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Határozat 
sorszáma 

2020. évi határozatok -Határozat szövege 
Megjegyz

és 

1/2020. (II. 06.) 

12020. (II. 06.) NTÖT számú határozat:  
A Nagykanizsa és Térsége Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsa a 
Felügyelő Bizottság, a Pénzügyi Bizottság, és a TEFA Bizottság beszámolóját a 
2019. évi munkáról elfogadta, a társulási tanács megköszöni a bizottsági 
tagoknak az egész évi munkájukat. 
Határidő: azonnal   
Felelős: Balogh László elnök 

 

 

 

 

2/2020. (II. 06.) 

2/2020. (II.06.) számú NTÖT határozat:  
A Nagykanizsa és Térsége Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsa a 
Társulás 2019. évi szakmai munkájáról a beszámolóját elfogadja. 
Határidő: azonnal  
Felelős: Balogh László elnök 
(Operatív felelős: Polai György irodavezető) 

 

 

 

3/2020. (II. 06.) 

3/2020. (II.06.) számú NTÖT határozat: 
A Nagykanizsa és Térsége Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsa egyetért 
azzal, hogy a Nagykanizsa és Térsége Önkormányzati Társulás a TOP-5.1.2-
15-ZA1-2016-00002 Dél-Zalai Foglalkoztatási Együttműködés nevű pályázatát 
a rendelkezésre álló pénzügyi források alapján konzorciumi partnerségben az 
eredeti pályázatát meghosszabbítsa 2020. december 31-ig. 
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” elnevezésű dokumentum aláírására, utólagos 
tájékoztatás mellett. 
Határidő: 2020. június 30. 
Felelős: Balogh László elnök 
(Operatív felelős: Polai György irodavezető) 

 

 

4/2020.(II. 06.) 

4/2020. (II.06.) számú NTÖT határozat: 
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 
eredeti pályázat meghosszabbítására a TOP-6.8.2-15-NA1-2016-00001 
azonosító számú, Kanizsai Foglalkoztatási Paktum projektre. 
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” elnevezésű dokumentum aláírására, utólagos 
tájékoztatás mellett. 
Határidő: 2020. június 30.  
Felelős: Polai György ügyvezető 

 

 

5/2020.(II.06.)  
5/2020. (II.06.) számú NTÖT határozat: 
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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 
eredeti pályázat meghosszabbítására a TOP-5.1.2-15-ZA1-2016-00002 
számú, Dél-Zalai Foglalkoztatási Együttműködés nevű projektre. 
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” elnevezésű dokumentum aláírására, utólagos 
tájékoztatás mellett. 
Határidő: 2020. június 30.  
Felelős: Polai György ügyvezető 

 

6/2020.(II.06.) 

6/2020. (II.06.) számú NTÖT határozat: 
A Nagykanizsa és Térsége Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsa 
jóváhagyja a Nagykanizsa és Környéke Foglalkoztatási, Szociális és 
Közművelődési Nonprofit Kft. 10 millió Ft kamatmentes, visszatérítendő 
tulajdonosi kölcsön igényét, 6 hónap időtartamra.  
Felhatalmazza a Társulás elnökét és a Nagykanizsa és Környéke 
Foglalkoztatási, Szociális és Közművelődési Nonprofit Kft. ügyvezetőjét a 
pénzeszköz átadási megállapodás aláírására. 
            Határidő:2020. március 31.   
            Felelős: Balogh László elnök 
            (Operatív felelős: Polai György ügyvezető) 

 

 

7/2020.(II.06.) 

 
7/2020.(II.06.) NTÖT. sz. határozat: 
A Nagykanizsa és Térsége Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsa úgy 
dönt, hogy 2020. évben a társulási tanács tagjai részére a munkavégzésük 
elősegítése érdekében informatikai eszközöket vásárol, a beszerzés tervezett 
keretösszegét, 7.620eFt-ot a Társulás költségvetésében meghatározza.   
Felkéri a Közbeszerzési Bizottságot és az Elnököt a beszerzés ügyének 
lebonyolítására. 
Határidő: 2020. április 30.    
Felelős: Balogh László elnök, Kanász János Közbeszerzési Bizottság elnöke. 
(Operatív felelős: Polai György irodavezető) 
 

 

 

8/2020. (II. 06.) 

8/2020.(II.06.) NTÖT. sz. határozat: 
A Nagykanizsa és Térsége Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsa a 
települési önkormányzatok által fizetendő lakosságszám arányos pénzügyi 
hozzájárulás (tagdíj) mértékét 2020. évre vonatkozóan 200 Ft/fő mértékben 
állapítja meg.  
A pénzügyi hozzájárulás (tagdíj) összege településenként a normatív 
támogatások igénylésében rögzített 2019. január 01-i lakosságszám alapján 
kerül megállapításra. Az átutalás két egyenlő részben történik megállapodás 
alapján. Az első részlet esedékessége 2020. április 15. a második részlet 
esedékessége 2020. szeptember 15. A Társulási tanács felhatalmazza az 
elnököt a hozzájárulás összegére vonatkozó megállapodások aláírására. 
Határidő: 2020. március 31.    
Felelős: Balogh László elnök 
(operatív felelős: Polai György irodavezető)  

 

 

9/2020. (II. 06.) 9/2020. (II. 06.) NTÖT számú határozat:  
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A Nagykanizsa és Térsége Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsa az 
előterjesztés alapján a Nagykanizsa és Térsége Önkormányzati Társulás 
összevont 2020. évi költségvetését: 
78.808.461 Ft bevételi és kiadási előirányzattal állapítja meg.  
Ezen belül a Társulási Tanács elemi költségvetését 66.804.461 Ft bevételi és 
kiadási előirányzattal, ebből a Dél Zalai Foglalkoztatási Együttműködés 
költségvetését 11.015.117 Ft bevételi és kiadási előirányzattal, a TEFA bevételi 
és kiadási előirányzattal 12.312.444 Ft állapítja meg.  
A Társulás irányítása alatt lévő Kanizsatérségi Humán Szolgáltató Központ 
elemi költségvetését 12.004.000  Ft bevételi és kiadási előirányzattal állapítja 
meg. 
Tervezett általános tartalék összege 31.763.274 Ft, amely a területfejlesztési 
szervezetnél 25.450.830 Ft, a TEFA alap felhalmozási tartalék összege 
6.312.444 Ft, a Dél-Zalai Foglalkoztatási Együttműködés tartalék összege 0 Ft.  
Határidő: azonnal 
Felelős: Balogh László elnök 
Operatív felelős: Polai György irodavezető 

 

10/2020.(II.06.) 

 
10/2020.(II. 06.) NTÖT. számú határozat:   
A Nagykanizsa és Térsége Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsa  

1. mint a Nagykanizsa és Környéke Foglalkoztatási, Szociális és 
Közművelődési Nonprofit Kft. tulajdonosa a Kft. 2020. évi üzleti tervét 
27.913 e Ft közhasznú, 1.280 e Ft vállalkozói bevétellel, összesen 
29.193 e Ft bevétellel, valamint 29.183 e Ft közhasznú, 10 e Ft 
vállalkozói ráfordítással, összesen 29.193 e Ft ráfordítással, - 1.270 e Ft 
közhasznú eredménnyel és 1.270 e Ft vállalkozói eredménnyel, 
összesen nullszaldósan 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 

 

 

11/2020. (II.06.) 

11/2020.(II.06.) NTÖT. számú határozat:  
A Nagykanizsa és Térsége Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsa Horváth 
Jácint képviselőt a Felügyelő Bizottság tagjának megválasztotta.  
Határidő: 2020. február 06.   
Felelős: Balogh László elnök 
Operatív felelős: Polai György irodavezető 

 

 

12/2020. (II. 06.) 

12/2020.(II.06.) NTÖT. számú határozat:  
A Nagykanizsa és Térsége Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsa Szabó 
Szilárd képviselőt a Pénzügyi Bizottság tagjának megválasztotta.  
Határidő: 2020. február 06.   
Felelős: Balogh László elnök 
Operatív felelős: Polai György irodavezető 

 

 

13/2020. (II.06.) 

13/2020.(II.06.) NTÖT. számú határozat:  
A Nagykanizsa és Térsége Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsa Gondi 
Zoltán képviselőt a Közbeszerzési Bizottság tagjának megválasztotta.  
Határidő: 2020. február 06.   
Felelős: Balogh László elnök 
Operatív felelős: Polai György irodavezető 

 

 

14/2020. (VI.30.) 14/2020. (VI.30.) NTÖT számú határozat:   
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A Nagykanizsa és Térsége Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsa a 
„Helyi foglalkoztatási együttműködések” pályázatok megvalósításáról, a 
projekthosszabbításról a tájékoztatást elfogadja. 
 
A TOP-5.1.2-15-ZA1-00002 számú Dél-Zalai Foglalkoztatási Együttműködés 
projekt konzorciumvezetői feladataihoz kapcsolódó kötelezettségek 
teljesítésére kiegészítő finanszírozást biztosít az általános tartalék terhére, 
2.760 e Ft összegben. 
Határidő: azonnal, 2020. június 30.   
Felelős: Balogh László elnök 
(Operatív felelős: Polai György irodavezető) 

 
 

15/2020. (VI.30.) 

15/2020. (VI.30.) NTÖT számú határozat:  

 

A Nagykanizsa és Térsége Önkormányzati Társulás társulási tanácsa a 2019. 

évről szóló összefoglaló ellenőrzési jelentést az előterjesztés szerinti tartalommal 

jóváhagyja. 

Felelős: Balogh László elnök 

(Operatív felelős: Polai György irodavezető) 

Határidő: azonnal 

 

 

16/2020. (VI.30.) 

16/2020. (VI.30.) NTÖT számú határozat:  

 

A Nagykanizsa és Térsége Önkormányzati Társulása Társulási Tanácsa a 

Társulás összevont 2019. évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadás 

bevételi, kiadási főösszegét, valamint a tárgy évi költségvetési pénzmaradványát 

42.791.717 Ft  kiadással 

82.797.106 Ft  bevétellel 

40.005.389 Ft  módosított pénzmaradvánnyal 

hagyja jóvá, a mellékelt részletes határozat szerint. 

Határidő: azonnal   

Felelős: Balogh László elnök 

(Operatív felelős: Polai György irodavezető) 
 

 

17/2020. (VI. 30.) 

17/2020. (VI.30.) számú NTÖT határozat: 

A Nagykanizsa és Térsége Önkormányzati Társulás a Dél-Zalai Foglalkoztatási 

Együttműködés 2020. július 1 - 2021. március 31. időtartam szerinti hosszabbítás 

többletöltségeit vállalja, az ütemezett rendelkezésre álló források 

felhasználásával. A kiegészítő finanszírozást jóváhagyja a mellékelt részletes 

határozat szerint. 

Határidő: azonnal   

Felelős: Balogh László elnök 

(Operatív felelős: Polai György irodavezető) 

 

 

18/2020. (VI.30.) 

18/2020. (VI.30.) számú NTÖT határozat: 

A Nagykanizsa és Térsége Önkormányzati Társulás a Nagykanizsa és Környéke 

Nonprofit Nonprofit Kft. többletköltségeire havi 20 e Ft kiegészítő hozzájárulást 

biztosít a takarítási, kisegítő technikai feladatokra alkalmazott személy 

költségeinek finanszírozására. 

Határidő: azonnal   

Felelős: Balogh László elnök 

(Operatív felelős: Polai György irodavezető) 
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19/2020. (VI.30.) 

19/2020. (VI.30.) számú NTÖT határozat: 

A Nagykanizsa és Térsége Önkormányzati Társulás a Kanizsatérségi Humán 

Szolgáltató Központ közalkalmazotti munkatársának megszűnése miatt a 

felmentési időre járó bér és a végkielégítés fedezetére összesen 2.530.000 Ft 

kiegészítő hozzájárulást biztosít az irányító szervi támogatás megnövelésével 

Határidő: azonnal   

Felelős: Balogh László elnök 

(Operatív felelős: Polai György irodavezető) 

 

 

20/2020.(VI.30.) 

20/2020. (VI.30.) számú NTÖT határozat: 

A Nagykanizsa és Térsége Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsa 

jóváhagyja a mellékelt határozatát, mint a Nagykanizsa és Térsége 

Önkormányzati Társulás 9/2020. (II. 06.) NTÖT. számú, a Társulás 2020. évi 

költségvetéséről szóló határozat módosítását.  

Határidő: azonnal  

Felelős: Balogh László elnök 

Operatív felelős: Polai György Irodavezető 

 
 

 

21/2020.(VI.30.) 

 

21/2020. (VI.30.) számú NTÖT határozat: 

A Nagykanizsa és Térsége Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsa a 

Kanizsatérségi Humán Szolgáltató Központ intézményvezetői tisztségének 

betöltésére pályázatot ír ki az előterjesztés mellékletét képező pályázati felhívás 

közzétételével. A jelölt személyek meghallgatására felkéri Jakab Sándor alelnök 

vezetésével a Bizottsági elnököket, a szakmai véleményezésük, értékelésük 

szerint, a felkért bizottság javaslata alapján a Társulási Tanács dönt. 

Határidő: 2020. július 10. - pályázat közzététele, 2020.augusztus 31. - beérkezett 

pályázatok előterjesztése döntésre 

Felelős: Balogh László elnök 

(Operatív felelős: Bencze Valéria pénzügyi ügyintéző) 

 

 

22/2020. (VI.30.) 

22/ 2020.(VI.30.) NTÖT. sz. határozat: 

A Nagykanizsa és Térsége Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsa elfogadja 

a Nagykanizsa és Környéke Foglalkoztatási, Szociális és Közművelődési 

Nonprofit Kft. 2019. január 1 - 2019. december 31. közötti beszámolási időszakra 

vonatkozó számviteli törvény szerinti egyszerűsített éves pénzügyi beszámolóját 

61.657 ezer Ft mérlegfőösszeggel és 344 ezer Ft adózott eredménnyel.  

Felelős: Balogh László elnök 

Határidő: 2020. június 30.    

(Operatív felelős: Polai György ügyvezető) 

 

 

23/2020.(VI.30.) 

23/2020.(VI.30.) NTÖT. sz. határozat: 

A Nagykanizsa és Térsége Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsa elfogadja 

a Nagykanizsa és Környéke Foglalkoztatási, Szociális és Közművelődési 

Nonprofit Kft. 2019. január 1 - 2019. december 31. közötti beszámolási időszakra 

vonatkozó, működésével kapcsolatos összefoglaló beszámolót, közhasznúsági 

jelentést és a közhasznúsági mellékletet. 

Felelős: Balogh László elnök 

Határidő: 2020. június 30.   

(Operatív felelős: Polai György ügyvezető) 

 

 

24/2020.(VI.30.) 24/2020.(VI.30.) NTÖT. sz. határozat:  
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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 2020. július 1. napjától 2022. december 31. napjáig megbízza 

Polai György jelenlegi ügyvezetőt, az ügyvezetői teendők megbízási 

jogviszonyban, díjazás nélkül történő ellátásával. 

Határidő: azonnal 

Felelős: Balogh László elnök  

Operatív felelős: Bencze Valéria pénzügyi ügyintéző  

 

25/2020.(VIII.28.) 

25/2020. (VIII.28.) NTÖT számú határozat:  

A Nagykanizsa és Térsége Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsa tudomásul 

veszi a projektfinanszírozás nehézségeit az utólagos elszámolások miatt és 

hozzájárul ahhoz, hogy a Nagykanizsa és Környéke Foglalkoztatási, Szociális és 

Közművelődési Nonprofit Kft. ügyvezetőjének  

kérelmére a Társulás ötmillió forint visszatérítendő kölcsönt nyújt a projektek 

elhúzódó elszámolása idejére, 2020. november-2021. április időszakban.  

A Társulási tanács felhatalmazza az elnököt és az ügyvezetőt a szerződés 

aláírására. 

Határidő: 2020. december 31. 

Felelős: Balogh László elnök  

Operatív ügyekben: Polai György irodavezető 

 

 

26/2020.(VIII.28.) 

26/2020. (VIII.28.) számú NTÖT határozat: 

A Nagykanizsa és Térsége Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsa a 2020. 

évi TEFA támogatásokat az alábbi összegeknek megfelelően elfogadja. 

 

Ssz. 

Pályázatot 

benyújtó 

Önkormányzat 

TEFA Bizottság 

által megítélt 

összeg Ft 

1. Murakeresztúr 786.000 

2. Eszteregnye   2.691.000 

3. Újudvar  2.523.000 

4. Összesen: 6.000.000 

 

Felhatalmazza Társulás Elnökét a támogatási szerződések aláírására.  

Felelős: Balogh László elnök  

Határidő: 2020. szeptember 30.      

Operatív felelős: Polai György irodavezető 
  

 

27/2020.(VIII.28.) 

27/2020. (VIII.28.) számú NTÖT határozat: 

 

1. A Nagykanizsa és Térsége Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsa 

megállapítja, hogy a Kanizsatérségi Humán Szolgáltató Központ 

intézményvezetői (magasabb vezető) állására meghirdetett pályázata 

eredményes. 
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2. A Kanizsatérségi Humán Szolgáltató Központ intézményvezetői 

(magasabb vezető) állásának betöltésére Polai György, (8800 

Nagykanizsa, Dózsa Gy. u. 1/a.) érvényes pályázatát fogadja el.   

3. A Társulási Tanács a Kanizsatérségi Humán Szolgáltató Központ 

intézményvezetői (magasabb vezető) feladat ellátására 2020. szeptember 

1-től 2025. augusztus 31-ig terjedő időtartamra Polai György, (8800 

Nagykanizsa, Dózsa Gy. u. 1/a.) alatti lakost bízza meg.  

A Tanács felkéri az Elnököt, hogy a szükséges munkáltatói 

intézkedéseket tegye meg.   

Határidő: 2020. augusztus 31. 

Felelős: Balogh László elnök 

 

28/2020.(VIII.28.) 

28/2020. (VIII.28.) számú NTÖT határozat: 

 

1. Az irodavezető foglalkoztatása és bérezése részmunkaidőben a 

Kanizsatérségi Humán Szolgáltató Központ irodavezetői munkakörben 

napi 2 órában, havi bruttó 147.100 Ft, részmunkaidőben másik 

munkakörben a TOP-5.1.2 Dél-Zalai Foglalkoztatási Együttműködés 

projektben projektfoglalkoztatás keretében, napi 6 órában 

paktummenedzserként, a paktum irodavezetőjeként havi bruttó 350.974 

Ft.  

2. Az illetményének megállapításában és a juttatásokra vonatkozóan 

irányadónak a „Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. 

törvény rendelkezéseit alkalmazva, jelenleg a „H” fizetési osztály 14 

fizetési fokozatába sorolva, a magasabb vezetői pótlék mértéke a 

mindenkori illetménypótlék alap 250%-a, az egyéb, idegennyelv tudási 

pótlékának összege a pótlék 50%-a került beszámításra. 

3. A részmunkaidős foglalkoztatás a TOP 5.1.2 projekt fizikai befejezéséig 

történik. 

A Tanács felkéri az Elnököt, hogy a szükséges munkáltatói intézkedéseket tegye 

meg.   

Határidő: 2020. augusztus 31. 

Felelős: Balogh László elnök 

 

 

 

29/2020.(XII.22.) 

Nagykanizsa és Térsége Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsának  

29/2020. (XII.22.) NTÖT. számú határozata  

A veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 478/2020. (XI.3.) Korm. rendelettel 

kihirdetett veszélyhelyzetben, a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó 

egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény (a 

továbbiakban: Kat.) 46.§ (4) bekezdésében biztosított felhatalmazás alapján, a 

Nagykanizsa és Térsége Önkormányzati Társulás Elnökeként Nagykanizsa és 

Térsége Önkormányzati Társulás Társulási Megállapodásának V.1.A) 2. pontja 

értelmében - a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi 

CLXXXIX. törvény (a továbbiakban: Mötv.) 95. § (3) bekezdése szerinti 

hatáskörben eljárva,  

döntök 

arról, hogy a Nagykanizsa és Térsége Önkormányzati Társulás a Társulás és 

szervezeteinek 2021. évi működéséhez a feltételeket az alábbiak szerint 

biztosítja: 
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1. A feladatok ellátásához a létszámszükségletet a megszűnő 

projektfoglalkoztatás után az irodavezető, a pénzügyi ügyintéző és pénzügyi 

adminisztrátor vonatkozásában, megosztott munkakörökben engedélyezi. 

2. A költségek finanszírozására a Kanizsatérségi Humán Szolgáltató Központ 

részére központi irányító szervi támogatások folyósítása címen 8.957,8 e Ft 

összegben, a Nagykanizsa és Környéke Nonprofit Kft. részére vissza nem 

térítendő támogatásértékű működési kiadásként 4.000 e Ft összegben biztosítja 

és a 2021. évi költségvetésében betervezi. A Nagykanizsa és Környéke Nonprofit 

Kft. 2021. évi üzleti tervét ennek figyelembevételével terjeszti be a társulási 

tanács számára. 

Felkérem a társulás irodavezetőjét, hogy a 2021. évi költségvetésbe tervezze be 

a támogatás mértékét. 

Felkérem a Nagykanizsa és Környéke Nonprofit Kft. ügyvezetőjét, hogy a 2021. 

évi üzleti tervét a támogatással állítsa össze.  

 

A döntés az Mötv. 132. § (2) és (3) bekezdése alapján törvényességi 

felülvizsgálat keretében vizsgálható. 

Indokolás 
 

Magyarország Kormánya a 478/2020. (XI.3.) Korm. rendelettel az élet- és 

vagyonbiztonságot veszélyeztető tömeges megbetegedést okozó SARS-CoV-2 

koronavírus világjárvány (a továbbiakban: világjárvány) következményeinek 

elhárítása, a magyar állampolgárok egészségének és életének megóvása 

érdekében Magyarország egész területére 2020. november 4. napjától 

veszélyhelyzetet hirdetett ki.  

 

A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról 

szóló 2011. évi CXXVIII. törvény (a továbbiakban: Kat.) 46. § (4) bekezdése 

szerint „Veszélyhelyzetben a települési önkormányzat képviselő-testületének, a 

fővárosi, megyei közgyűlésnek feladat- és hatáskörét a polgármester, illetve a 

főpolgármester, a megyei közgyűlés elnöke gyakorolja. Ennek keretében nem 

foglalhat állást önkormányzati intézmény átszervezéséről, megszüntetéséről, 

ellátási, szolgáltatási körzeteiről, ha a szolgáltatás a települést is érinti.”  

 

A Kat. 46. § (4) bekezdése alapján a polgármester jogosult valamennyi 

közgyűlési hatáskört, beleértve a közgyűlés szerveire átruházott feladat- és 

hatáskörgyakorlást is veszélyhelyzet esetén az önkormányzat zökkenőmentes 

működése érdekében gyakorolni.  

 

A társulás legfőbb döntéshozó szerve a társulási tanács, melynek működésére 

az Mötv.  95. § (3) bekezdése alapján a képviselő - testület működésére vonatkozó 

szabályokat kell megfelelően alkalmazni. 

 

A Belügyminisztérium és a Miniszterelnökség által 2020. március 27-én a Kat. 

46. § (4) bekezdésének gyakorlati alkalmazásával kapcsolatban kiadott közös 

szakmai álláspont, majd az azt kiegészítő BM/5428-5/2020. iktatószámú 

értelmezés szerint az önkormányzati társulások is a képviselő- testületek által 

átruházott hatáskörben járnak el, így az Mötv. 95. § (3) bekezdése alapján 

analógiát alkalmazva a társulási tanács hatáskörébe tartozó döntéseket a 

társulási tanács elnöke hozhatja meg. 

 

A fenti törvényi rendelkezések, valamint a hivatkozott szakmai álláspont 

értelmében veszélyhelyzetben a társulási tanács sem ülésezik, így a társulási 
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tanács elnöke jogosult valamennyi társulási tanácsi hatáskört a társulás 

zökkenőmentes működése érdekében gyakorolni. 

 

Az elmúlt napokban folytatott egyeztetések alapján megállapításra került, hogy a 

projektek menedzselése a járványügyi korlátozások miatt sürgős intézkedéseket 

igényelnek, ennek jóváhagyásához szükséges az előterjesztési anyag. 

 

Az ügy jellege és nagyságrendje indokolja a különleges jogrend időszaka alatti 

társulási elnöki döntést, valamint a sürgősséget is.  

 

A Nagykanizsa és Térsége Önkormányzati Társulás irodavezetője 2020. 

december 10-én kelt levelében írásban tájékoztatást adott a Nagykanizsa és 

Térsége Önkormányzati Társulás és gazdasági társasága, a Nagykanizsa és 

Környéke Nonprofit kft. 2021. évi működésének várható feltételeiről. A 

szervezetek hazai és európai uniós támogatással folyamatban lévő gazdaság 

fejlesztési pályázatokat valósítanak meg. A pályázatok megvalósítása 2021. 

évben befejeződik és az európai uniós projekteket a fizikai befejezést követően 

2021-ben pénzügyileg is le kell zárni. A teljes pénzügyi záráshoz, a helyszíni 

ellenőrzésekhez biztosítani szükséges a személyi feltételeket, ezért szükséges a 

működésünket érintő ügyekben a feltételek kidolgozása, és ennek alapján 

határidős döntéseket kell hozni. Tudjuk, hogy a 2021-es év a válság miatt nehéz 

helyzetet teremt, azonban a leszűkített mozgástér mellett csökkentett mértékű 

működést szeretnénk biztosítani.   

A TOP Program keretében megvalósított pályázatok lépcsőzetesen befejeződnek, 

a fizikai befejéseket követően a pénzügyi zárásokra kerül sor.  

A 2021. évi működés alapvetően az alábbi projektek lebonyolításában való 

közreműködésre épül, melyekben  

• TOP-6.8.2-15-NA1-2016-00001 „KANIZSAI FOGLALKOZTATÁSI 

PAKTUM-1” nevű projekt zárása 

• TOP-6.8.2-16-NA1-2018-00001 „KANIZSAI FOGLALKOZTATÁSI 

PAKTUM-2” nevű projekt zárása 

• TOP-5.1.2-15-ZA1-2016-00002 „Dél Zalai Foglalkoztatási 

Együttműködés” nevű projekt megvalósítása és befejezése 

• TOP-6.9.1-15-NA1-2016-00001 „Együtt Ligetvárosért!” projekt 

megvalósítása és zárása, feltételek kidolgozása jelenleg folyamatban van. 

• TOP-5.1.1-15-ZA1-2016-00001 „Zalai Innovatív foglalkoztatási 

paktum” keretében partnerség, zárása együttműködés – folyamatos. 

• Partneri együttműködés a Zala Megyei Közgyűlés által tervezett 2021-

27 projektekben.  

• Mentori szolgáltatásnyújtás a Dél-zalai térség önkormányzatainak 

hátrányos helyzetű, tartós álláskeresői részére. 

 

A fenti projektek sikeres megvalósítását a Társulás és a Nonprofit Kft. 

együttműködési megállapodásával biztosíthatjuk. 

A megvalósításban felmerülő személyi jellegű kiadások, költségek, 

munkaszerződések módosításai indokolják a megváltozó feltételekhez történő 

alkalmazkodást. 

A Társulásnál és a Nonprofit Kft-nél a munkatársak javadalmazása alapvetően a 

projektekből történt, ezért a projektszerződések megszűnésével az év során 

különböző időpontokban az alkalmazottak jelentős részének a munkaszerződése 

is megszüntetésre kerül.  

A szakmai megvalósítók munkaviszonyának megszűnése mellett ugyanakkor 

a pénzügyi feladatok fentiekben vázolt ellátására szükséges 2 fő foglalkoztatását 
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betervezni, a feladatok zavartalan elvégzéséhez. Ennek alapján felmértük a 

szervezetek tekintetében várható költségeket és bevételeket. 

A Nagykanizsa és Térsége Önkormányzati Társulás és intézménye, a 

Kanizsatérségi Humán Szolgáltató Központ 2021. évi költségvetése a 

fentieknek megfelelően kerül beterjesztésre, valamint a Nagykanizsa és 

Környéke Nonprofit Kft. 2021. évi üzleti terve is ennek figyelembe vételével 

kerül benyújtásra. 

 

A Kat. 46. § (4) bekezdése szerint biztosított feladat- és hatásköreit a társulási 

tanács elnökének az Mötv. 9. §-ában meghatározott jóhiszeműség és társadalmi 

rendeltetésnek megfelelő joggyakorlás elvével összhangban kell gyakorolnia 

úgy, hogy döntéseinek mindenkor meg kell felelnie a szükségesség és arányosság 

követelményének. 

 

Erre figyelemmel a hazai és európai uniós támogatással folyamatban lévő projekt 

eredményes megvalósítása és forrásvesztés elkerülése érdekében a 

foglalkoztatásra vonatkozó szerződés módosításra irányuló döntés meghozatala 

az Mötv. 9. §-ában meghatározott jóhiszeműség és társadalmi rendeltetésnek 

megfelelő joggyakorlás elvével összhangban levő szükséges és arányos döntés. 

 

A határozat alapja a Kat. 46. § (4) bekezdése, az Mötv. 95. § (3) bekezdése, a 

veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 478/2020. (XI.3.) Korm. rendelet, valamint 

az Mötv. 107 §-a. 

 

Nagykanizsa, 2020. december 22. 

……………………… 

                                                                              Balogh László  

                                                                                      elnök 

 

30/2020.(XII.22.) 

 

30/2020.(XII.22.)  sz.  NTÖT. számú határozata a 20/2020(VI.30) sz. NTÖT. 

határozatával  módosított 9/2020. (II. 06.) NTÖT. számú, a Társulás 2020. 

évi költségvetéséről szóló határozat módosításáról: 

 

A Nagykanizsa és Térsége Önkormányzati Társulás Elnöke, a veszélyhelyzet 

kihirdetéséről szóló 478/2020. (XI.3.) Korm. rendelettel kihirdetett 

veszélyhelyzetben, a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes 

törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény (a továbbiakban: 

Kat.) 46.§ (4) bekezdésében biztosított felhatalmazás alapján, a Nagykanizsa és 

Térsége Önkormányzati Társulás Elnökeként Nagykanizsa és Térsége 

Önkormányzati Társulás Társulási Megállapodásának V.1.A) 2. pontja 

értelmében - a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi 

CLXXXIX. törvény (a továbbiakban: Mötv.) 95. § (3) bekezdése szerinti 

hatáskörben eljárva, Magyarország Társulási Tanácsa a Magyarország 2020. évi 

központi költségvetéséről szóló 2019. évi LXXI. törvény, az Államháztartásról 

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

368/2011. (XII.31.) számú Kormányrendelet előírásainak megfelelően a 2020. 

évi költségvetéséről hozott, 20/2020.(VI.30). NTÖT. sz. határozatával módosított 

9/2020.(II.06.) NTÖT. számú határozatát az alábbiak szerint módosítja: 

 

I. 

A költségvetés bevételei és kiadásai 
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(1) A Társulási Tanács a Nagykanizsa és Térsége Önkormányzati Társulás 2020. 

évi összevont módosított költségvetési előirányzata 81.338.461 Ft változatlan.  

 

a)   81.338.461 Ft költségvetési bevételen belül  

- a működési költségvetési előirányzat csoport összege:    24.222.589 Ft,  

- a felhalmozási költségvetési előirányzat csoport összege: 6.670.473 Ft,  

- finanszírozási bevételek összege: 50.445.399 Ft. 

 

b)  81.338.461 Ft Ft költségvetési kiadáson belül  

- a működési költségvetési előirányzat csoport összege:     50.477.536 Ft,  

- a felhalmozási költségvetési előirányzat csoport összege:  20.440.444 Ft,  

- a finanszírozási kiadás összege: 10.420.481 Ft. 

 

 

(2) Az eredeti határozat II. (3) pontja helyébe az alábbi rendelkezések 

lépnek: 

 

(3) Az összevont költségvetésből a Társulási Tanács 2020. évi költségvetési 

bevételei és kiadásai 61.673.980 Ft összegben lett megállapítva. Az 

előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok szerinti módosított értékei az 

alábbi bontásban az 1. számú mellékletben az alábbiak szerint állapítja meg:  
 
 

Megnevezés eredeti eir. mód. eir. mód. eir.dec. 

Költségvetési bevételek:             

Működési célú támogatások:  12.181.000 Ft 12.181.000 
F
t 12 181 000 

F
t 

Felhalmozási célú támogatások: 6.670.473 Ft 6.670.473 
F
t 6 670 473 

F
t 

Működési célú bevételek 921.589 Ft 921.589 
F
t 921 589 

F
t 

Felhalmozási bevételek 6.670.473 Ft 6.670.473 
F
t 6 670 473 

F
t 

Működési bevétel összesen: 23.102.589 Ft 23.102.589 
F
t 23 102 589 

F
t 

Felhalmozási bev és tám összesen 6.670.473 Ft 6.670.473 
F
t 6 670 473 

F
t 

Költségvetési bevételek összesen 29.773.062 Ft 29.773.062 
F
t 29 773 062 

F
t 

Finanszírozási bevételek 37.031.399 Ft 37.031.399 
F
t 37 031 399 

F
t 

Bevételek összesen 66.804.461 Ft 66.804.461 
F
t 66 804 461 

F
t 

              

Költségvetési kiadások             

Személyi juttatások 3.580.000 Ft 6.140.000 
F
t 6 240 000 

F
t 

Munkaad.terhelő jár. és szoc. ho: 800.000 Ft 1.000.000 
F
t 1 000 000 

F
t 

Egyéb, műk. célú visszatérít.támog. 0 Ft 0 
F
t 0 

F
t 

Dologi és egyéb folyó kiadások 8.896.706 Ft 9.016.706 
F
t 8 916 706 

F
t 

Egyéb pénzf. nélküli felhalm kiad(TEFA tart)  6.312.444 Ft 6.312.444 
F
t 6 312 444 

F
t 

Egyéb pénzforg. nélküli kiadások 
(tartalék) 

25.450.830 Ft 20.040.830 
F
t 20 040 830 

F
t   
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Működési kiadások összesen 38.727.536 Ft 36197536 
F
t 36 197 536 

F
t 

Felújítás 0   0 
F
t 0 

F
t 

Beruházás 7.874.000 Ft 7.874.000 
F
t 7 874 000 

F
t 

Felhalmozási célú kiadás: 13.620.000 Ft 13.620.000 
F
t 13 620 000 

F
t 

Felhalmozási kiadások összesen 20.186.444 Ft 20.186.444 
F
t 20 186 444 

F
t 

Finanszírozási kiadások: 7.890.481 Ft 10.420.481 
F
t 10 420 481 

F
t 

Költségvetési kiadások összesen: 66.804.461 Ft 66.804.461 
F
t 66 804 461 

F
t 

 
 

(3) Az eredeti határozat további pontjai változatlanok. 

 

II. 

 

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

(2) Az eredeti határozat változtatásokkal nem érintett részei változatlan 

formában érvényben maradnak. 

 

Polai György                       Balogh László  

Költségvetési szerv vezetője   Társulási Tanács Elnöke 

  

31/2020.(XII.22.) 

 
Nagykanizsa és Térsége Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsának  

31/2020. (XII.22.) NTÖT. számú határozata  

 

A veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 478/2020. (XI. 3.) Korm. rendelettel 

kihirdetett veszélyhelyzetben, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 

2011. évi CLXXXIX. törvény (a továbbiakban: Mötv.) 95. § (3) bekezdésére, az 

államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 69. §-

ára és 70. §-ára figyelemmel, valamint a katasztrófavédelemről és a hozzá 

kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény (a 

továbbiakban: Kat.) 46. § (4) bekezdésében biztosított felhatalmazás alapján, a 

Nagykanizsa és Térsége Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsának 

elnökeként a Társulási Tanács Társulás Társulási Megállapodása V.1.A) 2. 

pontjában, valamint a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső 

ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII.31.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Bkr.) 

32. § (4) bekezdésében rögzített hatáskörében eljárva 

 

döntök 

arról, hogy a Nagykanizsa és Térsége Önkormányzati Társulás 2021. évi 

ellenőrzési tervét a határozat 1. számú melléklete szerint jóváhagyom azzal, 

hogy az év folyamán szükség szerint további vizsgálatok rendelhetők el. 

 

A döntés az Mötv. 132. § (2) és (3) bekezdése alapján törvényességi 

felülvizsgálat keretében vizsgálható. 

Indokolás 

Magyarország Kormánya a 478/2020. (XI. 3.) Korm. rendelettel az élet- és 

vagyonbiztonságot veszélyeztető tömeges megbetegedést okozó SARS-CoV-2 

koronavírus világjárvány (a továbbiakban: koronavírus világjárvány) 
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következményeinek elhárítása, a magyar állampolgárok egészségének és 

életének megóvása érdekében Magyarország egész területére 2020. november 

04-től veszélyhelyzetet hirdetett ki. 

 

A Kat. 46. § (4) bekezdése szerint „Veszélyhelyzetben a települési önkormányzat 

képviselő-testületének, a fővárosi, megyei közgyűlésnek feladat- és hatáskörét a 

polgármester, illetve a főpolgármester, a megyei közgyűlés elnöke gyakorolja. 

Ennek keretében nem foglalhat állást önkormányzati intézmény átszervezéséről, 

megszüntetéséről, ellátási, szolgáltatási körzeteiről, ha a szolgáltatás a települést 

is érinti.”  

 

A Kat. 46. § (4) bekezdése egyértelműen rendelkezik arról, hogy 

veszélyhelyzetben a települési önkormányzat képviselő-testületének (a fővárosi, 

megyei közgyűlésnek) feladat- és hatáskörét a polgármester (a főpolgármester, a 

megyei közgyűlés elnöke) gyakorolja, mely alapján sem a képviselő-testület, sem 

a bizottságok ülésének az Mötv. szerinti összehívására nincs lehetőség, a 

képviselő-testületnek pedig veszélyhelyzetben nincs döntési jogköre, csak a 

polgármesternek.  

A Kat. 46. § (4) bekezdése alapján a polgármester jogosult valamennyi 

közgyűlési hatáskört, beleértve a közgyűlés szerveire átruházott feladat- és 

hatáskörgyakorlást is veszélyhelyzet esetén az önkormányzat zökkenőmentes 

működése érdekében gyakorolni.  

 

A társulás legfőbb döntéshozó szerve a társulási tanács, melynek működésére az 

Mötv.  95. § (3) bekezdése alapján a képviselő - testület működésére vonatkozó 

szabályokat kell megfelelően alkalmazni. 

A Belügyminisztérium és a Miniszterelnökség által a Kat. 46. § (4) bekezdésének 

gyakorlati alkalmazásával kapcsolatban kiadott közös szakmai álláspont szerint 

az önkormányzati társulások is a képviselő- testületek által átruházott 

hatáskörben járnak el, így az Mötv. 95. § (3) bekezdése alapján analógiát 

alkalmazva a társulási tanács hatáskörébe tartozó döntéseket a társulási tanács 

elnöke hozhatja meg. 

A fenti törvényi rendelkezések, valamint a hivatkozott szakmai álláspont 

értelmében veszélyhelyzetben a társulási tanács sem ülésezik, így a társulási 

tanács elnöke jogosult valamennyi társulási tanácsi hatáskört a társulás 

zökkenőmentes működése érdekében gyakorolni. 

A belső ellenőrzés tevékenységét az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. 

törvény (a továbbiakban Áht.), valamint a Bkr., az államháztartási belső 

ellenőrzési standardok, a Pénzügyminisztérium által kiadott módszertani 

útmutató, valamint Nagykanizsa és Térsége Önkormányzati Társulás Belső 

Ellenőrzési Kézikönyve szerint külső vállalkozó bevonásával, 

szolgáltatásvásárlással végzi. 

A Nagykanizsa és Térsége Önkormányzati Társulás 2021. évi ellenőrzési tervét 

2020. december 31. napjáig szükséges elfogadni a Bkr. 32. §. (4) bekezdése 

alapján.  

A Kat. 46. § (4) bekezdése szerint biztosított feladat- és hatásköreit a társulási 

tanács elnökének az Mötv. 9. §-ában meghatározott jóhiszeműség és társadalmi 

rendeltetésnek megfelelő joggyakorlás elvével összhangban kell gyakorolnia 

úgy, hogy döntéseinek mindenkor meg kell felelnie a szükségesség és arányosság 

követelményének. 

A fentiek alapján a Nagykanizsa és Térsége Önkormányzati Társulás 2021. évi 

ellenőrzési tervének elfogadása a Bkr. 32. § (4) bekezdésében foglalt határidőre 

tekintettel az Mötv. 9. §-ában meghatározott jóhiszeműség és társadalmi 
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rendeltetésnek megfelelő joggyakorlás elvével összhangban levő szükséges és 

arányos döntés. 

 

A határozat alapja a Kat. 46. § (4) bekezdése, az Mötv. 95. § (3) bekezdése, a 

veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 478/2020. (XI. 3.) Korm. rendelet, az Áht. 69. 

§-a és 70.§-a, valamint a Bkr.  32. § (4) bekezdése. 

 

Nagykanizsa, 2020. december 22. 

 

                                                                     Balogh László 

             elnök 

 

 


