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Ikt.szám: 176-2 /2010/ált.

Jegyzőkönyv

Társulási Tanácsülésről
Készült: Nagykanizsai Kistérség Többcélú Társulása 2010. december 22-én 1400 órai kezdettel a
Murakeresztúri Zrínyi Miklós Általános Művelődési Központban megtartott évzáró Társulási
Tanácsülésről.
Tárgy: Az alábbiakban felsorolt napirend szerint.
Jelen vannak: a mellékelt jelenléti ív szerint
Cseresnyés Péter elnök: Köszöntötte az ülésen megjelenteket, megállapította, hogy az ülés
határozatképes, mivel azon 20 fő jelen van, közölte az írásban kiküldött napirendeket. Jegyzőkönyv
hitelesítőnek Bali Vera Polgármester Asszonyt javasolta. A Társulási Tanács a napirendi pontokra
és a jegyzőkönyv hitelesítő személyére tett javaslatot egyhangúlag elfogadta. Cseresnyés Péter
javaslatára a Tanács az 1. számú napirendet utolsóként fogja tárgyalni.
Napirendi pontok:
1. Tájékoztató a kistérség hulladékszállítási feltételek 2011. évi terveiről.
Meghívott előterjesztő: Saubermacher kft., Zala Depó Kft. képviselője
2. Javaslat a rendezvénysátor üzemeltetésről.(írásban).
Előterjesztő: Cseresnyés Péter elnök
3. Javaslat a Zala Megyei Vöröskereszttel megkötött ellátási szerződés módosítására.(írásban)
Előterjesztő: Cseresnyés Péter elnök
4. Javaslat a Nagykanizsai Kistérség Többcélú Társulásának 2011. évi munkatervére. (írásban)
Előterjesztő: Cseresnyés Péter elnök
5. Javaslat a Nagykanizsa és Környéke Nonprofit kft. Ügyvezetői álláspályázat elbírálásáról.
(írásban) Előterjesztő: Cseresnyés Péter elnök
6. Egyebek:
Napirend előtt: Pavlicz Lajos a házigazda település nevében köszöntötte a megjelenteket, a társulási
tanács tagjait és a vendégeket az évzáró kihelyezett tanácsülés alkalmából.

2. Javaslat a rendezvénysátor üzemeltetésről
Cseresnyés Péter: Magyarszentmiklós önkormányzata vételi ajánlatot tett a sátorra, de
természetesen nem kötelességünk eladni.
Pavlicz Lajos: Valamilyen garancia kellene, hogy az önkormányzatok hogy kapják meg.
Jancsecz Lajos: Ha eladjuk, akkor a falunapokhoz nehéz lesz ilyet biztosítani, ne adjuk el.
Póczai Zoltán: 200 fő befér abba a sátorba, 250 000 Ft-nál kezdődik ilyen sátor bérlete.
Dr. Tóth László: A sátrat ne adjuk el, válasszuk külön a működtetést és a tárolást. A tárolás talán
Kanizsán megoldható. A működtetésre vállalkozót javaslok keresni, pl. a Hélioszt. A segítőket az
adott önkormányzat is biztosítani tudja.
Cseresnyés Péter: Először döntsünk arról, hogy eladjuk-e a sátrat.
Szavazásra teszi a sátor eladásának javaslatát.
A társulási tanács a javaslatot elutasította.
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118/2010. (XII. 22.) számú NKTT határozat (a Társulási Tanács 17 igen szavazattal 3
tartózkodás mellett elfogadta)
A Nagykanizsai Kistérség Többcélú Társulásának Társulási Tanácsa nem kívánja eladni a
tulajdonában lévő rendezvénysátrat.
Határidő : azonnal
Felelős : Cseresnyés Péter elnök
Operatív felelős: Polai György irodavezető
Cseresnyés Péter: Javaslom, hogy bízzuk meg a munkaszervezetet, hogy a sátor működtetésére és
tárolására kérjen be ajánlatokat, hogy dönteni tudjunk a következő tanácsülésen. Szavazásra teszi a
határozati javaslatot.
A társulási tanács a határozati javaslatot egyhangúlag elfogadta.
119/2010. (XII. 22.) számú NKTT határozat (a Társulási Tanács 20 igen szavazattal
egyhangúlag elfogadta)
A Nagykanizsai Kistérség Többcélú Társulása a rendezvénysátor üzemeltetésére/tárolására
vonatkozóan ajánlatokat kér.
Határidő: 2011. január 10.
Felelős: Cseresnyés Péter elnök
3. Javaslat a Zala Megyei Vöröskereszttel megkötött ellátási szerződés módosítására
Polai György: A Nagykanizsai Kistérség Többcélú Társulása 2005. óta folyamatos szerződéses
kapcsolatban áll a Zala Megyei Vöröskereszt szervezetével. A megyei Vöröskereszt 4
alapszolgáltatási feladatot látott el a kistérségben (házi segítségnyújtás, jelzőrendszeres házi
segítségnyújtás, nappali ellátás, hajléktalanok éjjeli menedéke).
A feladatellátásra megkötött megállapodás határozatlan idejű, megújítása a tárgy év január hónap
folyamán szükségszerű. A költségvetési törvény finanszírozási feltétele 2010-től úgy változott,
hogy a normatív támogatást nem tud a többcélú társulás lehívni a Vöröskereszt számára, azonban a
többcélú normatíva igénylés követelménye ezzel is teljesül.
A Zala Megyei Vöröskereszt megküldte a 2011. januártól kért módosításokat a feladat ellátási
szerződéshez. A szerződés előfeltétele a Vöröskereszt és a települések között aláírt szerződés.
A szerződésmódosítás 6. számú pontja tartalmazza a térítési díj alkalmazását, azonban annak
módosításával javasoljuk elfogadni, hogy a Vöröskereszt a térítési díjak, valamint a szabályok
megváltozásáról előzetesen, legalább 30 nappal a hatályba léptetése előtt tájékoztatja a
feladatellátásban illetékes valamennyi önkormányzatot és a Többcélú Társulást
Dr. Tóth László: Ne csak véleményezési joga legyen az önkormányzatoknak, hanem ha nem megy a
dolog, a feladatellátást is felmondhassák.
Cseresnyés Péter: Javaslom, elfogadni a határozati javaslatot azzal együtt hogy a Tóth Úr
kiegészítése is jelenjen majd meg a módosított szerződésben. Szavazásra teszi a határozati
javaslatot. A társulási tanács a javaslatot egyhangúlag elfogadta.
120/2010. (XII. 22.) számú NKTT határozat (a Társulási Tanács 20 igen szavazattal
egyhangúlag elfogadta)
A Többcélú Társulás Társulási Tanácsa támogatja, hogy a Többcélú Társulás a házi segítségnyújtás,
jelzőrendszeres házi segítségnyújtás, nappali ellátás, közösségi ellátások, támogató szolgálat
feladatot a megállapodás tervezetben szereplő önkormányzatok részére a Megyei Vöröskereszttel
láttassa el, és felhatalmazza a Társulás Elnökét a megállapodás módosításának aláírására.
Határidő: 2011. január 31.
Felelős: Cseresnyés Péter elnök
Operatív felelős: Polai György irodavezető
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4. Javaslat a Nagykanizsai Kistérség Többcélú Társulásának 2011. évi munkatervére
Cseresnyés Péter: Van-e kiegészítés ezzel kapcsolatban, úgy látom nincs, akkor fogadjuk el a
határozati javaslatot. Szavazásra teszi a határozati javaslatot.
A társulási tanács a javaslatot egyhangúlag elfogadta.
121/2010. (XII. 22.) számú NKTT határozat (a Társulási Tanács 20 igen szavazattal
egyhangúlag elfogadta)
A Nagykanizsai Kistérség Többcélú Társulása Társulási Tanácsa a Nagykanizsai Kistérség
Többcélú Társulása 2011. évi munkatervét elfogadja.
Határidő: Azonnal
Felelős: Cseresnyés Péter Elnök
Operatív felelős: Polai György irodavezető
5. Javaslat a Nagykanizsa és Környéke Nonprofit kft. Ügyvezetői álláspályázat elbírálásáról
Jancsecz Lajos: 5 főt hallgattunk meg. Összegzésként, a Hajas György és a Horváthné Bagó
Mónika volt a legjobb, az elnökség egyhangúlag Horváthné Bagó Mónikát javasolta az ügyvezetői
állás betöltésére. A 3 évvel volt probléma, akkora időt nem látunk át, 1 évet javasolunk.
Dr. Tóth László: 1 év alatt nagyon keveset lehet csinálni, és a pályázatok is hosszabbak, ezenkívül
jelenleg a hírekből azt hallani, hogy a társulások 2013-ig biztosan maradnak, ezért javaslom,hogy
maradjon a 2013.
Cseresnyés Péter: Javaslom, hogy 2 évre bízzuk meg, mert a közigazgatásban várható változásokra
fel kell készülni.
Szavazásra teszi a javaslatot.
A társulási tanács a javaslatot elfogadta.
122/2010. (XII. 22.) számú NKTT határozat (a Társulási Tanács 20 igen szavazattal
egyhangúlag elfogadta)
A Nagykanizsai Kistérség Többcélú Társulása Társulási Tanácsa a Nagykanizsa és Környéke
Foglalkoztatási, Szociális és Közművelődési Nonprofit Kft. ügyvezetőjének Horváthné Bagó
Mónikát 2011. január 1-től 2012. december 31-ig megválasztotta.
Felelős: Cseresnyés Péter elnök
Határidő: 2010. december 31.
Operatív felelős: Polai György irodavezető
123/2010. (XII. 22.) számú NKTT határozat (a Társulási Tanács 20 igen szavazattal
egyhangúlag elfogadta)
A Nagykanizsai Kistérség Többcélú Társulása Társulási Tanácsa úgy dönt, hogy a Nagykanizsa és
Környéke Foglalkoztatási, Szociális és Közművelődési Nonprofit Kft. ügyvezetőjének díjazása az
elnyert pályázatokból történik.
Felelős: Cseresnyés Péter elnök
Határidő: 2010. december 31.
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124/2010. (XII. 22.) számú NKTT határozat (a Társulási Tanács 20 igen szavazattal
egyhangúlag elfogadta)
A Nagykanizsai Kistérség Többcélú Társulása Társulási Tanácsa felkéri a Nagykanizsa és
Környéke Foglalkoztatási, Szociális és Közművelődési Nonprofit Kft. ügyvezetőjét, hogy a
változásokat a cégbíróságnál jelentse be.
Felelős: Cseresnyés Péter elnök
Határidő: 2010. december 31.
6. Egyebek
Polai György: Az autóbuszöböl felújításra beadott, és tartaléklistára került pályázatunkkal
kapcsolatban kaptunk az Ügynökségtől egy levelet, melyben értesítenek bennünket, hogy a
pályázatunk forráshiány miatt végérvényesen elutasításra került. A levelet jövő héten az érintett
önkormányzatoknak kiküldjük.
1. Tájékoztató a kistérség hulladékszállítási feltételek 2011. évi terveiről
Horváth Balázs: Jelenleg a térségben a Saubermacher a szolgáltató. A meghívóból nem derült ki,
hogy a Zaladepó is itt lesz, szeretném én is meghallgatni a tájékoztatójukat.
Cseresnyés Péter: Ennek nincs akadálya, megadom a szót a Zaladepó Kft. vezetőjének.
Gecse László /Zaladepó Kft/: A történet 2001-től indult, akkor állapodtak meg a Zalaispáról, de
senki nem nézte meg hogy ennek üzemeltetési költsége is lesz. A szelektív gyűjtés okozza a legtöbb
problémát, 280 település és 11 szolgáltató van a területen. Miskolc 2 mrd. Ft bírságot kapott egy
ellenőrzés után. Némi bizonytalanság is van jelenleg, mivel ezen a területen fél éven belül törvényi
változás lesz.
Horváth Balázs: A Saubermachernél novemberben elkészítettük a 2011-re vonatkozó
költségkalkulációkat, kiküldtük, a konzultációk zajlanak.
A Zalaispa a környékhez képest jól működik, a dél-balatonihoz és a győrihez viszonyítva is. Igaz ez
a szelektív gyűjtésre is, a biohulladék gyűjtése viszont csak Kanizsán működik, a vidéki
településeken nem, ennek oka az, hogy az önkormányzatok teherviselése korlátozott. A Zalaispa
értékcsökkenését a hulladékszállítás arányában kéne elszámolni, nem lineárisan.
Póczai Zoltán: Örülök, hogy a két szolgáltató képviselői itt vannak a körünkben, mert, ezzel a
kérdéssel foglalkozni kellene. Hulladékgazdálkodás terén egyre nagyobb problémák jönnek elő, és
mi ezt település szinten nem tudjuk megoldani. Ha nem nyúlunk ebbe bele, akkor szűk látókörűek
vagyunk, tehát ezt 15-20-30 évre kellene előre távlatokban kidolgozni. Itt kormányzati felelősség
van, én kérlek Téged, kérném a Társulás tagjait, hogy segítsetek ebben illetve támogassatok, hogy
kérjük meg Cseresnyés Péter elnök Urat, mint parlamenti képviselőt, hogy ezzel a kérdéssel
országgyűlési szinten, kormány szinten is foglalkozzanak. A jelenlegi szabályozás lehetetlen
helyzetet teremt, például egyszerűsített közbeszerzési eljárást írnak elő, mikor valóságos piaci
verseny nem létezik. Ki gondolja komolyan, hogy Zalabér kedvezőbb ajánlatot fog adni mint a
Saubermacher vagy netán a Marcaliban működő ottani szolgáltató. Akkor minek van ez? Tehát itt
törvényeket hoznak, velünk az önkormányzatokkal szemben, Ugyanakkor fizetünk a Zalaispa
működtetéséért is. Én úgy gondolom, hogy amíg szeméthegy nem fog tornyosulni a települések
szélein ismételten, addig ezt a kérdést újra fel kell melegíteni. Elhangzott, hogy változni fog a
törvény, hát lehet, hogy nagyon bele kéne nyúlni ebbe és át kéne gondolni, hogy 20-30 évre előre
mit is akarunk. Számtalan szolgáltató, több régiós szolgáltató működik itt a Zalaispa területén,
egyszerűen hihetetlen, hogy akkor minek van ez. Tehát a hulladékgazdálkodás nincs helyre téve, és
ez képtelen helyzetet teremtett, változtatást igényel.
Cseresnyés Péter: Ez túlmutat a mostani tanácskozás keretein, egyrészt azért mert törvény átalakítás
előtt vagyunk, másrészt pedig nem egyedi problémáról beszélünk, ha megnézzük hogy más
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területeken hány szolgáltató van, csak egyről beszéljünk, pl. a víz. És nem beszélve ugyanazokkal a
problémákkal, mind a szemétszállításban ugyanott küszködünk, nagyon komolyan össze kell
fognunk annak érdekében, hogy a nemzet érdekében tudjunk komoly döntéseket hozni, ez nem azt
jelenti, hogy minden esetben a fürdővízzel együtt a gyereket is ki kell önteni, komoly, megfontolt
döntésekre van társadalmi szinten szükség ahhoz, hogy ezek a kérdések a lehető legjobb
megelégedésre és a lehető legnagyobb békével szülessenek meg.
Dr. Tóth László: Fáziskésésben vagyunk, nyugaton nem csak depóniákban gondolkodnak, hanem
szemétégetőkben is. Ha jól tudom a Kanizsai depónia 3-4 éven belül betelik.
Cseresnyés Péter: Azért annál több időnk van. Remélem addigra jó megoldást sikerül kialakítani.
Erre a témára még később is visszatérünk.
Több napirend nem volt, ezért Cseresnyés Péter elnök bezárta az ülés első részét.
Kelt: Nagykanizsa, 2011. január 5.
........................................................
Cseresnyés Péter
Elnök

Jegyzőkönyv hitelesítő:

……………………
Polai György
Irodavezető

...................................................
Bali Vera
Hosszúvölgy polgármestere

…………………………………
Túri Péter
Jegyzőkönyvvezető
Cseresnyés Péter megkérte a Társulás tagjait, hogy a tanácsülés második részére fáradjanak át a
szomszéd helységbe és csatlakozzanak az időközben megérkezett Zalakarosi Többcélú Társulás
polgármestereihez.
Pavlicz Lajos: Tisztelettel köszöntöm a két kistérség polgármestereit a felújított művelődési
központban. Az ünnepélyes átadáson sajnos a sok elfoglaltság miatt nem tudott minden
polgármester részt venni, ezért most jó alkalom nyílik Önök számára is hogy a település 20 éves
álma megvalósulása után a felújított művelődési központot megtekinthessék. Kérem érezzék jól
magukat a rendezvényen.
Cseresnyés Péter megköszönte a tanács nevében a meghívást és átadta a szót Bene Csaba igazgató
Úrnak, aki az Arany János középiskolai kollégiumi programot népszerűsítette és ismertette a két
kistérség polgármesterei között.
Novák Ferenc elnök a Zalakarosi Társulás nevében megköszönte a meghívást és reményét fejezte ki
azzal kapcsolatban, hogy jövőre – a kihelyezett évzáró ülés hagyományát megtartva- talán a
zalakarosi kistérség tudja biztosítani a helyszínt az ünnepi tanácsülés számára.

5

