.) NKTT számú határozat (Társulási tanács 26 igen szavazattal 
egyhangúlag elfogadta) 
A Nagykanizsai Kistérség Többcélú Társulása Társulási Tanácsa a Pénzügyi Bizottság 
tagjának megválasztotta Tóth Lúcia Kisrécse Község Polgármesterét. 
Határidő: 2006. december 11. 
Felelős: Marton István Elnök 
 

 

 
53/2006. (12.11.) 

 
53/2006. (12.11.) NKTT számú határozat (Társulási tanács egyhangúlag 26 igen 
szavazattal elfogadta) 
A Nagykanizsai Kistérség Többcélú Társulásának Társulási Tanácsa a 2006. I.-III. 
negyedévi költségvetési gazdálkodásról szóló beszámolót 
                         338.316 eFt bevételi és kiadási előirányzattal 
                         239.821 eFt bevételi teljesítéssel 
                         229.355 eFt kiadási teljesítéssel 
elfogadja. 
Határidő: azonnal  
Felelős: Marton István elnök 
Operatív felelős: Polai György irodavezető 
 

 

 
54/2006. (12.11.) 

 
54/2006. (12.11.) NKTT számú határozat (Társulási tanács 26 igen szavazattal 
egyhangúlag elfogadta) 
A Nagykanizsai Kistérség Többcélú Társulása Társulási Tanácsa a szakszolgálati 
ellátás finanszírozására a 2006. évi költségvetésében a dologi kiadások terhére 
5.996eFt –ot biztosít. A Tanács felkéri a Munkaszervezet vezetőjét, hogy a feladatot 
ellátó Nagykanizsa Megyei Jogú Várossal megkötött pénzeszköz átadási megállapodást 
a határozatnak megfelelően módosítsa, és a pénzeszköz átadásáról 2006. december 20-
ig gondoskodjon. 
Határidő: 2006. december 20. 
Felelős: Marton István elnök 
Operatív felelős: Polai György irodavezető 
 

 

 
55/2006. (12.11.) 

 
55/2006. (12.11.) NKTT számú határozat(Társulási tanács 26 igen szavazattal 
egyhangúlag elfogadta) 
A Nagykanizsai Kistérség Többcélú Társulása a 2006. évi költségvetéséről szóló 
többszörösen módosított 19/2006.(03.16.)NKTT. számú határozatának módosítását 
elfogadta a mellékelt előterjesztés szerint. 
Határidő: 2006. december 11. 
Felelős: Marton István Elnök 
Operatív felelős: Polai György irodavezető 
 

 

 
56/2006. (12.11.) 

 
56/2006. (12.11.) NKTT számú határozat (Társulási tanács 26 igen szavazattal 
egyhangúlag elfogadta) 
A Nagykanizsai Kistérség Többcélú Társulás Társulási Tanácsa a 2007.évi 
költségvetési koncepciót az előterjesztésben foglaltaknak megfelelően elfogadja. 
A Nagykanizsai Kistérség Többcélú Társulásának Társulási Tanácsa a belső 
ellenőrzési feladatot 2007. január 31-től saját feladatellátásban látja el, a 
megállapodását ennek megfelelően módosítja. 
Határidő: 2007. január 31. 
Felelős: Marton István elnök 
Operatív felelős: Polai György irodavezető 
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57/2006. (12.11.) 
 
57/2006.(12.11.)NKTT. számú határozat (Társulási tanács 26 igen szavazattal 
egyhangúlag elfogadta) 
A Nagykanizsai Kistérség Többcélú Társulásának Társulási Tanácsa a belső 
ellenőrzési feladatot 2007. január 31-től saját feladatellátásban látja el, a 
megállapodását ennek megfelelően módosítja.  
Határidő: 2007. január 31. 
Felelős: Marton István elnök 
Operatív felelős: Polai György irodavezető 
 

 

 
58/2006. (12.27.) 

 
58/2006. (12.27.) NKTT számú határozat (a társulási tanács 30 igen szavazattal 
egyhangúlag elfogadta) 
A Nagykanizsai Kistérség Többcélú Társulása Társulási Tanácsa a gyermekek 
átmeneti gondozására feladatra leigényelt normatívából 600 eFt-ot átcsoportosít 
családsegítés feladatra. 
Határidő: 2006. december 31. 
Felelős: Marton István Elnök 
Operatív felelős: Polai György irodavezető 
 

 

 
59/2006. (12.27.) 

 
59/2006. (12.27.) NKTT határozat ( a társulási tanács 29 igen szavazattal és egy 
tartózkodással elfogadta) 
1. A Nagykanizsai Kistérség Többcélú Társulása Társulási Tanácsa pályázatot nyújt be 

az Önkormányzati és Területfejlesztési Minisztérium által, a többcélú kistérségi 
társulások közösségi busz beszerzésének 2006. évi támogatásáról szóló 
kormányrendelet alapján kiírt pályázati felhívására, Zalaszentbalázs Község 
részvételével. 
A Nagykanizsai Kistérség Többcélú Társulása Társulási Tanácsa biztosítja a 
pályázatban szükséges önrészt, 10.710 eFt-ot, és azt a 2007. évi költségvetésében 
elkülöníti. 

2. A pályázathoz szükséges önrészt –a pályázat sikere esetén- Zalaszentbalázs Község 
Önkormányzata átutalja a Nagykanizsai Kistérség Többcélú Társulása számára. 
A busz üzemeltetésével kapcsolatos költségeket –a sikeres pályázat esetén kötendő 
megállapodás alapján- Zalaszentbalázs Község Önkormányzata biztosítja, a busz 
beszerzésétől számított legalább 5 évig. 

Határidő: 2006. december 27. 
Felelős: Marton István Elnök 
Operatív felelős: Polai György Irodavezető 
 

 

 
60/2006. (12.27.) 

 
60/2006. (12.27.) NKTT számú határozat (a társulási tanács 30 igen szavazattal 
egyhangúlag elfogadta) 
A Nagykanizsai Kistérség Többcélú Társulása Társulási Tanácsa a 2006. évi 19/2006 
(03.16.) NKTT számú határozatát módosítja az alábbiak szerint: 
A munkaszervezet felhalmozási kiadása csökken 720 eFt-tal, és a tartalék összege 
növekszik 720 eFt-tal. A tartalék összege 5.572 Ft-re módosul. 
Határidő: 2006. december 27. 
Felelős: Marton István Elnök 
Operatív felelős: Polai György irodavezető 
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61/2006. (12.27.) 
 
61/2006. (12.27.) NKTT számú határozat (a társulási tanács 29 igen szavazattal, 1 
tartózkodással egyhangúlag elfogadta) 
A Nagykanizsai Kistérség Többcélú Társulása Társulási Tanácsa Szepetnek Község 
Önkormányzata részére 5 mFt vissza nem térítendő támogatást biztosít felhalmozási 
célra, az iskola épületének felújítására. Felhatalmazza Marton Isván elnököt a 
támogatási szerződés megkötésére. 
Határidő: 2006. december 31. 
Felelős: Marton István Elnök 
Operatív felelős: Polai György irodavezető 
 

 

 
62/2006. (12.27.) 

 
62 /2006. (12.27.) NKTT számú határozat (a társulási tanács 30 igen szavazattal 
egyhangúlag elfogadta) 
A Nagykanizsai Kistérség Többcélú Társulása Társulási Tanácsa kéri a Társulás 
tagtelepüléseit, hogy lehetőségeihez mérten nyújtson segítséget Szepetnek Község 
Önkormányzata számára. 
Határidő: Folyamatos 
Felelős: Marton István Elnök 
Operatív felelős: Polai György irodavezető 
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