
 

 

 

Határozat 

sorszáma 
2016. éves Határozat szövege Megjegyzés 

1/2016. (II.08.) 

1/2016. (II.08.) számú NTÖT határozat (a Társulási Tanács 16 igen 
szavazattal 
tartózkodás és ellenszavazat nélkül, egyhangúlag elfogadta) 
A Nagykanizsa és Térsége Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsa a 
Kanizsatérségi Humán Szolgáltató Központ Családsegítő és Gyermekjóléti 
Szolgálatának 2015. évi szakmai beszámolóját elfogadja. A tanács megköszöni a 
Szolgálat munkatársainak a települések számára végzett munkáját. 
 
Határidő: azonnal        
Felelős: Dénes Sándor elnök  
(Operatív felelős: Polai György irodavezető) 

 

2/2016. (II.08.) 

2/2016. (II.08.) NTÖT számú határozat (a Társulási Tanács 16 igen 
szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül, egyhangúlag 
elfogadta):  
A Nagykanizsa és Térsége Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsa a Felügyelő 
Bizottság, a Pénzügyi Bizottság, a TEFA Bizottság és az Elnökség beszámolóját a 
2015. évi munkáról elfogadta, megköszöni a bizottsági tagoknak az egész évi 
munkáját. 
 
Határidő: azonnal   
Felelős: Dénes Sándor elnök  

 

3/2016. (II.08.) 

3/2016. (II.08.) számú NTÖT határozat (a Társulási Tanács 16 igen 
szavazattal tartózkodás és ellenszavazat nélkül,  egyhangúlag 
elfogadta) 
A Nagykanizsa és Térsége Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsa a Társulás 
2015. évi szakmai beszámolóját elfogadja. 
 
Határidő: azonnal  
Felelős: Dénes Sándor elnök 
(Operatív felelős: Polai György irodavezető) 

 

4/2016.(II.08.) 

4/2016.(II.08.) NTÖT. sz. határozat (a Társulási Tanács 16 igen 
szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül, egyhangúlag 
elfogadta) 
A Nagykanizsa és Térsége Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsa a települési 
önkormányzatok által fizetendő lakosságszám arányos pénzügyi hozzájárulás 
(tagdíj) mértékét 2016. évre vonatkozóan 200 Ft/fő mértékben állapítja meg.  
A pénzügyi hozzájárulás (tagdíj) összege településenként a normatív 
támogatások igénylésében rögzített 2015. január 01-i lakosságszám alapján kerül 
megállapításra. Az átutalás két egyenlő részben történik megállapodás alapján. 
Az első részlet esedékessége 2016. április 15. a második részlet esedékessége 
2016. szeptember 15. A Társulási tanács felhatalmazza az elnököt a hozzájárulás 
összegére vonatkozó megállapodások aláírására. 
 
Határidő: 2016. március 31.    
Felelős: Dénes Sándor elnök 
(Operatív felelős: Polai György irodavezető) 

 



 

5/2016. (II.08.) 

5/2016. (II.08.) NTÖT számú határozat(a Társulási Tanács 16 igen 
szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül, egyhangúlag 
elfogadta): 
A Nagykanizsa és Térsége Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsa úgy dönt 
2016. május 15-ig felülvizsgálja a társulás tevékenységét, a működés lehetőségét, 
a foglalkoztatott létszámot, a rendelkezésére álló ingatlan hasznosítását és 
amennyiben szükséges a költségvetését módosítja. 
 
Határidő: 2016. május 15.      
Felelős: Dénes Sándor elnök 
(Operatív felelős: Polai György irodavezető) 

 

6/2016. (II.08.) 

6/2016. (II.08.) NTÖT számú határozat(a Társulási Tanács 16 igen 
szavazattal egyhangúlag, tartózkodás és ellenszavazat nélkül elfogadta): 
A Nagykanizsa és Térsége Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsa az 
előterjesztés alapján a Nagykanizsa és Térsége Önkormányzati Társulás 2016. évi 
költségvetését: 
66.746 ezer Ft bevételi és kiadási előirányzattal állapítja meg.  
Ezen belül a Társulási Tanács elemi költségvetését 43.328 ezer Ft bevételi és 
kiadási előirányzattal, a Kanizsatérségi Humán Szolgáltató Központ elemi 
költségvetését 23.418 ezer Ft bevételi és kiadási előirányzattal állapítja meg.  
Tervezett általános tartalék összege 16.524 eFt.  
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Dénes Sándor elnök 
(Operatív felelős: Polai György irodavezető) 

 

A  N A G Y K A N I Z S A  ÉS  T É R S É G E   Ö N K O M Á N Y Z A T I 

T Á R S U L Á S 

6/2016.(II.08.) NTÖT. számú határozata 

a Társulás 2016. évi költségvetéséről 

 

A Nagykanizsa és Térsége Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsa a 

Magyarország 2016. évi központi költségvetéséről szóló 2015. évi C. törvény, az 

Államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény, az államháztartási törvény 

végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) számú Kormányrendelet előírásainak 

megfelelően a 2016. évi költségvetéséről az alábbi határozatot alkotja: 

I. 

A költségvetési határozat hatálya 

(1) A határozat hatálya a Társulási Tanácsra, a Társulás költségvetési szervére, 

bizottságaira terjed ki. 

II. 

A költségvetés bevételei és kiadásai 

 

(1) A Társulási Tanács a Nagykanizsa és Térsége Önkormányzati Társulás 2016. évi 

költségvetését 66.746 ezer Ft bevételi és kiadási főösszeggel fogadja el. 

a)  66.746 e Ft költségvetési bevételen belül  

- a működési költségvetési előirányzat csoport összege:    18.395 e Ft,  

- a felhalmozási költségvetési előirányzat csoport összege: 5.240 e Ft,  

- finanszírozási bevételek összege: 43.111 e Ft. 

b) 66.746 e Ft költségvetési kiadáson belül  

 



- a működési költségvetési előirányzat csoport összege:     41.097 e Ft,  

- a felhalmozási költségvetési előirányzat csoport összege:  6.000 e Ft,  

- a finanszírozási kiadás összege: 19.649 e Ft. 

 

(2) A Társulási Tanács a 2016. évi költségvetési bevételeket és költségvetési 

kiadásokat előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban az 1. 

számú mellékletben az alábbiak szerint állapítja meg:  

 

Költségvetési bevételek   

Működési célú támogatások:  17.230 ezer Ft 

Felhalmozási célú támogatások: 5.240 ezer Ft 

Működési célú bevételek 1.165 ezer Ft 

Felhalmozási bevételek 0 ezer Ft 

Működési bevétel összesen: 18.395 ezer Ft 

Felhalmozási bevételek összesen 5.240 ezer Ft 

Költségvetési bevételek összesen 23.635 ezer Ft 

Finanszírozási bevételek 43.111 ezer Ft 

Bevételek összesen 66.746 ezer Ft 

   

Költségvetési kiadások   

Személyi juttatások 15.190 ezer Ft 

Munkaadókat terhelő járulék és szoc. hozzáj.adó: 3.758 ezer Ft 

Dologi és egyéb folyó kiadások 5.225 ezer Ft 

Egyéb működési célú kiadás 400 ezer Ft 

Egyéb pénzforgalom nélküli kiadások (tartalék) 16.524 ezer Ft 

Működési kiadások összesen 41.097 ezer Ft 

Felújítás 0 ezer Ft 

Beruházás 0 ezer Ft 

Egyéb felhalmozási célú kiadás: 6 000 ezer Ft 

Felhalmozási kiadások összesen 6.000 ezer Ft 

Finanszírozási kiadások: 19.649 ezer Ft 

Költségvetési kiadások összesen 66.746 ezer Ft 

 

(3) A Társulási Tanács a 2016. évi költségvetési egyenleg működési összegét 6.614 

ezer Ft, felhalmozási egyenlegét – 9.767 ezer Ft-ban állapítja meg. 

(4) A Társulási Tanács a II. (3) bekezdésében megállapított költségvetési hiány 

teljes összegét az előző évi pénzmaradvány igénybevételéből finanszírozza.  

Az előző évi pénzmaradvány működési célú felhasználása 13.035 ezer Ft, a 

felhalmozási célú (TEFA) felhasználása 10.427 ezer Ft, összesen 23.462 ezer Ft. A 

költségvetési maradvány beszámításával a működési egyenleget 0 Ft-ban, a 

felhalmozási egyenleget 0 Ft-ban állapítja meg.  

(5) A Társulási Tanács az évközi többletigények, valamint az elmaradt bevételek 

pótlására 16.524 ezer Ft tartalékot képez, melyből az általános tartalék összege 

6.767 ezer Ft, a felhalmozási TEFA tartalék összege 9.757 ezer Ft. 

(6) A Társulási Tanács a felhalmozási kiadások előirányzatát a 10. számú melléklet 

szerint hagyja jóvá. 

(7) A Társulási Tanács az állami támogatások összegét az 4. számú melléklet 

szerint határozza meg. 

(8) A Társulási Tanács az önkormányzatok működési és egyéb önkormányzati 



hozzájárulások összegét az 5. számú melléklet szerint határozza meg. 

(9) A Társulási Tanács az irányítása alá tartozó Kanizsatérségi Humán Szolgáltató 

Központ által ellátott feladatok költségeit 19.649 ezer Ft-tal finanszírozza. 

III. 

Létszámkeret meghatározása 

 

(1)  A Társulási Tanács a Kanizsatérségi Humán Szolgáltató Központ 

közalkalmazotti jogviszonyban, valamint a Munka Törvénykönyve alapján 

foglalkoztatottak létszámát a 7. számú melléklet szerint állapítja meg. 

 

IV. 

A Kanizsatérségi Humán Szolgáltató Központ 

költségvetési bevételei és kiadásai 

 

(1) A Társulási Tanács a Kanizsatérségi Humán Szolgáltató Központ 2016. évi 

költségvetési bevételeit és költségvetési kiadásait előirányzat-csoportok, kiemelt 

előirányzatok szerinti bontásban az alábbiak szerint állapítja meg:  

 
Költségvetési bevételek   

Működési célú támogatások:  3.151 ezer Ft 

Működési célú bevételek:  618 ezer Ft 

Működési bevételek összesen  3.769 ezer Ft 

Felhalmozási bevételek összesen 0 ezer Ft 

Irányító szervtől kapott támogatás 19.649 ezer Ft 

Előző évi költségvetési visszatérülések 0 ezer Ft 

Költségvetési bevételek összesen 3.769 ezer Ft 

Finanszírozási bevételek: 19.649    ezer Ft 

Bevételek összesen 23.418 ezer Ft 

   

Költségvetési kiadások:   

Személyi juttatások 15.190 ezer Ft 

Munkaadókat terhelő járulék és szoc. hozzáj.adó: 3.758 ezer Ft 

Dologi és egyéb folyó kiadások 4.470 ezer Ft 

Egyéb működési célú kiadás 0 ezer Ft 

Működési kiadások összesen 23.418 ezer Ft 

Felhalmozási kiadások összesen 0 ezer Ft 

Támogatási kölcsönök nyújtása és törlesztése 0 ezer Ft 

Költségvetési kiadások összesen 23.418 ezer Ft 

 

(2) A IV.(1) bekezdésben a költségvetési szervre megállapított bevételi és kiadási 

előirányzatokat a II. (2) bekezdésben a Nagykanizsa és Térsége Önkormányzati 

Társulásra meghatározott bevételi és kiadási előirányzatok összevontan 

tartalmazzák. 

(3) A Társulási Tanács a Kanizsatérségi Humán Szolgáltató Központ 2016. évi 

költségvetési egyenleg összegét működési – 19.649 ezer Ft-ban, felhalmozási 

egyenlegét 0 Ft-ban állapítja meg. 

(4) A Társulási Tanács a IV. (3) bekezdésében megállapított költségvetési hiány 

összegét az irányító szervi támogatással 19.649 e Ft-tal finanszírozza.  

 



 

 

 

 

 

 

V. 

A költségvetés végrehajtásának szabályai 

 

 (1) A Társulási szintű költségvetés végrehajtásáért a Társulási Tanács Elnöke, a 

könyvvezetéssel kapcsolatos feladatok ellátásáért a Kanizsatérségi Humán 

Szolgáltató Központ vezetője a felelős. 

(2) A Társulási Tanács éves költségvetését saját hatáskörben módosíthatja.  

(3) A Társulási Tanács a saját, ill. az átruházott hatáskörű előirányzat 

módosításokkal, valamint az állami támogatások év közben történő változásából 

adódóan a költségvetési határozatát negyedévente, egyéb esetekben szükség szerint, 

de legkésőbb a költségvetési beszámoló felügyeleti szervhez történő megküldésének 

külön jogszabályban meghatározott határidejéig módosítja. 

(4) A költségvetést érintő átruházott hatáskörben hozott döntésekről az Elnök 

köteles a döntést követő Társulási Tanács ülésen beszámolni. 

(5) A Társulási Tanács tudomásul veszi, hogy az átmeneti időszakban (2016. január 

1-től a tárgyévi költségvetés elfogadásáig) a Társulás Elnöke az Áht. 25.§.(3). 

bekezdése alapján intézkedett a bevételek beszedéséről és a kiadások teljesítéséről. 

Az átmeneti időszakban teljesített bevételek és kiadások az Áht. 25.§.(4). bekezdés 

szerint ezen költségvetési határozatba és mellékleteibe beépültek, azt tartalmazzák. 

(6) A költségvetési szerv vezetője a személyi juttatások és dologi kiadások 

tekintetében előirányzat felhasználási jogkörrel rendelkezik. 

VI. 

A költségvetés végrehajtásának ellenőrzése 

 

(1) A költségvetés végrehajtását a Pénzügyi Bizottság ellenőrzi. Az ellenőrzés 

tapasztalatairól a Társulási Tanács Elnöke a zárszámadási határozattervezet 

előterjesztésekor köteles a Társulási Tanácsot tájékoztatni. 

 

VII. 

Vegyes és záró rendelkezések 

  

(1) A Társulási Tanács felhatalmazza az Elnököt és a költségvetési szerv vezetőjét a 

Társulás költségvetésében elfogadott, előírt bevételek beszedésére, kiadások 

teljesítésére. 

(2) Ez a határozat az elfogadás napján lép hatályba, de rendelkezéseit 2016. január 

1-jétől kell alkalmazni. 

…………………………………………..                 

…………………………………………… 

Polai György Dénes Sándor 

Költségvetési szerv vezetője Társulási Tanács Elnöke 

 



7/2016. (II.08.) 

7/2016. (II. 08.) NTÖT. számú határozat (a társulási tanács 16 igen 
szavazattal egyhangúlag, tartózkodás és ellenszavazat nélkül elfogadta): 
A Nagykanizsa és Térsége Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsa  

1. mint a Nagykanizsa és Környéke Foglalkoztatási, Szociális és Közművelődési 
Nonprofit Kft. tulajdonosa a Kft. 2016. évi üzleti tervét 4.841 eFt közhasznú, 
0 eFt vállalkozói bevétellel, összesen 4.841 eFt bevétellel és 5.766 eFt 
közhasznú, 0 eFt vállalkozói ráfordítással, összesen 5.766 eFt ráfordítással, -
925 eFt tárgyévi közhasznú és 0 eFt vállalkozási eredménnyel jóváhagyja. 

2. felkéri az ügyvezető igazgatót, hogy az üzleti tervben foglaltak szerint 
gondoskodjon a gazdasági társaság működéséről. 

 
Határidő: 1.pont: azonnal 
             2.pont: folyamatos 
Felelős: Polai György, a Nonprofit Kft. ügyvezetője 

 

8/2016. (II.08.) 

8/2016. (II.08.) NTÖT. számú határozat (a társulási tanács 16 igen 
szavazattal egyhangúlag, tartózkodás és ellenszavazat nélkül elfogadta): 
A Nagykanizsa és Térsége Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsa úgy dönt, 
hogy a CÉDE eszközpályázatban beszerzett eszközöket a pályázatban részt vett 
önkormányzatok számára átadja. 
 
Határidő: 2016. március 31.  
Felelős: Dénes Sándor elnök  
(Operatív felelős: Polai György irodavezető) 

 

9/2016. (II.08.) 

9/2016. (II.08.) NTÖT. számú határozat (a társulási tanács 16 igen 
szavazattal egyhangúlag, tartózkodás és ellenszavazat nélkül elfogadta): 
A Nagykanizsa és Térsége Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsa jóváhagyja a 
Társulási megállapodásának módosítását. Felkéri a társulás tagjait a módosított 
Társulási Megállapodás elfogadására.     
 
Határidő: azonnal, a módosított megállapodás elfogadása 2016. március 1.  
Felelős: Társulási Tanács Elnöke   
(Operatív felelős: Polai György irodavezető) 

 

10/2016. (II.08.) 

10/2016. (II.08.) NTÖT. számú határozat (a társulási tanács 16 igen 
szavazattal egyhangúlag, tartózkodás és ellenszavazat nélkül elfogadta): 
A Nagykanizsa és Térsége Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsa elfogadja a 
Kanizsatérségi Humán Szolgáltató Központ módosított Alapító okiratát.  
Felkéri az Elnököt a Magyar Államkincstárnál való bejegyeztetésre. 
 
Határidő: 2016. március 1.   
Felelős: Dénes Sándor elnök 
(Operatív felelős: Polai György irodavezető) 

 

11/2016. (III.30.) 

11/2016. (III.30.) számú NTÖT határozat (a Társulási Tanács 14 igen 
szavazattal tartózkodás és ellenszavazat nélkül, egyhangúlag elfogadta): 
A Nagykanizsa és Térsége Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsa a 
Nagykanizsa és Környéke Foglalkoztatási, Szociális és Közművelődési Nonprofit Kft. 
előterjesztését elfogadja és jóváhagyja a Terület- és Településfejlesztési Operatív 
Program keretében meghirdetett „Helyi foglalkoztatási együttműködések a megyei 
jogú város területén és várostérségében” című TOP-6.8.2-15 kódszámú pályázathoz 
történő támogatási kérelmet, a „Konzorciumi Együttműködési Megállapodást” 
jóváhagyja. 
Felhatalmazzák az ügyvezetőt a pályázat benyújtásához szükséges, továbbá a 

 



pályázat elnyerését követően kötendő részletes Konzorciumi megállapodás 
aláírására, és az esetleges módosítások elvégzésére utólagos beszámolási 
kötelezettséggel.  
 
Határidő: 2016. március 31.  
Felelős: Dénes Sándor elnök 
(Operatív felelős: Polai György ügyvezető) 

12/2016. (III.30.) 

12/2016. (III.30.) NTÖT számú határozat (a Társulási Tanács 14 igen 
szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül, egyhangúlag 
elfogadta):  
A Nagykanizsa és Térsége Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsa a társulás 
működésének felülvizsgálatáról szóló tájékoztatást elfogadja. 
 
Határidő: 2016. március 31.  
Felelős: Dénes Sándor elnök  
(Operatív felelős: Polai György irodavezető) 

 

13/2016. (V.11.) 

13/2016. (V.11.) számú NTÖT határozat (a Társulási Tanács 16 igen 
szavazattal 
tartózkodás és ellenszavazat nélkül, egyhangúlag elfogadta): 
A Nagykanizsa és Térsége Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsa a 2015. évi 
költségvetési gazdálkodásról szóló beszámolót elfogadja.  
Határidő: azonnal        
Felelős: Dénes Sándor elnök  
(Operatív felelős: Polai György irodavezető)  
 

A NAGYKANIZSA ÉS TÉRSÉGE ÖNKORMÁNYZATI TÁRSULÁS 
13/2016. (05.11.) NTÖT. számú határozata a Társulás 2015. évi 

költségvetési zárszámadásáról 
A Nagykanizsa és Térsége Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsa az 
Államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvényben meghatározott jogkörében 
eljárva a 2015. évi költségvetési zárszámadásáról a következő határozatot hozza. 

1. 
 

A Társulási Tanács a Társulás 2015. évi költségvetés végrehajtásáról szóló 
zárszámadás bevételi, kiadási főösszegét, valamint a tárgy évi költségvetési 
pénzmaradványát 
                                            56.805  eFt  kiadással  
                                            80.333  eFt  bevétellel  
                                            23.528  eFt  pénzmaradvánnyal 
hagyja jóvá.                    

2. 
 

 A Társulási Tanács a Társulás 2015. évi költségvetésének végrehajtását 
részletesen a következők szerint állapítja meg: 
(1) A Társulás összevont kiadásait, bevételeit mérlegszerűen az 1. számú 
mellékletben foglaltaknak megfelelően fogadja el. 
(2)A bevételek és kiadások Társulás szerinti előirányzatának teljesítését a 2. számú 
melléklet szerint hagyja jóvá. 
(3)A bevételek és kiadások Kanizsatérségi Humán Szolgáltató Központ szerinti 
előirányzatának teljesítését a 3. számú melléklet szerint hagyja jóvá. 
(4) A települési önkormányzatok működési hozzájárulásáról szóló tájékoztatást a 7. 
számú melléklet szerint hagyja jóvá. 

 



(5) A települési önkormányzatok feladatfinanszírozás kiegészítő hozzájárulásáról 
szóló tájékoztatást a 7. számú melléklet szerint hagyja jóvá. 
(6) A felhalmozási kiadásokat a 13. számú melléklet szerint hagyja jóvá. 
(7) A személyi juttatások és munkaadókat terhelő járulékok előirányzatát és 
teljesítését a 8. számú mellékletben foglaltaknak megfelelően fogadja el. 
(8) A dologi kiadások és egyéb folyó kiadások előirányzatát és teljesítését a 10. 
számú mellékletben foglaltaknak megfelelően fogadja el.  
(9) Az engedélyezett létszámkeretet a 9. számú melléklet szerint fogadja el. 
(10) A költségvetési szerv kiadásait kormányzati funkciónkénti bontásban az 5. 
számú melléklet szerint fogadja el. 
 (11) A Társulás 2015. december 31-i állapot szerinti mérleg főösszegét a 14. 
számú mellékletben foglaltak szerint 120.509 e Ft-ban állapítja meg. 
(12) Az immateriális javak, valamint tárgyi eszközök állományának alakulását a 15. 
számú melléklet szerint fogadja el, 81.525 e Ft értékben. 
(13) A Társulás 2015. tárgyévi összesen helyesbített pénzmaradványát 23.528 eFt-
ban, állapítja meg.  
(14) A Kanizsatérségi Humán Szolgáltató Központ 2015. tárgyévi helyesbített 
pénzmaradványát 68 eFt-ban állapítja meg.  

3. 
 

(1) A Társulás költségvetési szervének vezetője a pénzmaradványnak a 2015. évi 
előirányzatokon történő átvezetéséről gondoskodni köteles. 
(2)  A Társulási Tanács utasítja a Társulási Tanács költségvetési szervének 
vezetőjét, hogy a pénzmaradványt érintő fizetési kötelezettségek teljesítését 
biztosítsa. 
 

4. 
(1) Ez a határozat az elfogadás napján lép hatályba. 
     
 

…………........................................        ………………............................ 
   Költségvetési szerv  vezetője               Társulási Tanács Elnöke 

 
Dénes Sándor: A beszámolóhoz tartozik a belső ellenőrzési jelentés, kérem ennek 
elfogadását is. 
Szavazásra teszi a határozati javaslatot. A társulási tanács a javaslatot 16 igennel, 
egyhangúlag, tartózkodás és ellenszavazat nélkül elfogadta. 

14/2016. (V.11.) 

14/2016. (V.11.) számú NTÖT határozat (a Társulási Tanács 16 igen 
szavazattal 
tartózkodás és ellenszavazat nélkül, egyhangúlag elfogadta): 
A Nagykanizsa és Térsége Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsa a 2015. évi 
belső ellenőrzési jelentést elfogadja.  
Határidő: azonnal        
Felelős: Dénes Sándor elnök  
(Operatív felelős: Polai György irodavezető) 

 

15/2016. (V.11.) 

15/2016. (V.11.) NTÖT. sz. határozat (a Társulási Tanács 15 igen 
szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül, egyhangúlag 
elfogadta): 
A Nagykanizsa és Térsége Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsa elfogadja a 
Nagykanizsa és Környéke Foglalkoztatási, Szociális és Közművelődési Nonprofit Kft. 
2015. január 1 - 2015. december 31. közötti beszámolási időszakra vonatkozó 
számviteli törvény szerinti egyszerűsített éves beszámolóját 9.080 ezer Ft 

 



mérlegfőösszeggel és -2.415 ezer Ft mérleg szerinti eredménnyel (veszteség).  
Felelős: Dénes Sándor elnök 
Határidő: 2016. május 31.    
(Operatív felelős: Polai György ügyvezető) 

16/2016.(V.11.) 

16/2016. (V.11.) NTÖT. sz. határozat(a Társulási Tanács 15 igen 
szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül, egyhangúlag 
elfogadta): 
A Nagykanizsa és Térsége Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsa elfogadja a 
Nagykanizsa és Környéke Foglalkoztatási, Szociális és Közművelődési Nonprofit Kft. 
2015. január 1 - 2015. december 31. közötti beszámolási időszakra vonatkozó 
közhasznúsági mellékletet. 
Felelős: Dénes Sándor elnök 
Határidő: 2016. május 31.   
(Operatív felelős: Polai György ügyvezető) 

 

17/2016. (V. 11.) 

17/2016. (V.11.) számú NTÖT határozat (a Társulási Tanács 15 igen 
szavazattal tartózkodás és ellenszavazat nélkül,  egyhangúlag elfogadta) 
A Nagykanizsa és Térsége Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsa úgy dönt, 
hogy a Társulás rendezvénysátorának üzemeltetését 2016. évben az igénylő 
önkormányzatok saját maguk oldják meg.  A használatra bérleti díjat fizetnek 
20ezer Ft összegben a Társulás számára. 
Határidő: azonnal   
Felelős: Dénes Sándor elnök 
(Operatív felelős: Polai György irodavezető) 

 

 
 

18/2016.(VIII.24.) 
 

18/2016. (VIII.24.) számú NTÖT határozat (a Társulási Tanács 17 igen 
szavazattal 
tartózkodás és ellenszavazat nélkül, egyhangúlag elfogadta): 
A Nagykanizsa és Térsége Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsa a TEFA 
Bizottság javaslatát a 2016. évben kihelyezhető keretösszeg felemelésére 
jóváhagyja és 9 000 000 Ft keretösszeg visszatérítendő kölcsön kihelyezését 
jóváhagyja. Felkéri az Elnököt, hogy a szükséges előirányzat átcsoportosításokat a 
2016. évi költségvetési határozat következő módosításakor tegye meg.  
Határidő: 2016. december 31. 
Felelős: Dénes Sándor elnök 
(Operatív felelős: Polai György irodavezető)  

 

19/2016.(VIII.24.) 
 
 

19/2016. (VIII.24.) számú NTÖT határozat (a Társulási Tanács 17 igen 
szavazattal 
tartózkodás és ellenszavazat nélkül, egyhangúlag elfogadta): 
 
A Nagykanizsa és Térsége Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsa a 2016. évi 
TEFA támogatásokat az alábbi összegeknek megfelelően elfogadja. 

Csapi Község Önkormányzata: 1.400.000 Ft 
Fityeház Község Önkormányzat: 800.000 Ft 
Eszteregnye Község Önkormányzata: 1.500.000 Ft 
Nagyrécse Község Önkormányzata:  800.000 Ft 
Újudvar Község Önkormányzata: 2.000.000 Ft 
Magyarszentmiklós Község Önkormányzata: 2.500.000 Ft 
Összesen: 9.000.000 Ft 

 
A Társulási Tanács felhatalmazza az Elnököt a támogatási határozatok 
beérkezését követően a pénzeszköz átadási megállapodások megkötésére. 
Határidő: 2016. december 31.  
Felelős: Dénes Sándor elnök  
(Operatív felelős: Polai György Irodavezető) 

 



20/2016.(VIII.24.) 
 
 

20/2016.(VIII.24.) NTÖT. sz. határozat (a Társulási Tanács 17 igen szavazattal, 
tartózkodás és ellenszavazat nélkül, egyhangúlag elfogadta): 
A Nagykanizsa és Térsége Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsa a 
tulajdonában lévő 2 db CITROEN Jumpy 2.0 HDI személygépkocsik 
üzemeltetésével kapcsolatban úgy döntött, hogy a JJU-517 és a JJU-516 forgalmi 
rendszámú gépkocsi használatára határozott időtartamú megállapodást köt a 
pedagógiai szakszolgálati feladatokat ellátó Klebelsberg Intézményfenntartó 
Központ Zalaegerszegi tankerületével, 2016. szeptember 1-től 2017. augusztus 31-
ig időtartamra, a felmerült költségek teljes továbbszámlázásával.  
Amennyiben a számlák kiegyenlítésében 60 napon túli fizetési késedelem 
jelentkezik, úgy a Társulás jogosult a szerződés felmondására és az autók 
visszavételére. 
A Társulási Tanács felhatalmazza az Elnököt a megállapodás megkötésére. 
Határidő: 2016. szeptember 30.  
Felelős: Dénes Sándor elnök 
 (Operatív felelős: Polai György Irodavezető) 

 

21/2016.(VIII.24.) 
 

21/2016. (VIII. 24.) számú NTÖT határozat (a Társulási Tanács 17 igen 
szavazattal tartózkodás és ellenszavazat nélkül,  egyhangúlag elfogadta) 
A Nagykanizsa és Térsége Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsa jóváhagyja 
a mellékelt határozatát a Nagykanizsa és Térsége Önkormányzati Társulás 6/2016. 
(II. 08.) NTÖT. számú, a Társulás 2016. évi költségvetéséről szóló határozat 
módosítását.  
Határidő: azonnal  
Felelős: Dénes Sándor elnök 
Operatív felelős: Polai György Irodavezető 
 
  21/2016.(VIII.24.) NTÖT. számú határozata a  6/2016. (II. 08.) NTÖT. számú, a 

Társulás 2016. évi költségvetéséről szóló határozat módosításáról 
 

A Nagykanizsa és Térsége Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsa a 
Magyarország 2016. évi központi költségvetéséről szóló 2015. évi C. törvény, 
az Államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény, az államháztartási 
törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) számú Kormányrendelet 
előírásainak megfelelően a 2016. évi költségvetéséről hozott 
6/2016.(II.08.)NTÖT. számú határozatát az alábbiak szerint módosítja: 
 

I. 
A költségvetési határozat hatálya 

 
A határozat II. IV. pontja helyébe az alábbi rendelkezések lépnek: 

 
II. 

A költségvetés bevételei és kiadásai 
 
(1) A Társulási Tanács a Nagykanizsa és Térsége Önkormányzati Társulás 2016. 
évi költségvetését 66.746 e ft bevételi és kiadási főösszege nem módosul. 
a)  66.746  eFt költségvetési bevételen belül  
- a működési költségvetési előirányzat csoport összege: 18.395 e Ft.  
- a felhalmozási költségvetési előirányzat csoport összege: 5.240 e Ft,  
- finanszírozási bevételek összege:   43.111 e Ft. 
b) 66.746  eFt költségvetési kiadáson belül  
- a működési költségvetési előirányzat csoport összege: 38.097 eFt,  
- a felhalmozási költségvetési előirányzat csoport összege: 9.000 eFt,  
- finanszírozási kiadások összege: 19.649 eFt. 

 



A módosításokat az I/A. számú melléklet szerint fogadja el. 
 
(2) A Társulási Tanács a módosított 2016 évi költségvetési bevételeket és 
költségvetési kiadásokat az alábbiak szerint módosítja:  

 
(3) A Társulási Tanács a 2016. évi költségvetési működési egyenlegének összegét 
-19.702 ezer Ft-ban, felhalmozási egyenlegének összegét -760 eFt-ban állapítja 
meg. 
 
(4) A Társulási Tanács a II. (3) bekezdésében megállapított költségvetési hiány 
teljes összegét az előző évi pénzmaradvány igénybevételéből finanszírozza.  
Az előző évi pénzmaradvány működési célú felhasználása 12.935 ezer Ft, 
felhalmozási célú (TEFA) felhasználása 9.169 ezer Ft. 

 
(5) A Társulási Tanács 14.549 ezer Ft tartalékot képez, melyből az általános 
tartalék összege 7.792 ezer Ft, a TEFA tartalék összege 6.757 ezer Ft. 
 
(6) A Társulási Tanács a személyi juttatások és munkaadót terhelő járulékok 
előirányzatát 6. számú melléklet szerint hagyja jóvá. 
 
(7) A Társulási Tanács a dologi kiadások előirányzatának változását a 8. számú 
melléklet szerint hagyja jóvá. 
 
(8) A Társulási Tanács a TEFA alap előirányzatának változását a 9. számú 
melléklet szerint hagyja jóvá. 
 
(9) A Társulási Tanács a felhalmozási célú kiadások előirányzatának változását a 
10. számú melléklet szerint hagyja jóvá. 
 

III. 
 

(1) Ez a határozat az elfogadás napján lép hatályba.  
 

(2) Az eredeti határozat változtatásokkal nem érintett részei változatlan 
formában érvényben maradnak. 

 
Polai György Dénes Sándor  

Költségvetési szerv vezetője             Társulási Tanács Elnöke 
 

 
22/2016.(VIII.24.) 

22/2016. (VIII. 24.) számú NTÖT határozat (a Társulási Tanács 17 igen 
szavazattal tartózkodás és ellenszavazat nélkül,  egyhangúlag elfogadta) 
A Nagykanizsa és Térsége Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsa  

1. mint a Nagykanizsa és Környéke Foglalkoztatási, Szociális és 
Közművelődési Nonprofit Kft. tulajdonosa a Kft. 2016. évi módosított üzleti 
tervét 21.341 eFt bevétellel, 21.216 eFt ráfordítással, 125 e Ft tárgyévi 
közhasznú eredménnyel jóváhagyja. 

2. felkéri az ügyvezető igazgatót, hogy a módosított üzleti tervben foglaltak 
szerint gondoskodjon a gazdasági társaság működéséről. 

Határidő: 1. pont: azonnal 
               2. pont: folyamatos 
Felelős: Polai György, a Nonprofit Kft. ügyvezetője 

 

23/2016.(VIII.24.) 
 

23/2016. (VIII. 24.) számú NTÖT határozat (a Társulási Tanács 17 igen 
szavazattal tartózkodás és ellenszavazat nélkül,  egyhangúlag elfogadta): 
1. A Nagykanizsa és Térsége Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsa egyetért 

 



azzal, hogy Nagykanizsa és Térsége Önkormányzati Társulás konzorcium 
vezetőjeként pályázatot nyújtson be a TOP-5.1.2-15. kódszámú pályázati felhívásra 
és konzorciumi tagként a Zala Megyei Kormányhivatal és a Nagykanizsa és 
Környéke Foglalkoztatási, Szociális és Közművelődési Nonprofit Kft. vegyen részt. 
Az előterjesztés mellékleteként a TOP-5.1.2-15.kódszámú pályázathoz történő 
támogatási kérelmet, a „Konzorciumi Együttműködési Megállapodást” jóváhagyja. 
 
2. A Társulási Tanács felhatalmazza az Elnököt a konzorciumi tagokkal való 
tárgyalások lefolytatására, a csatlakozó Nyilatkozat aláírására, valamint a 
konzorciumi megállapodás előkészítésére és a „Konzorciumi együttműködési 
megállapodás - Támogatási kérelem benyújtására” elnevezésű dokumentum 
aláírására.  
 
3. A Társulási Tanács felhatalmazza az Elnököt a pályázat elnyerését követően 
kötendő részletes Konzorciumi megállapodás aláírására, és az esetleges 
módosítások elvégzésére utólagos beszámolási kötelezettséggel.  
 
4. A Társulási Tanács felhatalmazza az Elnököt a projekt előkészítéséhez és a 
támogatási kérelemhez szükséges további dokumentumok aláírására, a 
kapcsolódó nyilatkozatok megtételére. A pályázat nyertessége esetén a Képviselő 
testület felhatalmazza a polgármestert a „Konzorciumi együttműködési 
megállapodás - Támogatásban részesített projekt megvalósítására” elnevezésű 
dokumentum aláírására. 
 
5. A Társulási Tanács a projekt előkészítéséhez kapcsolódó Megvalósíthatósági 
Tanulmány elkészíttetésének költségére bruttó 3,302  millió Ft keretösszeget 
biztosít előfinanszírozás céljából, melynek forrása a 2016. évi költségvetési 
általános tartalék elkülönített előirányzat. 
 

6. Ezzel egyidejűleg felkéri az elnököt, hogy a szükséges előirányzat 

átcsoportosításokat a 2016. évi költségvetési határozat következő módosításakor 

tegye meg.  

7. A Nagykanizsa és Térsége Önkormányzati Társulás, mint alapító egyetért azzal, 
hogy a Nagykanizsa és Nagykanizsa és Környéke Foglalkoztatási, Szociális és 
Közművelődési Nonprofit Kft. konzorciumi tagként vegyen részt - a benyújtandó 
TOP-5.1.2-15 kódszámú „Helyi foglalkoztatási együttműködések” című pályázati 
programban. A Társulási Tanács felhatalmazza az Ügyvezetőt a konzorciumi 
tagokkal való tárgyalások lefolytatására, a csatlakozó Nyilatkozat aláírására, 
valamint a konzorciumi megállapodás előkészítésére és a „Konzorciumi 
együttműködési megállapodás - Támogatási kérelem benyújtására” elnevezésű 
dokumentum aláírására. 
Felelős: Dénes Sándor elnök  
Operatív felelős:  Polai György irodavezető  – pályázat előkészítése 
Határidő: 2016. 08. 31. – Pályázat benyújtás 

 
 
 
 
 
 
 
 
24/2016.(VIII.24.) 
 
 

24/2016. (VIII. 24.) számú NTÖT határozat (a Társulási Tanács 17 igen 
szavazattal tartózkodás és ellenszavazat nélkül,  egyhangúlag elfogadta): 

 A Nagykanizsa és Térsége Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsa a 
társulás tevékenységi körének a bővítését a közterület-felügyelet, valamint 
a gyepmesteri szolgáltatás feladataival megvizsgálta.  
A gyepmesteri feladatok ellátására a Társulási Tanács a 
tagönkormányzatok részére a feladat ellátási szerződés megkötését 
javasolja.  
A közterület-felügyelet feladatainak ellátására a Társulási Tanács közös 
fenntartású intézmény alapítását nem támogatja, javasolja, hogy a 

 



 
 
 
 
 
 
 

megfelelő kiegészítő finanszírozás vállalásával Nagykanizsa Megyei Jogú 
Város ismételten vizsgálja meg a közös feladatellátás lehetőségét. 
Határidő: 2016. október 31.  
Felelős: Dénes Sándor elnök  
(Operatív felelős: Polai György Irodavezető) 

25/2016. (X. 19.) 

25/2016. (X. 19.) számú NTÖT határozat (a Társulási Tanács 14 igen 
szavazattal tartózkodás és ellenszavazat nélkül,  egyhangúlag elfogadta) 
A Nagykanizsa és Térsége Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsa úgy dönt, 
hogy a Nagykanizsa és Térsége Önkormányzati Társulás tulajdonában lévő 2 db 
CITROEN Jumpy 2.0 HDI személygépkocsikat értékesítésre meghirdeti. Az 
értékesítésben az önkormányzati feladatok ellátására megvásárolni szándékozó 
önkormányzatokat előnyben részesíti.  
A Társulási Tanács a beérkezett kérelmeket megvizsgálja és annak ismeretében 
dönt az adásvételi szerződésről. 
Határidő: 2016. november 15. 
Felelős: Dénes Sándor elnök 
Operatív felelős: Polai György Irodavezető 

 

 

26/2016. (X. 19.) 

26/2016. (X. 19.) számú NTÖT határozat (a Társulási Tanács 14 igen 
szavazattal tartózkodás és ellenszavazat nélkül,  egyhangúlag elfogadta) 
A Nagykanizsa és Térsége Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsa a Bajza 
utcai ingatlanon a Kanizsa Paktumiroda elhelyezésére vonatkozó, iroda 
bérbeadásra vonatkozó szerződést jóváhagyja, az előterjesztés melléklete szerinti 
bérleti díjért és feltételekkel. 
Határidő: 2016. október 31.  
Felelős: Dénes Sándor elnök  
(Operatív felelős: Polai György Irodavezető) 
 
Dénes Sándor: Kérem fogadjuk el az Autista alapítvány bérleti szerződését is. 
Megállapítom, hogy a  társulási tanács a javaslatot 14 igennel, egyhangúlag 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül 

 

 

27/2016. (X. 19.) 

27/2016. (X. 19.) számú NTÖT határozat (a Társulási Tanács 14 igen 
szavazattal tartózkodás és ellenszavazat nélkül,  egyhangúlag elfogadta) 
A Nagykanizsa és Térsége Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsa a Bajza 
utcai ingatlanon az Alapítvány az Autista Gyermekkért nevű szervezet 
elhelyezésére vonatkozó iroda bérbeadásra vonatkozó szerződést jóváhagyja, az 
előterjesztés melléklete szerinti bérleti díjért és feltételekkel.  
A Tanács felhatalmazza az Elnököt, hogy a bérleti szerződés hatályának 
időtartamában, az előterjesztés szerinti bérleti díj összegénél magasabb bérleti 
díjon is köthet szerződést, ezen esetben a tanács elé nem kell terjeszteni azt 
jóváhagyásra.   
Határidő: 2016. október 31.  
Felelős: Dénes Sándor elnök  
(Operatív felelős: Polai György Irodavezető) 

 

 

28/2016.(XII.13.) 

28/2016.(XII.13.) számú NTÖT határozat (a Társulási Tanács 14 
igen szavazattal tartózkodás és ellenszavazat nélkül,  egyhangúlag 
elfogadta)t: 
A Nagykanizsa és Térsége Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsa a 
TEFA pénzügyi támogatások jóváhagyott összegeit változatlanul hagyva, a 
2017. évi költségvetésében előző évről áthúzódó kötelezettségként tervezi 

 



 

 

 

meg. A 2017. évben kihelyezhető keretösszeget ennek figyelembe vételével 
határozza meg úgy, hogy a 2017. áprilisban meghirdetett pályázatáig 
igénybe nem vett kölcsönökre újra kell az érintett önkormányzatoknak 
pályázni. 
Határidő: 2017. február 15. 
Felelős: Dénes Sándor elnök 
(Operatív felelős: Polai György irodavezető) 
 

29/2016. 
(XII. 13.) 

29/2016. (XII. 13.) számú NTÖT határozat (a Társulási Tanács 14 
igen szavazattal tartózkodás és ellenszavazat nélkül,  egyhangúlag 
elfogadta) 
A Nagykanizsa és Térsége Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsa 
felhatalmazza az Elnököt a TOP-5.1.2-15 Helyi foglalkoztatási 
együttműködések pályázat elnyerését követően kötendő részletes 
Konzorciumi megállapodás és Támogatási szerződés aláírására, és az 
esetleges módosítások, a szükséges további dokumentumok aláírására, a 
kapcsolódó nyilatkozatok megtételére, utólagos beszámolási 
kötelezettséggel.  
 
Felelős: Dénes Sándor elnök  
(Operatív felelős:  Polai György irodavezető) 
Határidő: Pályázati értesítés szerint. 
 

 

30/2016. 
(XII. 13.) 

30/2016. (XII. 13.) számú NTÖT határozat (a Társulási Tanács 14 
igen szavazattal tartózkodás és ellenszavazat nélkül,  egyhangúlag 
elfogadta) 
A Nagykanizsa és Térsége Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsa a 
Nagykanizsa és Környéke Foglalkoztatási, Szociális és Közművelődési 
Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság alapítója a Nagykanizsa és 
Környéke Foglalkoztatási, Szociális és Közművelődési Nonprofit Kft. 
ügyvezetésére, határozott időre 2017. január 1. napjától 2020. június 30. 
napjáig megbízza Polai Györgyöt az ügyvezetői teendők megbízási 
jogviszonyban, díjazás nélkül történő ellátásával. 
Felkéri a Tanács elnökét a megbízással kapcsolatos további ügyek, a 
cégbírósági bejegyzés ügyeinek intézésére. 
Határidő: 2016. december 31. 
Felelős: Dénes Sándor elnök  
Operatív felelős: Polai György irodavezető  
(elfogadáshoz minősített többség szükséges) 
 

 


