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Jegyzőkönyv

Társulási Tanácsülésről
Készült: A Nagykanizsai Kistérség Többcélú Társulása 2013. június 25-én 1300 órai kezdettel a
Nagykanizsai Kistérségi Szolgáltató Központ Tanácstermében megtartott 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, és közölte az írásban kiküldött napirendeket.
Jegyzőkönyv hitelesítőnek Horváth Zoltán Polgármester urat javasolta. A Társulási Tanács a
napirendi pontokra és a jegyzőkönyv hitelesítő személyére tett javaslatot egyhangúlag elfogadta.
Napirendi pontok:
1. Tájékoztató a kistérség közbiztonsági helyzetéről. (szóban)
Meghívott előadó: Dr. Molnár József rendőr alezredes
2. A Nagykanizsai Kistérség Többcélú Társulásának módosított Társulási Megállapodásának
elfogadása és aláírása. (írásban) Előterjesztő: Cseresnyés Péter elnök
3. A Nagykanizsai Kistérség Többcélú Társulás Munkaszervezete Alapító Okiratának
módosítása. (írásban) Előterjesztő: Cseresnyés Péter elnök
4. Döntés a Citroen gépjárművek további üzemeltetéséről. (írásban)
Előterjesztő: Cseresnyés Péter elnök
5. Az „M9” Térségi Fejlesztési Tanács működési hozzájárulás kérelme. (írásban)
Előterjesztő: Cseresnyés Péter elnök
6. Egyebek:
1. Tájékoztató a kistérség közbiztonsági helyzetéről
Cseresnyés Péter: Tájékoztatom a tanács tagjait, hogy az ülés előtt értesített Dr. Molnár József
rendőrkapitány, hogy halaszthatatlan ügy miatt nem tud részt venni a mai ülésen és kéri, hogy a
megküldött statisztikai adatokat elemezzék a polgármesterek a helyi közbiztonság tekintetében.
A tájékoztató anyag a hét elején került kiküldésre.
2. A Nagykanizsai Kistérség Többcélú Társulásának módosított Társulási Megállapodásának
elfogadása és aláírása:
Cseresnyés Péter: Megadom a szót a bizottság elnökének.
Dr. Tóth László: A Társulási Tanács által 2013. május 16-án elfogadott kezdeményezés szerint az új
önkormányzati törvény szerint felülvizsgált Társulási Megállapodást Sormás Község
Önkormányzatának Képviselő-testülete nem fogadta el. Póczai Zoltán polgármester úr erről már
több alkalommal nyilatkozott a társulási tanács ülésén. A Társulásból való kilépést a Képviselőtestületük által megküldött határozatra hivatkozva már többször jelezték az ülésünkön.
A két bizottság együttes ülésén megtárgyalásra került a helyzet, a kilépéssel kevesebb állami
támogatáshoz jut a Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat, drágulni fog a bennmaradók számára a
szolgáltatás, a költségvetést majd ennek megfelelően kell módosítani.
A Társulás számára megküldött, 2013. június 21-én érkezett határozat-kivonat szerint „Sormás
Község Önkormányzat Képviselőtestülete 4 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
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88/2013.(V.30.) sz. határozat: Sormás Község Önkormányzatának Képviselő-testülete nem
fogadja el az új módosított Társulási megállapodást, nem kíván tagja lenni a
munkaszervezettel működő új társulásnak 2013. július elsejétől.
A Társulás számára javasoljuk, engedjük el Sormás települést.
Póczai Zoltán: Köszönjük a pozitív hozzáállást, azonban mi már novemberben eldöntöttük, hogy
csak bizonyos feltételek teljesülése esetén veszünk részt az új társulásban. Egyébként az
alapkoncepciót is rossznak tartom, mert a régi társulási megállapodást és alapító okiratot
módosítjuk, pedig szerintem teljesen újat kellett volna csinálni.
Polai György: Szeretném megkérdezni Póczai Zoltán polgármester úrtól a feladatok egyértelmű
szervezése miatt, hogy akkor a település nem kívánja igénybe venni 2013. július 1-től a
Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat feladatellátását sem?
Póczai Zoltán: Igen, ahogy elmondtam, 2013. július 1-től nem igényeljük a Családsegítő és
Gyermekjóléti Szolgálat feladatellátását, az Önkormányzat más módon oldja meg, természetesen az
időarányosan felmerülő költségeket Sormás állja. Az erre vonatkozó határozatunkat is megküldöm.
Cseresnyés Péter: A Társulási Megállapodás módosítást a többi tagtelepülés képviselőtestülete
jóváhagyta, a határozatukról a kivonatot a Társuláshoz megküldték.
Ennek alapján kerül sor a módosított Társulási Megállapodás aláírására, amelyet kérem, hogy
mindenki a társulási tanács ülés végén írja alá és bélyegezze le.
Cseresnyés Péter: Szavazásra teszem Sormás Község kiválását a Társulásból. A társulási tanács az
előterjesztés szerint 19 igen 1 tartózkodás mellett elfogadta.
37 /2013.(VI. 25.) számú NKTT határozat (a Társulási Tanács 19 igen szavazattal és 1
tartózkodás mellett elfogadta):
A Nagykanizsai Kistérség Többcélú Társulása Társulási Tanácsa Sormás Község
Önkormányzatának kilépését a Társulásból tudomásul veszi.
Határidő: 2013. június 25.
Felelős: Cseresnyés Péter elnök,
Operatív ügyekben Polai György irodavezető
Cseresnyés Péter: Szavazásra teszem az új megállapodás elfogadását. A társulási tanács az
előterjesztés szerint 19 igen 1 tartózkodás mellett elfogadta.
38 /2013.(VI. 25.) számú NKTT határozat (a Társulási Tanács 19 igen szavazattal és 1
tartózkodás mellett elfogadta)
A Nagykanizsai Kistérség Többcélú Társulása Társulási Tanácsa a Magyarország helyi
önkormányzatiról szóló 2011. évi CLXXXIX. számú törvény 146. § (1) pontja értelmében a 2004.
évi CVII. sz. törvény alapján megkötött Társulási Megállapodást felülvizsgálta az Mötv.
rendelkezéseinek megfelelően és a tagönkormányzatok képviselő-testületei határozatukkal
elfogadták. A módosított Társulási Megállapodást a mai napon a tagönkormányzatok polgármesteri
jóváhagyólag aláírják.
Határidő: 2013. június 25.
Felelős: Cseresnyés Péter elnök,
Operatív ügyekben Polai György irodavezető
3. A Nagykanizsai Kistérség Többcélú Társulás Munkaszervezete Alapító Okiratának
tervezett módosítása
Cseresnyés Péter: A májusi ülésen már módosítottuk, azonban a kilépő település miatt a módosítás
több változást is eredményez. Ehhez javaslom, hogy vonjuk vissza a korábbi határozatunkat és majd
az átdolgozott Alapító okirat módosítást fogadjuk el.
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Szavazásra teszi a határozati javaslatok elfogadását
A társulási tanács a határozati javaslatokat egyhangúlag elfogadta.

39/2013. (VI. 25.) számú NKTT határozat (a Társulási Tanács 19 igen szavazattal és 1
tartózkodás mellett elfogadta)
A Nagykanizsai Kistérség Többcélú Társulása Társulási Tanácsa a 2013. május 16-án meghozott
29/2013. (V. 16.) NKTT. számú határozatát visszavonja.
Határidő: azonnal
Felelős: Cseresnyés Péter elnök
Operatív felelős: Polai György
40/2013. (VI. 25.) számú NKTT határozat (a Társulási Tanács 19 igen szavazattal és 1
tartózkodás mellett elfogadta)
A Nagykanizsai Kistérség Többcélú Társulása Társulási Tanácsa az általa alapított költségvetési
szerv Alapító Okiratának módosítását 2013. július 1. hatályba lépéssel jóváhagyja és azt a határozat
melléklete szerinti formában elfogadja.
Felkéri a Társulás Elnökét, hogy az Alapító okiratot a Magyar Államkincstárnak törzskönyvi
bejegyzésre küldje meg.
Határidő: azonnal
Felelős: Cseresnyés Péter elnök
Operatív felelős: Polai György
4. Döntés a Citroen gépjárművek további üzemeltetéséről
Dr. Tóth László: A szakszolgálati feladatot ellátó ellátó mindkét intézmény átkerült a tankerülethez,
és az a kérésük, hogy jegyeztessük be az üzembentartói jogot az autókra. Az előterjesztésbe 2
változat került, ezt a bizottságok még két változattal kibővítették.
1.változat: Az autók tulajdonjoga a társulásnál marad, bejegyeztetjük az üzembentartási jogot.
2.változat: Átadjuk a két gépkocsit a Klebelsberg Intézményfenntartó Központnak.
3.változat: Eladjuk a kocsikat (1,3-1,5 millió Ft/db)
4.változat: Az egyik gépkocsira ráíratjuk az üzembentartói jogot, és a tulajdonjogról nem lemondva
átadjuk üzemeltetésre a tankerületnek, a másikat megtartjuk, és a családsegítő szolgálat használná
cégautóként. A szakszolgálati feladatellátás elszámolásából látszik, hogy egy gépkocsi üzemeltetési
költsége 700 000Ft/év. A családsegítő szolgálat 2012-ben 1 200 000 Ft költségtérítést fizetett ki,
ennek jelentős része megtakarítható lenne a citroen gépkocsi használatával. A bizottságok ezt
támogatták és javasolják a Tanácsnak elfogadásra.
Horváth Zoltán: Egy autót tartsunk meg, a másikat pedig adjuk el.
Póczai Zoltán: Szerintem mindkét autót adjuk el, értékeltessük fel és annak megfelelően hirdessük
meg eladásra.
Cseresnyés Péter: A 4-es változatot támogatom én is.
Szavazásra teszi a 4-es változat elfogadását.
A társulási tanács a 4-es változatot 14 igen, 4 ellenszavazat és 1 tartózkodás mellett elfogadta.
41/2013. (VI. 25.) számú NKTT határozat (a Társulási Tanács 14 igen szavazattal 4
ellenszavazat és 1 tartózkodás mellett elfogadta)
A Nagykanizsai Kistérség Többcélú Társulása Társulási Tanácsa a tulajdonában lévő két Citroen
gépkocsi közül egyet - az üzembentartási jog bejegyzésével, de a tulajdonjogról nem lemondva –
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átad a Klébelsberg Intézményfenntartó Központnak pedagógiai szakszolgálati feladatok ellátására.
A másik gépkocsit a Társulás saját használatára megtartja.
Határidő: azonnal
Felelős: Cseresnyés Péter elnök
Operatív felelős: Polai György
5. Az „M9” Térségi Fejlesztési Tanács működési hozzájárulás kérelme
Cseresnyés Péter: Javaslom, hogy fogadjuk el a kérésüket a működési hozzájárulás kérdésében.
Viszont felröppent az M9-es nyomvonalával kapcsolatban olyan hír, hogy az M7-eshez nem
Nagykanizsánál fog csatlakozni, hanem Balatonszentgyörgynél. Azt hiszem, hogy emellett nem
mehetünk el szó nélkül, egy nyilatkozatot fogunk benyújtani, hogy ezt semmi esetre sem tudjuk
elfogadni. Kérem a támogatásotokat ehhez. A tervezetet minden polgármester számára eljuttatom,
támogatásra.
Dr. Tóth László: A Zalakarosi és a Letenyei kistérséget is javaslom bevonni.
Cseresnyés Péter: Rendben.
Szavazásra teszi a határozati javaslat elfogadását
A társulási tanács a határozati javaslatot egyhangúlag elfogadta.
42/2013. (VI. 25.) számú NKTT határozat (a Társulási Tanács 20 igen szavazattal
egyhangúlag elfogadta)
A Nagykanizsai Kistérség Többcélú Társulása az „M9” Térségi Fejlesztési Tanács működési
hozzájárulás kérelmét támogatja.
Felkéri a Társulás elnökét, hogy a határozatról értesítse a Fejlesztési Tanácsot.
Határidő: 2013. június 30.
Felelős: Cseresnyés Péter elnök
(operatív felelős: Polai György irodavezető)
Több napirend nem volt, ezért Cseresnyés Péter elnök bezárta az ülést.
Kelt: Nagykanizsa, 2013. június 28.
........................................................
Cseresnyés Péter
Elnök

Jegyzőkönyv hitelesítő:

……………………
Polai György
Irodavezető

...................................................
Horváth Zoltán
Magyarszentmiklós polgármestere

…………………………………
Turi Péter
Jegyzőkönyvvezető
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