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Határozat 

sorszáma 
2021. évi határozatok -Határozat szövege 

Megjegyz

és 

1/2021. (I. 28.) 

1/2021. (I. 28.) NTÖT számú határozat:  

1. A Kanizsatérségi Humán Szolgáltató Központ jegyzőkönyvezett, 2019. évi 

korrigált záró pénzeszköz értékéről szóló tájékoztatást a határozat 1. számú 

mellékletét képező jegyzőkönyv tartalma szerint elfogadom. 

 

2. Felkérem az irodavezetőt, hogy 

a)  gondoskodjon az 1. számú melléklet Magyar Államkincstár részére történő 

eljuttatásáról. 

Határidő: 2021. január 31. 

Operatív felelős: Polai György irodavezető 

 

b) gondoskodjon a 2020. évi költségvetési határozat soron következő 

módosításakor a 2019. évi korrigált záró pénzeszköz változáshoz kapcsolódó 

előirányzatmódosítások elvégzéséről. 

Határidő: 2021. február 28. 

Operatív felelős: Polai György irodavezető  

 

 

2/2021. 

(III.11.)  

2/2021. (III.11.) számú NTÖT határozat:  

A Nagykanizsa és Térsége Önkormányzati Társulás a Társulási Megállapodásának 

VII.3. számú pontja alapján a települési önkormányzatok által fizetendő 

lakosságszám arányos pénzügyi hozzájárulás (tagdíj) mértékét 2021. évre 

vonatkozóan 200 Ft/fő mértékben állapítja meg.  

A pénzügyi hozzájárulás (tagdíj) összege településenként a normatív támogatások 

igénylésében rögzített 2020. január 01-i lakosságszám alapján kerül megállapításra. 

Az átutalás két egyenlő részben történik megállapodás alapján. Az első részlet 

esedékessége 2021. április 15. a második részlet esedékessége 2021. szeptember 

15.  

A Társulási tanács felhatalmazza az elnököt a hozzájárulás összegére vonatkozó 

megállapodások aláírására. 

Határidő: 2021. április 10.    

Felelős: Balogh László elnök 

(operatív felelős: Polai György irodavezető) 

 

 

3/2021. (III. 

11.) 

3/2021. (III.11.) számú NTÖT határozat: 

A Nagykanizsa és Térsége Önkormányzati Társulás - a Magyarország gazdasági 

stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény (a továbbiakban: Stabilitási törvény) 

45. § (1) bekezdés a) pontja felhatalmazása alapján kiadott jogszabályban 

meghatározottak szerinti - saját bevételeinek, valamint - a Stabilitási törvény 8. § 

(2) bekezdése szerinti - adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési 

kötelezettségeinek a költségvetési évet követő három évre várható összegét az 

alábbiak szerint határozom meg: 

 

Megnevezés 2022 2023 2024 

Társulási vagyon értékesítéséből, 

hasznosításából származó bevétel 

- - - 

Saját bevételek összesen 0 0 0 
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Adósságot keletkeztető 

ügyletekből eredő fizetési 

kötelezettségek 

- - - 

Fizetési kötelezettségek összesen 0 0 0 

 

Határidő: 2021.03.15.. 

Felelős: Balogh László elnök 

 

4/2021.(V. 27.) 

4/2021. (III.11.) számú NTÖT határozat: 

1. A társulási határozat tartalmazza  

a) Nagykanizsa és Térsége Önkormányzati Társulás költségvetési bevételi 

előirányzatait, költségvetési kiadási előirányzatait, működési bevételek és 

működési kiadások, felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások, 

kiemelt előirányzatok és kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és 

államigazgatási feladatok szerinti bontásban, 

b) Nagykanizsa és Térsége Önkormányzati Társulás által irányított 

költségvetési szerv, a Kanizsatérségi Humán Szolgáltató Központ 

engedélyezett létszámát, költségvetési bevételi előirányzatait és 

költségvetési kiadási előirányzatait kiemelt előirányzatok, kötelező 

feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti 

bontásban, 

c) a költségvetési egyenleg összegét működési és felhalmozási cél szerinti 

bontásban, 

d) a költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló költségvetési 

maradványt, 

e) a költségvetési év fejlesztési céljait beruházásonként, felújításonként. 

 

2. A költségvetési határozat hatálya 

 A határozat hatálya a Társulási Tanácsra, a Társulás költségvetési szervére,   

           bizottságaira terjed ki. 

 

3. A Nagykanizsa és Térsége Önkormányzati Társulás 2021. évi összevont 

költségvetésének főösszege 66 946 e Ft. 

Ezen belül a Társulási Tanács elemi költségvetését 54.317.388 Ft bevételi 

és kiadási előirányzattal, ebből a Dél Zalai Foglalkoztatási Együttműködés 

költségvetését 5.240.000 Ft bevételi és kiadási előirányzattal, a TEFA 

bevételi és kiadási előirányzattal 13.478.599 Ft állapítja meg.  

A Társulás irányítása alatt lévő Kanizsatérségi Humán Szolgáltató Központ 

elemi költségvetését 12.629.000 Ft bevételi és kiadási előirányzattal 

állapítja meg. 

Tervezett tartalék összege 20.257.214 Ft, amely a területfejlesztési 

szervezetnél általános tartalék 13.478.615 Ft, a TEFA alap felhalmozási 

tartalék összege 6.778.599 Ft, a Dél-Zalai Foglalkoztatási Együttműködés 

tartalék összege 0 Ft. 

3.1.Nagykanizsa és Térsége Önkormányzati Társulás 2021. évi kiadási 

főösszege  

66 946 e Ft, melyből 

a) Személyi juttatások       11 250 eFt 

b) Munkaadót terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó  1 645 e Ft 

c) Dologi kiadások         14 501 e Ft 
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d) Beruházási kiadások         508 e Ft 

e) Felhalmozási egyéb kiadások                  6 700 e Ft 

f) Nonprofit szervezet támogatása      4 000 e Ft 

g) Működési tartalék általános:                          13 478 e Ft 

h) Felhalmozási tartalék:       6 779 e Ft 

i) Irányító szervi finanszírozási kiadás:      8 085 e Ft 

3.2. A költségvetési bevétel főösszege  66 946  e Ft, melyből 

a) Működési célú támogatások államháztartáson belülről   12 036 e Ft 

b) Működési bevételek                  1 250 e Ft 

c) Előző év költségvetési maradványának igénybevétele   38 091 e Ft 

d) Felhalmozási célú támogatások                                        7 484 e Ft 

e) Irányító szervi támogatás                  8 085 e Ft  

  

3.3. Nagykanizsa és Térsége Önkormányzati Társulás finanszírozási kiadásai 

8 085 e Ft. Az összevont költségvetés hiánya 37 888 e Ft, melynek belső 

finanszírozására a Társulás 38 091 e Ft maradványt vesz igénybe.  

3.4. Nagykanizsa és Térsége Önkormányzati Társulás az 1. és 2. pontban 

megállapított működési és felhalmozási célú bevételeit és kiadásait a 

határozat I/1 – I/3. melléklete tartalmazza. A 2021. évi tervezett kiadási és 

bevételi előirányzat felhasználását a határozat 1. kiegészítő melléklete 

tartalmazza. 

3.5. A Nagykanizsa és Térsége Önkormányzati Társulás Európai Uniós 

projektjeinek 2021. évi tervezett kiadásait és bevételeit a határozat I./4. 

számú kiegészítő melléklete tartalmazza. 

3.6.A Nagykanizsa és Térsége Önkormányzati Társulás 

TERÜLETFEJLESZTÉSI ALAP 2021. évi tervezett kiadásait és 

bevételeit a határozat I./9. számú kiegészítő melléklete tartalmazza. 

 

4.1. A Nagykanizsa és Térsége Önkormányzati Társulás központi 

irányítószervi finanszírozás nélküli összevont – társulás és intézménye - 

költségvetési főösszege 58 861 214 Ft. 

 a)  58 861 214 Ft költségvetési bevételen belül  

- a működési költségvetési előirányzat csoport összege:    13.286.746 Ft,  

- a felhalmozási költségvetési előirányzat csoport összege:  7.483.585 Ft,  

- finanszírozási bevételek összege: 46.176.057 Ft. 

b)  58 861 214 Ft költségvetési kiadáson belül  

- a működési költségvetési előirányzat csoport összege:       44.874.615 Ft,  

- a felhalmozási költségvetési előirányzat csoport összege:   13.986.599 Ft,  

- a finanszírozási kiadás összege: 0  Ft. 

 

4.2. Az összevont költségvetésből a Társulási Tanács 2020. évi költségvetési 

bevételei és kiadásai 54.317.388Ft összegben lett megállapítva. Az előirányzat-

csoportok, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban az I. számú mellékletben az 

alábbiak szerint állapítja meg:  

Költségvetési bevételek:   

Működési célú támogatások:  12 035 800 Ft 

Felhalmozási célú támogatások: 7 483 585 Ft 

Működési célú bevételek 50 946 Ft 

Felhalmozási bevételek 7 483 585 Ft 

Működési bevétel összesen: 12 035 800 Ft    
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Felhalmozási bev és tám összesen 7 483 585 Ft 

Költségvetési bevételek összesen 19 570 331 Ft 

Finanszírozási bevételek 34 747 057 Ft 

Bevételek összesen 54 317 388 Ft 

 
 

 
Költségvetési kiadások  

 
Személyi juttatások 5 890 000 Ft 

Munkaad.terhelő jár. és szoc. 

hozzáj.adó: 
885 000 Ft 

Dologi és egyéb folyó kiadások 8 246 000 Ft 

Egyéb pénzf. nélküli felhalm 

kiad(TEFA tart)  
6 778 599 Ft 

Egyéb pénzforg. nélküli kiadások 

(tartalék) 
13 478 615 Ft 

Működési kiadások összesen 32 499 615 Ft 

Felújítás 0 Ft 

Beruházás 254 000 Ft 

Felhalmozási célú kiadás: 13 478 599 Ft 

Felhalmozási kiadások összesen 13 732 599 Ft 

Finanszírozási kiadások: 8 085 174 Ft 

Költségvetési kiadások összesen 54 317 388 Ft 

 
  

 

 

4.3. A Társulási Tanács a 2021. évi költségvetési egyenleg működési összegét -

20.463.815 Ft, felhalmozási egyenlegét – 5.995.014 Ft-ban állapítja meg. 

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

teljes összegét az előző évi pénzmaradvány igénybevételéből és a működési 

hozzájárulásból finanszírozza.  

Az előző évi pénzmaradvány működési célú felhasználása 28.752.043 Ft, a 

felhalmozási célú felhasználása 5.995.014 Ft. A költségvetési maradvány 

beszámításával a működési egyenleget 0 Ft-ban, a felhalmozási egyenleget 0 Ft-

ban állapítja meg.  

 

4.5. A Társulási Tanács az évközi többletigények, valamint az elmaradt bevételek 

pótlására 20.257.214 Ft tartalékot képez, melyből  

az általános tartalék összege: 13.78.615 Ft,  

a felhalmozási TEFA tartalék összege:  6.778.599 Ft, 

Dél-Zalai Foglalkoztatási Együttműködés: 0 Ft. 

 

4.6. A Társulási Tanács a felhalmozási kiadások előirányzatát az I./10. számú 

melléklet szerint hagyja jóvá. 

4.7. A Társulási Tanács az európai uniós forrásból finanszírozott, Dél-Zalai 

Foglalkoztatási Együttműködés projekt megvalósításának összegét az I/4. számú 

melléklet szerint határozza meg. 

4.8. A Társulási Tanács az önkormányzatok működési és egyéb önkormányzati 

hozzájárulások összegét az I./5. számú melléklet szerint határozza meg. 

4.9. A Társulási Tanács az irányítása alá tartozó Kanizsatérségi Humán Szolgáltató 

Központ által ellátott feladatok költségeit 8.085.174 Ft-tal finanszírozza. 

5. Nagykanizsa és Térsége Önkormányzati Társulás: 

- fejlesztései megvalósításához adósságot keletkeztető ügylet megkötését 

nem tervezi; 
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- többéves kihatással járó feladatokat nem vállal; 

- közvetett támogatást (adóelengedést, adókedvezményt) nem nyújt; 

- tartalékot képez; 

- hitelállománnyal nem rendelkezik. 

 

6. A Társulás költségvetési szervére a Kanizsatérségi Humán Szolgáltató 

Központra  

 vonatkozó szabályozások 

 

6.1. A Társulási Tanács megállapította, hogy a Kanizsatérségi Humán Szolgáltató 

Központ költségvetési főösszege 12.629.000 Ft. 

 a) 12.629.000  Ft költségvetési bevételen belül  

- a működési költségvetési előirányzat csoport összege: 1.200.000 Ft, 

- a felhalmozási költségvetési előirányzat csoport összege:          0 Ft,  

- finanszírozási bevételek összege: 11.429.000 Ft. 

b) 12.629.000   Ft költségvetési kiadáson belül  

- a működési költségvetési előirányzat csoport összege:     12.375.000 Ft,  

- a felhalmozási költségvetési előirányzat csoport összege:     254.000 Ft,  

- a finanszírozási kiadás összege: 0 Ft. 

 

6.2. A Társulási Tanács a Kanizsatérségi Humán Szolgáltató Központ 2021. évi 

költségvetési bevételeit és költségvetési kiadásait előirányzat-csoportok, kiemelt 

előirányzatok szerinti bontásban az alábbiak szerint állapítja meg:  

 

Költségvetési bevételek  

Működési célú támogatások:  0 Ft 

Működési célú bevételek:  1 200 000 Ft 

Működési bevételek összesen 1 200 000 Ft 

Felhalmozási bevételek összesen 0 Ft 

Irányító szervtől kapott támogatás 8 085 174 Ft 

Előző évi költségvetési visszatérülések 0 Ft 

Költségvetési bevételek összesen 1 200 000 Ft 

Finanszírozási bevételek: 11 429 000 Ft 

Bevételek összesen 12 629 000 Ft 
   

Költségvetési kiadások:   

Személyi juttatások 5 360 000 Ft 

Munkaadókat terhelő járulék és szoc. 

hozzáj.adó: 
760 000 Ft 

Dologi és egyéb folyó kiadások 6 255 000 Ft 

Egyéb működési célú kiadás 0 Ft 

Működési kiadások összesen 12 375 000 Ft 

Beruházások 0 Ft 

Felhalmozási kiadások összesen 254 000 Ft 

Támogatási kölcsönök nyújtása és 

törlesztése 
0 Ft 

Költségvetési kiadások összesen 12 629 000 Ft 

 

 

 

 

 

   
6.3. A költségvetési szervre megállapított bevételi és kiadási előirányzatokat a 3.1 

és a 3.2 bekezdésben a Nagykanizsa és Térsége Önkormányzati Társulásra 

meghatározott bevételi és kiadási előirányzatok összevontan tartalmazzák. 
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6.4. A Társulási Tanács a Kanizsatérségi Humán Szolgáltató Központ 2021. évi 

költségvetési egyenleg összegét működési –11.429.000 Ft-ban, felhalmozási 

egyenlegét 0 Ft-ban állapítja meg. 

6.5. A Társulási Tanács a megállapított költségvetési hiány összegét az irányító 

szervi támogatással 8.085.174 Ft-tal és 3.343.826 Ft pénzmaradvány 

felhasználással finanszírozza.  

6.6. A Társulási Tanács felhatalmazza a Kanizsatérségi Humán Szolgáltató 

Központ költségvetési szervét a saját költségvetésében előírt bevételek beszedésére 

és a jóváhagyott kiadási előirányzatokon belül a kiadások teljesítésére. A 

költségvetési gazdálkodás a bevételi előirányzatok teljesítésének kötelezettségét, és 

a kiadási előirányzatok felhasználásának jogosultságát jelenti. A kiadási előirányzat 

nem jár felhasználási kötelezettséggel.  

6.7. Kifizetést csak a társulási határozatban jóváhagyott célokra és feladatokra lehet 

teljesíteni. Többletfeladattal járó, vagy a társulási határozatban nem szereplő új 

kötelezettségvállalás csak a források egyidejű biztosításával és az előirányzat 

emelésével egyidejűleg, a társulási határozat módosítását követően történhet. 

6.8. A költségvetési szervek működési bevételei teljesítésének lehetőség szerint 

közvetlenül a költségvetési szerv által meghatározott fizetési számlára kell 

történnie. 

6.9.A Nagykanizsa és Térsége Önkormányzati Társulás és az által fenntartott 

költségvetési szervnél bármilyen okból megüresedő álláshely költségvetési 

előirányzata nem használható fel, kivéve, ha a feladatellátás másként nem 

biztosítható, amelyhez elnöki engedély szükséges. A költségvetési szervek a 

megüresedés tényét annak bekövetkezésétől számított 3 napon belül kötelesek 

írásban bejelenteni a Társulás elnökének. Létszám változásáról a költségvetési 

szerv kérelme alapján a társulás elnökének írásbeli javaslata alapján a társulás dönt. 

A határozott időre kötött szerződések meghosszabbításáról előzetes írásbeli 

kérelem alapján a társulás elnöke dönt. 

6.10. Költségvetési szerv alapítványt nem támogathat. 

6.11. Munkabérelőleg folyósítása a költségvetési szervnél legfeljebb hat havi 

visszafizetési kötelezettség mellett, legfeljebb a folyósítás napján érvényes 

minimálbér havi összegének ötszörösét meg nem haladó értékben történhet, azzal, 

hogy ha a munkáltató az általa az előzőek szerint folyósított munkabérelőleg 

visszafizetése előtt újabb munkabérelőleget folyósít, arra ez a rendelkezés nem 

alkalmazható. A likviditási gondok enyhítése miatt a munkavállalók írásos 

kérelmére a költségvetési szerv munkabérelőlegként a költségvetési szerv havi 

bértömegének maximum 15 %-át adhatják ki azzal a megkötéssel, hogy a 

költségvetési szerv munkabérelőlegből származó összes göngyölített adatok alapján 

számított kintlévősége havonta a 15 %-os mértéket nem haladhatja meg. A 

munkabérelőleg folyósítása a kérelmező lakossági folyószámlájára való utalással 

történhet.  

6.12. A költségvetési szerv évközi pótelőirányzat igénylés esetén köteles elkészíteni 

a pótelőirányzat szükségességének részletes indoklását, a kért pótigény 

jogcímenkénti megbontását. 

6.13. A költségvetési szerv vezetője köteles előzetesen a társulás elnökénél jelezni 

a költségvetési előirányzat növelésére vonatkozó igényét, (amennyiben ez 

intézményfinanszírozás növelésével jár) melyet a társulás elnöke döntésre a 

Társulási Tanács elé terjeszt.  
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6.14. A költségvetési szerv saját hatáskörű előirányzat-módosítási igényéről 

legalább negyedévente, a negyedévet követő hó 25-ig kötelesek tájékoztatni a 

társulás elnökét. Az előirányzat felhasználása a társulás elnökének javaslata alapján 

társulási döntést követően lehetséges. 

6.15. A dologi kiadásokon belül meghatározott gáz- és villamos energia, víz- és 

csatornadíjak, hő-energetikai szolgáltatás díja és a pályázati úton elnyert összegek 

céljellegű (kötött) előirányzatok. Az energia, víz- és csatornadíj előirányzatok 

együttesen alkotnak kötött előirányzatot, ezek között a költségvetési szerv vezetője 

átcsoportosítást hajthat végre.  

6.16. A költségvetési szerv költségvetésében szereplő személyi juttatások, valamint 

ezek szociális hozzájárulási adója céljellegű kötött előirányzatok. A maradvány 

elszámolása során a betegszabadság címén kifizetett összeg figyelembevételre 

kerül, hogy az intézmény a személyi juttatás előirányzatát ne lépje túl. 

6.17. A költségvetési szerv számára jóváhagyott kiadások fedezetére szolgáló 

finanszírozás, tekintettel az Áht. 78 § (2) bekezdésére, a tényleges kiadások 

felmerülésekor és annak fedezete mértékéig kerül folyósításra.  

6.18. Maradvány elszámolás során a költségvetési szervtől elvonásra kerül: 

a) üres álláshelyek bére és annak közterhei, melyek a maradvány felosztás 

után társulási tanács döntéssel pótolhatók vissza 

b) feladatelmaradás miatti, a feladatelmaradással arányos támogatási rész, 

c) meghatározott célra rendelkezésre bocsátott összegek fel nem használt 

része, 

d) munkaadókat terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó azon része, 

amely nem köthető személyi juttatás maradványhoz. 

7. Bér- és létszámgazdálkodás 

7.1. A Társulási Tanács a Társulásnál és a Kanizsatérségi Humán 

Szolgáltató Központnál közalkalmazotti jogviszonyban, munkavégzésre 

irányuló egyéb jogviszonyban, valamint a Munka Törvénykönyve alapján 

foglalkoztatottak létszámát a 7. számú melléklet szerint állapítja meg. 

7.2. A rendszeres személyi juttatás előirányzatai időarányosan nem léphetők 

túl, az előirányzaton keletkezett megtakarítás összegével – a társulás 

elnökének engedélyével – a költségvetési szerv vezetője rendelkezhet. 

7.3. A költségvetési szervek jogszabályi előírás alapján, egységes 

számítógépes program alkalmazásával, a költségvetésében jóváhagyott 

kereteken belül, önálló létszám- és bérgazdálkodást folytat. 

7.4. A Nagykanizsa és Térsége Önkormányzati Társulás éves költségvetési 

létszámkerete 3 + 3 főben kerül meghatározásra. Az éves költségvetési 

létszámkeretet a határozat 1/7. mellékletének 2021. évi javasolt álláshely 

előirányzat oszlopa tartalmazza.  

7.5. A rendszeres személyi juttatás előirányzatai időarányosan nem léphetők 

túl, az előirányzaton keletkezett megtakarítás összegével – a társulás 

elnökének engedélyével – a költségvetési szerv vezetője rendelkezhet. 

8. A költségvetés végrehajtásának szabályai 

8.1. A Társulási szintű költségvetés végrehajtásáért a Társulási Tanács Elnöke, a 

könyvvezetéssel kapcsolatos feladatok ellátásáért a Kanizsatérségi Humán 

Szolgáltató Központ vezetője a felelős. 
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8.2.  A Társulási Tanács éves költségvetését saját hatáskörben módosíthatja. 

8.3 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. 

8.4. A költségvetést érintő átruházott hatáskörben hozott döntésekről az Elnök 

köteles a döntést követő Társulási Tanács ülésen beszámolni. 

8.5. A Társulási Tanács tudomásul veszi, hogy az átmeneti időszakban (2021. 

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. 

9. A költségvetés végrehajtása 

9.1 A költségvetés végrehajtását a Pénzügyi Bizottság ellenőrzi. Az ellenőrzés 

tapasztalatairól a Társulási Tanács Elnöke a zárszámadási határozattervezet 

előterjesztésekor köteles a Társulási Tanácsot tájékoztatni. 

9.2 A Társulási Tanács felhatalmazza az Elnököt és a költségvetési szerv vezetőjét 

a Társulás költségvetésében elfogadott, előírt bevételek beszedésére, kiadások 

teljesítésére. 

9.3. A határozat hatálya Nagykanizsa és Térsége Önkormányzati Társulás 

Társulási Tanácsára, és a Társulás által fenntartott költségvetési szervre terjed ki. 

9.4 Ez a határozat az elfogadás napján lép hatályba, de rendelkezéseit 2021. január 

1-jétől kell alkalmazni. 

 

Határidő: 2021. december 31. 

Felelős: Balogh László elnök 

 

 

5/2021.(V.04.) 

 

5/2021. (V.04.) számú NTÖT határozat: 

A Nagykanizsa és Térsége Önkormányzati Társulás Társulási Megállapodásának 

IX. fejezetének 1. pontja alapján létrehozott Területfejlesztési Alap működésére 

vonatkozóan, a TEFA Bizottság jogkörében eljárva 2021. I. félévre vonatkozó 

Pályázati felhívásról döntök. A Pályázati felhívást a TEFA tag önkormányzatok 

részére 2021. május 7-ig kerül kiküldésre. 

Határidő: 2021. 05.07. 

Felelős: Balogh László elnök 

 

 

6/2021.(V.27.) 

6/2021. (V.27.) számú NTÖT határozat: 

1. a Nagykanizsa és Környéke Foglalkoztatási, Szociális és Közművelődési 

Közhasznú Nonprofit Kft. 2020. január 1 - 2020. december 31. közötti beszámolási 

időszakra vonatkozó számviteli törvény szerinti egyszerűsített éves pénzügyi 

beszámolójának 15.495 ezer Ft mérlegfőösszeggel, és  - 931 e Ft adózott 

eredménnyel elfogadásáról. 

 

2. a Nagykanizsa és Környéke Foglalkoztatási, Szociális és Közművelődési 

Nonprofit Kft. 2020. január 1 - 2020. december 31. közötti beszámolási időszakra 

vonatkozó, működésével kapcsolatos összefoglaló beszámoló, közhasznúsági 

jelentés és a közhasznúsági melléklet elfogadásáról. 

 Határidő: 2021.05.31. 
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 Felelős: Polai György ügyvezető 

 

7/2021.(V.27.) 

 

7/2021.(V.27.) NTÖT. sz. határozat: 

A Nagykanizsa és Környéke Foglalkoztatási, Szociális és Közművelődési 

Közhasznú Nonprofit Kft. 2021. évi üzleti tervét 13.030 eFt közhasznú, 1.016 eFt 

vállalkozói bevétellel, összesen 14.046 eFt bevétellel és 13.566 eFt közhasznú, 

480 eFt vállalkozói ráfordítással, összesen 14.046 eFt ráfordítással, -536 eFt 

tárgyévi közhasznú és 536 eFt (nullszaldó) vállalkozási eredménnyel jóváhagyom. 

Határidő:  2021. 05.31. 

Felelős: Balogh László elnök 

 

 

 

 

 

 

 

8/2021. (V. 31.) 

 

 

 

8/2021.(V.31.) NTÖT. sz. határozat: 

A Nagykanizsa és Térsége Önkormányzati Társulás 2020. éves ellenőrzési 

jelentését a határozat 1. számú melléklete szerint jóváhagyom.  

 Határidő:  2021. 05.31. 

Felelős: Balogh László elnök 

 

 

9/2021. (V. 31.) 

9/2021. (V. 31.) NTÖT számú határozat: 

1. A Nagykanizsa és Térsége Önkormányzati Társulás 2020. évi költségvetése 

végrehajtásáról szóló beszámolót az összevont, módosított 81.338 e Ft-os 

bevételi és kiadási előirányzatot 79.527 e Ft bevételi és 41.436 e Ft kiadási 

teljesítéssel az alábbiak szerint fogadom el: 

A Nagykanizsa és Térsége Önkormányzati Társulás  2020. évi bevételi 

főösszege 79 527 e Ft, melyből: 

Intézményi működési bevétel                                                                       1605eFt 

2020. évi maradvány                 38091eFt 

A Nagykanizsa és Térsége Önkormányzati Társulás  2020. évi kiadási főösszege 

41 436 e Ft, melyből:                                         

Személyi juttatások                                                                                      11531eFt 

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó       1800 e Ft 

Dologi kiadások                                                                                                    6528eFt  

A Nagykanizsa és Térsége Önkormányzati Társulás finanszírozási kiadásai:           

8.368 e Ft 

A  Nagykanizsa és Térsége Önkormányzati Társulás  költségvetési hiánya: 0 e 

Ft. 

A Társulás működési és felhalmozási célú bevételeinek és kiadásainak 

összesítőjét a kötelező, önként vállalt és állami (államigazgatási) feladatok 

szerinti bontásban az 1. melléklet tartalmazza. 

A Társulás bevételeit az 2., kiadásait az 3. számú melléklet tartalmazza. 

A Társulás vagyonát e határozat 2. kiegészítő melléklete tartalmazza. 

2. A Társulás 2020. évi gazdálkodása során összesen 38 091 e Ft maradványa 

keletkezett, melynek kimutatását a 1. számú melléklet tartalmazza. 

3. A Nagykanizsa és Térsége Önkormányzati Társulás 2020. évi gazdálkodása 

során 
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a) fejlesztései megvalósításához adósságot keletkeztető ügyletet nem kötött. 

b) többéves kihatással járó feladatot nem vállalt. 

c) közvetett támogatást (adóelengedést, adókedvezményt) nem nyújtott. 

d) hitelállománnyal nem rendelkezett. 

e) 2020. évben a TOP-5.1.2-15-ZA1-2016-00002 azonosító Európai Uniós 

projektet bonyolított. 

Határidő: 2021. május 31. 

Felelős: Balogh László elnök 

 

10/2021.(IX.22

) 

 

10/2021.(IX. 22.) NTÖT. számú határozat:   

A Nagykanizsa és Térsége Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsa a Felügyelő 

Bizottság, a Pénzügyi Bizottság, a Közbeszerzési Bizottság és a TEFA Bizottság 

beszámolóját a 2020. évi tevékenységéről elfogadta. 

A társulási tanács megköszöni a bizottsági tagoknak az egész évi munkájukat. 

Határidő: azonnal   

Felelős: Balogh László elnök 

(Operatív felelős: Polai György irodavezető) 

 

 

 

11/2021. 

(IX.22.) 

 

11/2021.(IX.22.) NTÖT. számú határozat:  

A Nagykanizsa és Térsége Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsa a Társulás 

2020. évi munkájáról a szakmai beszámolóját elfogadja. 

Határidő: azonnal  

Felelős: Balogh László elnök 

(Operatív felelős: Polai György irodavezető) 

 

 

12/2021. (IX. 

22.) 

12/2020.(IX.22.) NTÖT. számú határozat:  

A Nagykanizsa és Térsége Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsa a 

„Helyi foglalkoztatási együttműködések” pályázatok megvalósításáról a szakmai 

tájékoztatást elfogadja. A járványhelyzettel kapcsolatos körülmények miatt, a 

keletkezett költségmaradvány és támogatáscsökkentés összege 4.749.351 Ft. A 

Társulás az el nem számolt előleget visszautalja, nyilatkozik arról, hogy a 

projektből bevétele nem keletkezett. 

Határidő: azonnal   

Felelős: Balogh László elnök 

(Operatív felelős: Polai György irodavezető) 

 

 

13/2021. 

(IX.22.) 

13/2021.(IX.22.) NTÖT. számú 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 és részt 

vegyen a TOP-6.8.2-15-ZA1-00002 Kanizsai Foglalkoztatási Paktum-2 projekt 

ráemeléssel történt meghosszabbított foglalkoztatásfejlesztő programban. 

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 aláírására, utólagos tájékoztatás mellett. 

Határidő: 2021.december 31.  

Felelős: Polai György ügyvezető 
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14/2021. 

(IX.22.) 

14/2021. (IX.22.) NTÖT számú határozat:  

1. A Nagykanizsa és Térsége Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsa a 

megalakulásának 25 éves évfordulójára emlékező marketing kiadvány elkészítését 

támogatja. 

2. A kiadvány elkészítésére 2.000.000 Ft összegű forrást biztosít az általános 

tartalék terhére. 

Határidő: azonnal   

Felelős: Balogh László elnök 

(Operatív felelős: Polai György irodavezető) 

 

 

 

15/2021. 

(IX.22.) 

15/2021. (IX.22.) NTÖT számú határozat:  

 

A Nagykanizsa és Térsége Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsa jóváhagyja 

a mellékelt határozatát a  Nagykanizsa és Térsége Önkormányzati Társulás 

4/2021. (III. 11.) NTÖT. számú, a Társulás 2021. évi költségvetéséről szóló 

határozat módosítását.  

Határidő: azonnal  

Felelős: Balogh László elnök 

Operatív felelős: Polai György Irodavezető 

 

16/2021. 

(IX.22.) 

16/2021. (IX.22.) NTÖT számú határozat:  

A Nagykanizsa és Térsége Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsa a 

Társulási Megállapodás módosítását az előterjesztés melléklete szerinti 

tartalommal jóváhagyja. Felkéri a Társulási Tanács tagjait, hogy a módosított 

társulási megállapodást terjesszék a társult önkormányzatok képviselő-testületei elé 

és a döntésekről a határozat kivonatok megküldésével tájékoztassák a Társulás 

elnökét. Felkéri az elnököt, hogy valamennyi tagönkormányzat jóváhagyását 

követően a módosított Társulási Megállapodást küldje meg a Magyar Államkincstár 

részére törzskönyvi bejegyzés céljából. 

Határidő: azonnal, a társulási megállapodás módosításának jóváhagyására: 

2021.december 31. 

Határidő: a Magyar Államkincstár részére történő megküldésre: Társulási 

megállapodás aláírását követő 8 napon belül.   

Felelős: - Társulási Tanács tagjai 

  - Társulás elnöke 

 

17/2021. (IX. 

22.) 

17/2021. (IX.22.) számú NTÖT határozat: 

A Nagykanizsa és Térsége Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsa 

felhatalmazza az elnököt, hogy amennyiben a Magyar Államkincstár a 

módosító okiratban vagy a Társulási Megállapodásban az államháztartásról szóló 

2011. évi CXCV. törvény 8/A. § (2) bekezdése és az államháztartásról szóló 

törvény végrehajtásáról szóló 368/2011.(XII.31.) Korm. rendelet 167/C. § (3) 

bekezdése szerinti rendelkezések értelmezéséből eredő, az okiratok tartalmát 

érdemben nem befolyásoló, formális jelentőségű hibát észlel, úgy az okiratokat a 

szükséges korrekció elvégzése után a törzskönyvi nyilvántartásba történő bejegyzés 

céljából újra megküldeni. 

Határidő: - a Magyar Államkincstár végzésének kézhezvételét követő 20 nap. 

Felelős - Társulás elnöke 

 

 

 

18/2021. 

(IX.22.) 

18/2021. (IX.22.) számú NTÖT határozat: 

A Nagykanizsa és Térsége Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsa a 2021. évi 

ÁSZ monitoring vizsgálattal kapcsolatos tájékoztatást megtárgyalta és elfogadja. 

Határidő: azonnal, 
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Felelős: Balogh László elnök 

(operatív felelős: Polai György irodavezető) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

19/2021. 

(IX.22.) 

 

19/2021. (IX.22.) számú NTÖT határozat: 

 

A Nagykanizsa és Térsége Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsa a 2021. évi 

TEFA támogatásokat az alábbi összegeknek megfelelően elfogadja. 

 

 

Ssz. 

Pályázatot 

benyújtó 

Önkormányzat 

TEFA 

Bizottság által 

megítélt 

összeg Ft 

1. 
Belezna Község 

Önkormányzata  
1.500.000 

2. 
Surd Község 

Önkormányzata    
2.876.000 

3. 
Csapi Község 

Önkormányzata   
1.500.000 

4. Összesen: 5.876.000 

 

Felhatalmazza Társulás Elnökét a támogatási szerződések aláírására.  

Felelős: Balogh László elnök  

Határidő: 2021. december 31.      

Operatív felelős: Polai György irodavezető 

 

 

20/2021. 

(XII.14) 

20/2021. (XII.14.) számú NTÖT határozat: 

A Nagykanizsa és Térsége Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsa a 

közbiztonsági beszámolót elfogadta. 

Határidő: azonnal   

Felelős: Balogh László elnök 

(Operatív felelős: Polai György irodavezető) 

 

 

21/2021. 

(XII.14) 

 

21/2021. (XII.14.) számú NTÖT határozat: 

A Nagykanizsa és Térsége Önkormányzati Társulás Társulási tanácsa  

       a) megismerte és megtárgyalta az Állami Számvevőszék által végzett 

Kanizsatérségi 

           Humán Szolgáltató Központ 2021. évi ellenőrzéséről szóló számvevői 

jelentést. 

       b) az ellenőrzés során az intézmény vonatkozásában feltárt és a számvevői 

jelentésben    

           rögzített megállapításokra készített, a jelen határozat meghozatalát segítő 

           előterjesztés mellékletét képező, az Állami Számvevőszéknek megküldött 

intézkedési 

           tervet megismerte és elfogadja. 

       c) felkéri az Intézményvezetőt, hogy gondoskodjon az intézkedési tervben 

leírtak  

           végrehajtásáról. 

 Határidő: azonnal 
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  Felelős: Polai György irodavezető 

 

22/2021. 

(XII.14.) 

22/ 2021.(XII.14.) NTÖT. sz. határozat: 

A Nagykanizsa és Térsége Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsa a Társulás 

és intézménye a Kanizsatérségi Humán Szolgáltató Központ 2021. évi Pénzkezelési 

szabályzatát jóváhagyja. 

Határidő: azonnal   

Felelős: Balogh László elnöke 

Operatív felelős: Polai György Irodavezető 

 

 

23/2021. 

(XII.14.) 

23/2021.(XII.14.) NTÖT. sz. határozat: 

A Nagykanizsa és Térsége Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsa a Társulás 

és intézménye a Kanizsatérségi Humán Szolgáltató Központ 2021. évi Belső 

kontroll rendszer szabályzatát jóváhagyja. 

Határidő: azonnal   

Felelős: Balogh László elnöke 

Operatív felelős: Polai György Irodavezető 

 

 

24/2021. 

(XII.14.) 

24/2021.(XII.14.) NTÖT. sz. határozat: 

A Nagykanizsa és Térsége Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsa a Társulás 

és intézménye a Kanizsatérségi Humán Szolgáltató Központ 2021. évi Ellenőrzési 

nyomvonal szabályzatát jóváhagyja. 

Határidő: azonnal   

Felelős: Balogh László elnöke 

Operatív felelős: Polai György Irodavezető 

 

 

25/2021. 

(XII.14.) 

25/2021. (XII.14.) NTÖT számú határozat:  

A Nagykanizsa és Térsége Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsa a Társulás 

és intézménye a Kanizsatérségi Humán Szolgáltató Központ 2021. évi Számviteli 

politika és számviteli rend szabályzatát jóváhagyja. 

Határidő: azonnal   

Felelős: Balogh László elnöke 

Operatív felelős: Polai György Irodavezető 

 

 

26/2021. 

(XII.14.) 

26/2021. (XII.14.) számú NTÖT határozat: 

A Nagykanizsa és Térsége Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsa a Társulás 

és intézménye a Kanizsatérségi Humán Szolgáltató Központ aktualizált Szervezeti 

és Működési Szabályzatát jóváhagyja. 

Határidő: azonnal   

Felelős: Balogh László elnöke 

Operatív felelős: Polai György Irodavezető 

  

 

27/2021. 

(XII.14.) 

27/2020. (XII.14.) számú NTÖT határozat: 

A Nagykanizsa és Térsége Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsa a Társulás 

és intézménye a Kanizsatérségi Humán Szolgáltató Központ 2021. évi Közérdekű 

bejelentések és panaszok kivizsgálása szabályzatát jóváhagyja. 

A Társulási Tanács az előterjesztés szerint megállapította, hogy 2021. évben 

közérdekű panasz vagy bejelentés a Társulás és intézménye működésével 

kapcsolatosan nem érkezett.  

Határidő: azonnal   

Felelős: Balogh László elnöke 

Operatív felelős: Polai György Irodavezető 
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28/2021. 

(XII.14.) 

 

 

28/2021. (XII.14.) számú NTÖT határozat: 

 

A Nagykanizsa és Térsége Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsa a Társulási 

Megállapodás módosításával kapcsolatos tájékoztatást elfogadja. 

Határidő: 2021. december 31. 

Felelős: Balogh László elnök 

(Operatív felelős: Polai György irodavezető) 

 

 

29/2021. 

(XII.14.) 

Nagykanizsa és Térsége Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsának  

29/2021. (XII.14.) NTÖT. számú határozata  

A Nagykanizsa és Térsége Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsa a 

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 119.§ 

(5) bekezdése, valamint a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről szóló 

370/2011.(XII.31.) Korm. rendelet 32.§ (4) bekezdése alapján, az előterjesztés 

mellékletét képező tartalommal elfogadja a Társulás 2022. évi belső ellenőrzési 

tervét. 

Határidő: 2021. december 31. 

Felelős: Balogh László elnök 

(Operatív felelős: Polai György irodavezető) 

 

 

30/2021. 

(XII.14.) 

 

30/2021.(XII.14.) sz. NTÖT. számú határozata: 

 

A Nagykanizsa és Térsége Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsa a 2022. évi 

várható gazdálkodásról összeállított terveket és a foglakoztatásra vonatkozó 

tájékoztatást elfogadja. 

Határidő: 2021. december 31. 

Felelős: Balogh László elnök 

(Operatív felelős: Polai György irodavezető) 

 

 


