
Határozat 
sorszáma 

2017. éves Határozat szövege Megjegyzés 

1/2017. (II. 15.) 

1/2017. (II. 15.) számú NTÖT határozat (a Társulási Tanács 16 igen 
szavazattal 
tartózkodás és ellenszavazat nélkül, egyhangúlag elfogadta) 
A Nagykanizsa és Térsége Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsa a 
kistérségre összeállított térségfejlesztési ajánlatot megvizsgálta és a szóban 
kiegészített információk komplex ismeretében hoz döntést az ügyben. 
Határidő: azonnal   
Felelős: Dénes Sándor elnök 
(Operatív felelős: Polai György irodavezető)   

 

 

2/2017. (II. 15.) 

2/2017. (II. 15.) 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, és a TEFA Bizottság beszámolóját a 2016. évi 
munkáról elfogadta, a tanács megköszöni a bizottsági tagoknak az egész évi 
munkájukat. 
Határidő: azonnal   
Felelős: Dénes Sándor elnök 

  

 

3/2017. (II. 15.) 

3/2017. (II. 15.) 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 
2016. évi szakmai beszámolóját elfogadja. 
Határidő: azonnal  
Felelős: Dénes Sándor elnök 
(Operatív felelős: Polai György irodavezető) 

 

4/2017.(II.15.) 

4/2017.(II.15.) NTÖT. számú határozat: (a Társulási Tanács 16 igen 
szavazattal tartózkodás és ellenszavazat nélkül,  egyhangúlag 
elfogadta) 
A Nagykanizsa és Térsége Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsa mint alapító,  
egyetért azzal, hogy Nagykanizsa és Környéke Foglalkoztatási, Szociális és 
Közművelődési Nonprofit Kft. konzorcium vezetőjeként pályázatot nyújtson be a 
GINOP-5.1.5-16. kódszámú pályázati felhívásra és konzorciumi tagként a FEPIH 
Nonprofit Kft. vegyen részt. 
Az előterjesztés mellékleteként a GINOP-5.1.5-16 .kódszámú pályázathoz történő 
támogatási kérelmet, a „Konzorciumi Együttműködési Megállapodást” jóváhagyja. 
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. 
Határidő: azonnal  
Felelős: Dénes Sándor elnök 
(Operatív felelős: Polai György irodavezető) 
 
 

 

5/2017.(II.15.) 

5/2017.(II.15.) NTÖT. számú határozat: (a Társulási Tanács 16 igen 
szavazattal tartózkodás és ellenszavazat nélkül,  egyhangúlag 
elfogadta) 
A Nagykanizsa és Térsége Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsa mint alapító,  
egyetért azzal, hogy Nagykanizsa és Környéke Foglalkoztatási, Szociális és 

 



Közművelődési Nonprofit Kft. konzorciumi tagként pályázatot nyújtson be az EFOP 
1.5.2-16. kódszámú pályázati felhívásra és konzorciumi tagként abban vegyen 
részt, a „Konzorciumi Együttműködési Megállapodást” jóváhagyja. 
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. 
Határidő: azonnal  
Felelős: Dénes Sándor elnök 
(Operatív felelős: Polai György irodavezető) 

 

6/2017.(II.15.) 

6/2017.(II.15.) NTÖT. számú határozat: (a Társulási Tanács 16 igen 
szavazattal tartózkodás és ellenszavazat nélkül,  egyhangúlag 
elfogadta) 
A Nagykanizsa és Térsége Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsa mint alapító,  
egyetért azzal, hogy Nagykanizsa és Környéke Foglalkoztatási, Szociális és 
Közművelődési Nonprofit Kft. konzorciumi tagként pályázatot nyújtson be az EFOP 
3.9.2-16. kódszámú pályázati felhívásra és a pályázathoz történő támogatási 
kérelmet, a „Konzorciumi Együttműködési Megállapodást” jóváhagyja. 
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. 
Határidő: azonnal  
Felelős: Dénes Sándor elnök 
(Operatív felelős: Polai György irodavezető) 

 

 

7/2017.(II.15.) 

7/2017.(II.15.) NTÖT. sz. határozat (a Társulási Tanács 15 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 2017. évre vonatkozóan 200 Ft/fő mértékben állapítja meg.  
A pénzügyi hozzájárulás (tagdíj) összege településenként a normatív támogatások 
igénylésében rögzített 2016. január 01-i lakosságszám alapján kerül 
megállapításra. Az átutalás két egyenlő részben történik megállapodás alapján. Az 
első részlet esedékessége 2017. április 15. a második részlet esedékessége 2017. 
szeptember 15. A Társulási tanács felhatalmazza az elnököt a hozzájárulás 
összegére vonatkozó megállapodások aláírására. 
Határidő: 2017. március 31.    
Felelős: Dénes Sándor elnök 
(operatív felelős: Polai György irodavezető)  
 

 

8/2017. (II. 15.) 

8/2017. (II. 15.) NTÖT számú 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 Kanizsatérségi Humán Szolgáltató Központ nevű költségvetési szerv 
vezetőjének foglalkoztatását a Dél Zalai Foglalkoztatási Paktum pályázat 
időtartama alatt 2017. február 1 - 2020.június 30 közötti időtartamban módosítja. 
A 2015. szeptember 1-én kelt kinevezés módosítását és az azt módosító, 2017. 
január 30-án kelt kinevezés módosítást 2020. június 30-ig közös megegyezéssel, 
magasabb vezetői megbízásának változatlanul hagyása mellett, részmunkaidőben 
foglakoztatja, napi 2 órás közalkalmazotti jogviszonyban, egyidejűleg a Társulási 

 



tanács alkalmazásában, Paktum irodavezetői munkakörben napi 6 órában. A 
munkabér mértéke a TOP 5.2.1-15-ZA1-2016-00002  pályázatban meghatározott 
mérték szerint. 
Felkéri az Elnököt a közalkalmazotti szerződések módosítására.  
Határidő: 2017. február 28.      
Felelős: Dénes Sándor elnök 
(operatív felelős: Polai György irodavezető)  
 

9/2016. (II. 08.) 

9/2016. (II. 08.) NTÖT számú határozat(a Társulási Tanács 15 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 2017. évi 
költségvetését: 
72.317 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 9.493 ezer Ft bevételi és kiadási előirányzattal állapítja meg. 
Tervezett általános tartalék összege 16.952 e Ft, felhalmozási tartalék 8.878 e Ft.  
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 

9/2017.(II.08.) NTÖT. számú határozata 

a Társulás 2017. 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 2017. 

évi költségvetését 72.317.043 Ft bevételi és kiadási főösszeggel fogadja el. 

a)  72.317 e Ft költségvetési bevételen belül  

- a működési költségvetési előirányzat csoport összege:    32.295 e Ft,  

- a felhalmozási költségvetési előirányzat csoport összege: 6.222. e Ft,  

- finanszírozási bevételek összege: 25.678 e Ft. 

b) 72.317 e Ft költségvetési kiadáson belül  

- a működési költségvetési előirányzat csoport összege:    44.732 e Ft,  

- a felhalmozási költségvetési előirányzat csoport összege:  19.464 e Ft,  

- a finanszírozási kiadás összege: 8.121 e Ft. 

 (2) A Társulási Tanács a 2017. 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:  
 

30 167 ezer Ft 

Felhalmozási célú támogatások: 6 221 ezer Ft 

 



Működési célú bevételek 2.128 ezer Ft 

Felhalmozási bevételek 0 ezer Ft 

Működési bevétel összesen: 32 295 ezer Ft 

Felhalmozási bevételek összesen 6 221 ezer Ft 

Költségvetési bevételek összesen 38.517 ezer Ft 

Finanszírozási bevételek 25.679 ezer Ft 

Bevételek összesen 72.317 ezer Ft 

   

Költségvetési kiadások   

Személyi juttatások 5.761 ezer Ft 

Munkaadókat terhelő járulék és szoc. hozzáj.adó: 1.500 ezer Ft 

Dologi és egyéb folyó kiadások 20.518 ezer Ft 

Egyéb pénzforgalom nélküli kiadások (tartalék) 16.952 ezer Ft 

Működési kiadások összesen 44.732 ezer Ft 

Felújítás 0 ezer Ft 

Beruházás 1.886                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ezer Ft 

Egyéb felhalmozási célú kiadás: 17.578 ezer Ft 

Felhalmozási kiadások összesen 19.464 ezer Ft 

Finanszírozási kiadások: 8.121 ezer Ft 

Költségvetési kiadások összesen 72.317 ezer Ft 

(3) A Társulási Tanács a 2017. évi költségvetési egyenleg működési összegét – 

12.436 ezer Ft, felhalmozási egyenlegét – 13.242 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 12.436 ezer Ft, a 

felhalmozási célú (TEFA) felhasználása 13.242 ezer Ft, összesen 25.678 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 25.830 ezer Ft tartalékot képez, melyből  

az általános tartalék összege 16.952 ezer Ft,  

a felhalmozási TEFA tartalék összege 8.878 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 8.121 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 2017. évi 

költségvetési bevételeit és költségvetési kiadásait előirányzat-csoportok, 

kiemelt előirányzatok szerinti bontásban az alábbiak szerint állapítja meg:  

 
Költségvetési bevételek   



Működési célú támogatások:  10 ezer Ft 

Működési célú bevételek:  818 ezer Ft 

Működési bevételek összesen  828 ezer Ft 

Felhalmozási bevételek összesen 0 ezer Ft 

Irányító szervtől kapott támogatás 8.121 ezer Ft 

Előző évi költségvetési visszatérülések 0 ezer Ft 

Költségvetési bevételek összesen 828 ezer Ft 

Finanszírozási bevételek: 8.121    ezer Ft 

Bevételek összesen 9.493 ezer Ft 

   

Költségvetési kiadások:   

Személyi juttatások 2.311 ezer Ft 

Munkaadókat terhelő járulék és szoc. hozzáj.adó: 552 ezer Ft 

Dologi és egyéb folyó kiadások 6.630 ezer Ft 

Egyéb működési célú kiadás 0 ezer Ft 

Működési kiadások összesen 9.493 ezer Ft 

Felhalmozási kiadások összesen 0 ezer Ft 

Támogatási kölcsönök nyújtása és törlesztése 0 ezer Ft 

Költségvetési kiadások összesen 9.493 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 2017. évi 

költségvetési egyenleg összegét működési – 8.665 ezer Ft-ban, felhalmozási 

egyenlegét 0 Ft-ban állapítja meg. A költségvetési szerv maradványa 544 eFt, 

amely teljes mértékben felhasználásra kerül. 

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

összegét az irányító szervi támogatással 8.121 eFt-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 (2017. 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 2017. január 

1-jétől kell alkalmazni. 

 

Nagykanizsa, 2017. február 15. 

 

Polai György Dénes Sándor 

Költségvetési  szerv vezetője Társulási Tanács Elnöke 

 
 

10/2017.(II.15.) 

10/2017.(II.15.) NTÖT. számú határozat (a társulási tanács 15 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. 2017. évi üzleti tervét 
49.570 eFt közhasznú, 0 eFt vállalkozói bevétellel, összesen 49.570 
eFt bevétellel és 50.155 eFt közhasznú, 0 eFt vállalkozói 
ráfordítással, összesen 50.155 eFt ráfordítással, -585 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 

 

11/2017. (III. 13.) 

11/2017. (III. 13.) NTÖT számú határozat (a Társulási Tanács 15 
igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül, 
egyhangúlag elfogadta): 
A Nagykanizsa és Térsége Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsa 
egyetért azzal, hogy a Nagykanizsa és Térsége Önkormányzati Társulás 
pályázatot nyújt be az Emberi Erőforrások Minisztériuma, EU Fejlesztések 
Végrehajtásáért Felelős Helyettes Államtitkárság által meghirdetett EFOP-
1.5.3-16 kódszámú „Humán szolgáltatások fejlesztése térségi szemléletben 
– kedvezményezett térségek” pályázatra konzorciumi együttműködésben.  
A Társulási Tanács felkéri és egyben felhatalmazza az Elnököt a konzorciumi 
tagokkal való tárgyalások lefolytatására, a pályázattal összefüggő 
valamennyi szükséges jognyilatkozat megtételére, így különösen: a 
kapcsolódó nyilatkozatok, szerződések és megállapodások, és a 
„Konzorciumi együttműködési megállapodás - Támogatási kérelem 
benyújtására” elnevezésű dokumentum aláírására, utólagos tájékoztatás 
mellett. 
Határidő: 2017. március 16.  
Felelős: Dénes Sándor elnök 
(Operatív felelős: Polai György ügyvezető) 
 
 

 



12/2017. (III. 13.) 

12/2017. (III. 13.) NTÖT számú határozat (a Társulási Tanács 15 igen 
szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül, egyhangúlag 
elfogadta):  
 

A Nagykanizsa és Térsége Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsa 
egyetért azzal, hogy a Nagykanizsa és Térsége Önkormányzati Társulás 
pályázatot nyújt be az Emberi Erőforrások Minisztériuma, EU Fejlesztések 
Végrehajtásáért Felelős Helyettes Államtitkárság által meghirdetett EFOP-
3.9.2-16 kódszámú „Humán kapacitások fejlesztése térségi szemléletben – 
kedvezményezett térségek” pályázatra, konzorciumi együttműködésben.  
A Társulási Tanács felkéri és egyben felhatalmazza az Elnököt a konzorciumi 
tagokkal való tárgyalások lefolytatására, a pályázattal összefüggő 
valamennyi szükséges jognyilatkozat megtételére, így különösen: a 
kapcsolódó nyilatkozatok, szerződések és megállapodások, és a 
„Konzorciumi együttműködési megállapodás - Támogatási kérelem 
benyújtására” elnevezésű dokumentum aláírására, utólagos tájékoztatás 
mellett. 
 
Határidő: 2017. március 16.  
Felelős: Dénes Sándor elnök 
(Operatív felelős: Polai György ügyvezető) 
 

 

13/2017. (III. 13.) 

13/2017. (III. 13.) NTÖT számú határozat (a Társulási Tanács 15 igen 
szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül, egyhangúlag 
elfogadta):  
 A Nagykanizsa és Térsége Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsa egyetért 
azzal, hogy a Nagykanizsa és Környéke Foglalkoztatási, Szociális és 
Közművelődési Nonprofit Kft. pályázatot nyújtson be a Gazdaságfejlesztési 
Operatív Programok keretében GINOP 5.1.4.-17. számú pályázati felhívásra, 
amelynek keretében Tranzitfoglalkoztatási programok támogatása valósítható 
meg. 
A Társulási Tanács felkéri és egyben felhatalmazza az ügyvezetőt a konzorciumi 
tagokkal való tárgyalások lefolytatására, a pályázattal összefüggő valamennyi 
szükséges jognyilatkozat megtételére, így különösen: a kapcsolódó nyilatkozatok, 
szerződések és megállapodások, és a „Konzorciumi együttműködési 
megállapodás - Támogatási kérelem benyújtására” elnevezésű dokumentum 
aláírására, utólagos tájékoztatás mellett. 
Határidő: 2017. május 31.  
Felelős: Polai György ügyvezető 
 

 

14/2017. (III. 13.) 

14/2017. (III. 13.) NTÖT számú határozat (a Társulási Tanács 15 igen 
szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül, egyhangúlag 
elfogadta):  

 A Nagykanizsa és Térsége Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsa 
egyetért azzal, hogy a Nagykanizsa és Környéke Foglalkoztatási, Szociális és 
Közművelődési Nonprofit Kft. konzorciumi tagként pályázatot nyújtson be 
az Emberi Erőforrások Minisztériuma, EU Fejlesztések Végrehajtásáért 
Felelős Helyettes Államtitkárság által meghirdetett EFOP-1.2.9-17 kódszámú 
„Nők a családban és a munkahelyen-standard” pályázatra konzorciumi 
együttműködésben.  
A Társulási Tanács felkéri és egyben felhatalmazza az ügyvezetőt a 
konzorciumi tagokkal való tárgyalások lefolytatására, a pályázattal 
összefüggő valamennyi szükséges jognyilatkozat megtételére, így 
különösen: a kapcsolódó nyilatkozatok, szerződések és megállapodások, és 
a „Konzorciumi együttműködési megállapodás - Támogatási kérelem 

 



benyújtására” elnevezésű dokumentum aláírására, utólagos tájékoztatás 
mellett. 
Határidő: 2017. május 31.  
Felelős: Polai György ügyvezető 
 

15/2017. (IV. 21. ) 

15/2017. (IV. 21. ) számú határozat (a Társulási Tanács 18 igen 
szavazattal tartózkodás és ellenszavazat nélkül,  egyhangúlag 
elfogadta): 
A Nagykanizsa és Térsége Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsa jóváhagyja 
az előterjesztésnek megfelelően a mellékelt határozatát a Nagykanizsa és Térsége 
Önkormányzati Társulás 7/2016. (II.19.) NTÖT. számú, a Társulás 2016. évi 
költségvetéséről szóló határozat módosításáról. 
Határidő: azonnal  
Felelős: Dénes Sándor elnök 
Operatív felelős: Polai György Irodavezető 
 
 
15/(IV.21.) 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.8.)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 ezer Ft bevételi és kiadási főösszege  118.924.973 
Ft-ra módosul. 
 
(5) A Társulási Tanács 68.702.973 Ft tartalékot képez, melyből az általános tartalék 
összege 58.945.973 Ft, a TEFA tartalék összege 9.757.000 Ft. 
 
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             Társulási Tanács Elnöke 
  
 
 

 

16/2017. (IV. 21. ) 

16/2017. (IV. 21. ) számú határozat (a Társulási Tanács 18 igen 
szavazattal tartózkodás és ellenszavazat nélkül,  egyhangúlag 
elfogadta): 

A  NAGYKANIZSA  ÉS   TÉRSÉGE  ÖNKORMÁNYZATI TÁRSULÁS 

 



16/2017. (04.21.) NTÖT. számú határozata 
a Társulás 2016. évi költségvetési zárszámadásáról 

 
A Nagykanizsa és Térsége Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsa az 
Államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvényben meghatározott jogkörében 
eljárva a 2016. évi költségvetési zárszámadásáról a következő határozatot hozza. 
 
1.   A Társulási Tanács a Társulás 2016. évi költségvetés végrehajtásáról szóló 
zárszámadás bevételi, kiadási főösszegét, valamint a tárgy évi költségvetési 
pénzmaradványát 
                                              91.549.955 Ft  kiadással  
                                            114.961.763 Ft  bevétellel  
                                             23. 411.808  Ft módosított pénzmaradvánnyal 
hagyja jóvá.                    
2.    A Társulási Tanács a Társulás 2016. 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 előirányzatának teljesítését a 2. számú melléklet szerint hagyja 
jóvá. 
(3)A kiadások  előirányzatának teljesítését a 3. számú melléklet szerint hagyja jóvá. 
(4) A települési önkormányzatok működési hozzájárulásáról szóló tájékoztatást a 
5. számú melléklet szerint hagyja jóvá. 
(5) Az állam által finanszírozott bérkiegészítést a 4. számú melléklet szerint hagyja 
jóvá. 
(7) A személyi juttatások és munkaadókat terhelő járulékok előirányzatát és 
teljesítését a 6. számú mellékletben foglaltaknak megfelelően fogadja el. 
(8) A dologi kiadások és egyéb folyó kiadások előirányzatát és teljesítését a 8. 
számú mellékletben foglaltaknak megfelelően fogadja el.  
(9) Az engedélyezett létszámkeretet a 7.számú melléklet szerint fogadja el. 
(10) A Területfejlesztési Alap működést a 9. számú melléklet szerint fogadja el. 
(11) A felhalmozási kiadásokat a 10. számú melléklet szerint fogadja el. 
(12) A Társulás 2016. december 31-i állapot szerinti mérleg főösszegét a 
118.387.136 Ft-ban állapítja meg. 
(13) Az immateriális javak, valamint tárgyi eszközök állományának alakulását 
79.947 e Ft értékben fogadja el. 
(14) A Társulás 2016. tárgyévi helyesbített pénzmaradványt 23.411,8 eFt-ban, 
állapítja meg.  
(15) A Kanizsatérségi Humán Szolgáltató Központ 2016. tárgyévi helyesbített 
pénzmaradványát 513,8 eFt-ban állapítja meg.  
3.  (1) A Társulás költségvetési szervének vezetője a pénzmaradványnak a 2016. 
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 

17/2017. (IV. 21.) 

17/2017. (IV. 21.) számú NTÖT határozat (a Társulási Tanács 18 igen 
szavazattal tartózkodás és ellenszavazat nélkül,  egyhangúlag elfogadta) 
1./  A Nagykanizsa és Térsége Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsa 
egyetért azzal, hogy a Nagykanizsa és Környéke Foglalkoztatási, Szociális és 
Közművelődési Nonprofit Kft. pályázatot nyújtson be a Nemzetgazdasági 
Minisztérium a foglalkoztatás elősegítéséről és munkanélküliek ellátásáról szóló 
1991. évi IV. törvény 40.§-a alapján pályázatot hirdet központi munkaerőpiaci 
program keretében speciális közfoglalkoztatási programhoz kapcsolódó 

 



munkaerőpiaci szolgáltatás támogatás nyújtására Zala megye Nagykanizsai 
járásában pályázati felhívásra. 
A Társulási Tanács felkéri és egyben felhatalmazza az ügyvezetőt a pályázattal 
összefüggő valamennyi szükséges jognyilatkozat megtételére, így különösen: a 
kapcsolódó nyilatkozatok, szerződések és megállapodások, és a Támogatási 
kérelem benyújtására elnevezésű dokumentum aláírására.  
Határidő: 2017. április 25.  
Felelős: Polai György ügyvezető 

 

18/2017. (IV. 21.) 

18/2017. (IV. 21.) számú NTÖT határozat (a Társulási Tanács 18 igen 
szavazattal tartózkodás és ellenszavazat nélkül,  egyhangúlag elfogadta) 
A Nagykanizsa és Térsége Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsa egyetért 
azzal, hogy a Nagykanizsa és Környéke Foglalkoztatási, Szociális és 
Közművelődési Nonprofit Kft. konzorciumi tagként pályázatot nyújtson be az 
Emberi Erőforrások Minisztériuma, EU Fejlesztések Végrehajtásáért Felelős 
Helyettes Államtitkárság által meghirdetett EFOP-1.1.7-17 kódszámú „Hátrányos 
helyzetű személyek munkaerő-piaci integrációjának segítése helyi eszközökkel” 
pályázatra konzorciumi együttműködésben.  
A Társulási Tanács felkéri és egyben felhatalmazza az ügyvezetőt a konzorciumi 
tagokkal való tárgyalások lefolytatására, a pályázattal összefüggő valamennyi 
szükséges jognyilatkozat megtételére, így különösen: a kapcsolódó nyilatkozatok, 
szerződések és megállapodások, és a „Konzorciumi együttműködési 
megállapodás - Támogatási kérelem benyújtására” elnevezésű dokumentum 
aláírására, utólagos tájékoztatás mellett. 
Határidő: 2017. július 12.  
Felelős: Polai György ügyvezető 

 

 

19/2017. (V.24.) 

19/2017. (V.24.) számú NTÖT határozat (a Társulási Tanács 18 igen 
szavazattal 
tartózkodás és ellenszavazat nélkül, egyhangúlag elfogadta): 
A Nagykanizsa és Térsége Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsa a 
tájékoztatást tudomásul veszi. 
Határidő: azonnal   
Felelős: Dénes Sándor elnök 
 

 

20/2017.(V.24.) 

20/2017.(V.24.) NTÖT. sz. határozat (a Társulási Tanács 18 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. 
2016. január 1 - 2016. december 31. közötti beszámolási időszakra vonatkozó 
számviteli törvény szerinti egyszerűsített éves beszámolóját 65.960 ezer Ft 
mérlegfőösszeggel és 40 ezer Ft mérleg szerinti eredménnyel.  
Felelős: Dénes Sándor elnök 
Határidő: 2017. május 31.    
(Operatív felelős: Polai György ügyvezető) 
 

 

21/2017.(V.24.)   

21/2017.(V.24.)  NTÖT. sz. határozat(a Társulási Tanács 18 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. 
2016. január 1 - 2016. december 31. közötti beszámolási időszakra vonatkozó 
közhasznúsági mellékletet. 
Felelős: Dénes Sándor elnök 
Határidő: 2017. május 31.   
(Operatív felelős: Polai György ügyvezető) 
 

 



22/2017. (V.24.) 

22/2017. (V.24.) számú NTÖT határozat (a Társulási Tanács 18 igen 
szavazattal tartózkodás és ellenszavazat nélkül,  egyhangúlag 
elfogadta) 
A Nagykanizsa és Térsége Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsa úgy dönt, 
hogy a Társulás rendezvénysátorának üzemeltetését 2017. 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) 
 

 

23/2017. (V.24.) 

23/2017. (V.24.) számú NTÖT határozat (a Társulási Tanács 18 igen 
szavazattal tartózkodás és ellenszavazat nélkül,  egyhangúlag 
elfogadta) 
A Nagykanizsa és Térsége Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsa úgy dönt, 
hogy a „Kistérségi Szociális Programiroda” nevű, NYDOP-5.1.1/A-09-2009-0015 
azonosító számú pályázat záró fenntartásáról szóló tájékoztatást elfogadja. 
Határidő: 2017. május 31.  
Felelős: Dénes Sándor elnök  
Operatív felelős: Polai György irodavezető  
 

 

24/2017. (XI.22.) 

24/2017. (XI.22.) számú NTÖT határozat (a Társulási Tanács 15 igen 
szavazattal 
tartózkodás és ellenszavazat nélkül, egyhangúlag elfogadta): 
 
A Nagykanizsa és Térsége Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsa a 2017. 
évi TEFA támogatásokat az alábbi összegeknek megfelelően elfogadja. 
 

Csapi Község Önkormányzata:       800.000 Ft 
Nagybakónak Község Önkormányzata:             1.400.000 Ft 
Fityeház Község Önkormányzata:   1.290.000 Ft  
Sormás Község Önkormányzata:     3.000.000 Ft 
Rigyác Község Önkormányzata:     1.200.000 Ft 
Eszteregnye Község Önkormányzata:   1.000.000 Ft 
Összesen: 8.690.000.000 Ft 

 
A Társulási Tanács felhatalmazza az Elnököt a támogatási határozatok 
beérkezését követően a pénzeszköz átadási megállapodások megkötésére. 
Határidő: 2017. december 31.  
Felelős: Dénes Sándor elnök  
(Operatív felelős: Polai György Irodavezető) 

 
 

 

25/2017.(XI.22.) 

25/2017.(XI.22.) NTÖT. sz. határozat (a Társulási Tanács 15 igen 
szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül, egyhangúlag 
elfogadta): 
A Nagykanizsa és Térsége Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsa a 
tájékoztatást elfogadja.  
Felelős: Dénes Sándor elnök 
Határidő: 2017. november 30.     
(Operatív felelős: Polai György ügyvezető) 
 

 

26/2017. (XI.22.) 

26/2017. (XI.22.) számú NTÖT határozat (a Társulási Tanács 15 igen 
szavazattal tartózkodás és ellenszavazat nélkül,  egyhangúlag 
elfogadta) 
A Nagykanizsa és Térsége Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsa megköszöni 
Magyar Vöröskereszt Zala Megyei Szervezetének a szakmai együttműködést, és a 

 



jelzőrendszeres házi segítségnyújtás szolgáltatásuk megszüntetésére vonatkozó 
bejelentést tudomásul veszi.  
A Társulási Tanács felhatalmazza az Elnököt a megállapodást megszüntető iratok 
aláírására.   
Határidő: 2017. december 31.  
Felelős: Dénes Sándor elnök 
(operatív felelős: Polai György irodavezető)  
 

27/2017. (XI.22.) 

27/2017. (XI.22.) számú NTÖT határozat (a Társulási Tanács 15 igen 
szavazattal tartózkodás és ellenszavazat nélkül,  egyhangúlag 
elfogadta) 
A Nagykanizsa és Térsége Önkormányzati Társulása Társulási Tanácsa úgy dönt, 
hogy a gazdálkodási feladatait 2018. január 1-től a Nagykanizsai Gazdasági Ellátó 
Szervezettel látja el. A Társulási Tanács felhatalmazza az Elnököt/ Alelnököt a 
feladatellátásra vonatkozó megállapodás aláírására.   
Határidő: 2017. december 31.  
Felelős: Dénes Sándor elnök 
(operatív felelős: Polai György irodavezető) 
 

 

28/2017. (XII.20.) 

28/2017. (XII.20.) számú NTÖT határozat (a Társulási Tanács 17 igen 
szavazattal 
tartózkodás és ellenszavazat nélkül, egyhangúlag elfogadta): 
A Nagykanizsa és Térsége Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsa a 2018. 
évi tervezett feladatok ismertetését megismerte, azok éves megvalósítását a 2018. 
évi költségvetési tervezésében és a Nonprofit Kft. üzleti tervezésében támogatja. 
Határidő: 2018. március 31.  
Felelős: Dénes Sándor elnök  
Operatív felelős: Polai György irodavezető  

 
 

 

29/2017. (XII.20.) 

 
29/2017.(XII.20.) NTÖT. sz. határozat(a Társulási Tanács 17 igen 
szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül, egyhangúlag elfogadta):  

A Nagykanizsa és Térsége Önkormányzati Társulása Társulási Tanácsa a 
Társulás és költségvetési szervének Pénzkezelési szabályzatát 
jóváhagyja. 
Határidő: azonnal   
Felelős: Dénes Sándor Elnök 
Operatív felelős: Polai György Irodavezető 

 

 

30/2017. (XII.20.) 

30/2017.(XII.20.) NTÖT. sz. határozat(a Társulási Tanács 17 igen 
szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül, egyhangúlag elfogadta):  

A Nagykanizsa és Térsége Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsa a 
Társulás és költségvetési szerve Kötelezettségvállalás, utalványozás, 
ellenjegyzés, érvényesítés rendjének szabályzatát jóváhagyja. 
Határidő: azonnal 
Felelős: Dénes Sándor elnök   
Operatív felelős: Polai György Irodavezető 

 

 

31/2017. (XII.20.) 

31/2017. (XII.20.) számú NTÖT határozat (a Társulási Tanács 17 igen 
szavazattal tartózkodás és ellenszavazat nélkül,  egyhangúlag 
elfogadta) 
A Nagykanizsa és Térsége Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsa a 2018. évi 
munkatervét elfogadja. 
Határidő: Azonnal 
Felelős: Dénes Sándor elnök 
Operatív felelős: Polai György Irodavezető 

 



 

   


