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NAGYKANIZSAI KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁSA
8800 Nagykanizsa, Petőfi u. 5.  Telefon/fax: 93/326-323

Internet: www.kanizsaterseg.hu; e-mail: kanizsaterseg@chello. hu
Ikt.szám: 285/2007.

 
 

Jegyzőkönyv
Társulási Tanácsülésről
 
 
Készült: Nagykanizsai Kistérség Többcélú Társulás 2007. augusztus 6-án 14,00 órai kezdettel a Nagykanizsai
Vasemberház Dísztermében megtartott társulási tanácsüléséről.
Tárgy: Az alábbiakban felsorolt napirend szerint.
Jelen vannak: a mellékelt jelenléti ív szerint
Meghívottként:     Szmodics Józsefné, Nagykanizsa MJV Művelődési és Sport Osztály osztályvezető
                           Termecz Marianna, Nagykanizsa MJV jogi referens
                           Szabó Béla, NFT tanácsadó
                           Móricz István, ÖTM koordinátor
Marton István Elnök köszöntötte a társulási tanácsülésen megjelenteket. Megállapította, hogy a tanácsülés 27 fővel
határozatképes. A tanácskozás megkezdése előtt bemutatta a társulási tanácsnak a munkaszervezet közoktatási
referensét, Berkenyés Lászlónét, valamint a Nyugat-dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség kistérségi
tanácsadóját, Szabó Bélát.
Marton István Felkérte jegyzőkönyv hitelesítőnek Koma Lászlót, Garabonc polgármestert, mellyel a társulási tanács
egyetértett. Ismertette az írásban kiküldött napirendi pontokat. A napirendet a társulási tanács egyhangúlag elfogadta.
Napirendi pontok:
1.       Javaslat a pedagógiai szakszolgálati feladatok ellátására és a feladat ellátási megállapodás elfogadása
2.       A Nagykanizsa és Környéke Foglalkoztatási, Szociális és Közművelődési Kht. átalakítása non-profit kft.-vé
3.       A Nagykanizsa és Környéke Foglalkoztatási, Szociális és Közművelődési Kht. könyvvizsgálatára vonatkozó

határozat elfogadása
4.       A Nagykanizsa és Környéke Foglalkoztatási, Szociális és Közművelődési Kht. közhasznúsági jelentése
5.       Egyebek: Közösségi közlekedéssel kapcsolatos tájékoztató
 
 

1.      Javaslat a pedagógiai szakszolgálati feladatok ellátására és a feladat ellátási megállapodás elfogadása
Marton István: A napirenddel kapcsolatosan két érintettet hívtunk meg, Szmodics Józsefnét, Nagykanizsa MJV

Művelődési és Sport Osztály vezetőjét, és Balassáné Tüske Ágnest, a Szivárvány Fejlesztő Központ vezetőjét.
Közülük Szomdics Józsefné jelent meg az ülésen. Egy hete elnökségi ülés volt és az elnökség alaposan
megtárgyalta ezt a napirendi pontot. Kérdés, hozzászólás van-e?

Rácz József: Tisztelt elnök úr, tisztelt társulási tanács. Indítványozom, hogy vegyük le napirendről ezt a témát, mert a
legilletékesebb, a Szivárvány Fejlesztő Központ vezetője nincs jelen, akihez a kérdéseket fel lehetne tenni.
Marton István: Ha a napirendről le akarta vetetni, korábban kellett volna reagálnia. Az ülésen jelen van a város

művelődési és sport osztályának vezetője, ő minden kérdésre szakszerű választ tud adni.
Rácz József: Akkor viszont élnék a lehetőséggel. Első kérdésem, hogy hány épületben látja el a tevékenységét a

pedagógiai szakszolgálat? Mi indokolta a létszámnövekedést? Az apparátus összetételére vonatkozóan milyen a
Nagykanizsa-vidék arány? Mivel 2006-os adatok nem állnak rendelkezésünkre, mi a bázis és mi a viszonyítási
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alap? A 4-es számú mellékletben és az azt követő mellékletben szereplő számok eltérnek egymástól. Mi ennek az
oka? Nem érthető az sem, hogy az összes bevételi hiány 33 millió forint, ezzel szemben azt szerepel, hogy
amennyiben a szolgálat csak Nagykanizsa területén lenne ellátva, akkor a hiány kb 30 millió forint lenne, mivel a
társulási normatívát nem lehetne lehívni. Ezek a számok eléggé ellentmondásosak.

Szmodics Józsefné: A Szivárvány Fejlesztő Központ a Rózsa Úti iskola épületében látja el a feladatot, az óvodai
csoport az Attila úti óvodában, valamint a kijelölt településeken, amiket a társulás szavazott meg. A
létszámnövekedést az indokolta, hogy a kistérségi ellátással megnövekedett az ellátandó gyerekek száma, és ehhez
biztosítani kell a törvény által előírt pedagóguslétszámot. A Nagykanizsa-vidék arányt tartalmazza a jelen
előterjesztés, 63%-37%.

Rácz József: Nem az ellátottakra, hanem a dolgozói létszámra irányult a kérdésem.
Szmodics Józsefné: Ezt százalékosan nem tudom megmondani, mert vannak olyan ellátottak, akik egy adott településen

laknak, de a nagykanizsai iskolában vannak ellátva.
Rácz József: Igazából arra vagyok kíváncsi, hogy hány fő vidéki pedagógust alkalmaznak?
Szmodics Józsefné: Ezt fejből nem tudom megmondani, nincs nálam az intézmény munkaerő-gazdálkodása.
Rácz József: Az előterjesztésből egyértelműen látszik, hogy a két épület rezsiköltségét mi álljuk, holott azokon a

településeken, ahová kijárnak a pedagógusok, a rezsiköltség egészét az adott település viseli. Most nekünk meg
kell fizetnünk a Kanizsára eső költségeket is. A közel 400 ezres növekedés indokolatlan, a táblázat ezen át is siklik.
Úgy gondolom, hogy az önkormányzatok számára ez a horribilis összeg indokolatlan, és látszik, hogy ez a
költségnövekedés nem jó gazda módjára történt. Mivel nincs összehasonlításunk 2005 és 2006-ra vonatkozóan,
nem látjuk, hogy ez a városnak mekkora plusz bevételt jelent. Most csak az látszik, hogy a létszámnövekedésből
fakadóan mennyi többletköltsége van a környező önkormányzatoknak. Továbbra sem érthető a táblázatban, hogy
mi alapján jöttek ki ezek a számok.

Szmodics Józsefné: A logopédiai ellátás és a gyógytestnevelés szakmai bizottság és orvos utalja be a gyereket, a
nevelési tanácsadást viszont a szülő alanyi jogon is igénybe veheti, anonim módon. A rezsiköltséget nem terhelte a
nagykanizsai önkormányzat a kistérségi településekre, a rezsiköltség 21 %-a az, amit önökre terheltünk.

Varga Miklós: Tisztelt Társulási Tanács! Akkor, amikor a többcélú társulás megalakult, akkor úgy döntött a tanács,
hogy a megyétől ezt a feladatot átvállalja. Nem tudtuk, hogy ez mivel jár, a lényeg az volt, hogy minél több állami
normatívát lehessen lehívni a társulás részére. Hogy mibe kerül ennek a működtetése, ennek senki nem számolt
utána. Kb. két éve a társulás már foglalkozott azzal, hogy átvizsgáltassa a pedagógiai szakszolgálat működését, és
akkor már előbb lehetett volna ezeket a kérdéseket tárgyalni. Most már megtörtént az átvilágítás. A táblázatok arról
szólnak, hogy az ellátottak száma mennyi lakóhely szerint illetve az intézmény székhelye szerint. Azért van ez a
két táblázat, hogy a tanács el tudja dönteni, hogy ki finanszírozza a hiányt. Az elnökség úgy foglalt állást, hogy a
hiány 50%-át a társulás finanszírozza a tartaléka terhére, az 50%-át pedig az intézmény szerinti települési
önkormányzat. Előző években is a társulásnak erre a célra nem kevés összeget kellet finanszíroznia a
területfejlesztésre kapott összegből.

Marton István: Rácz úrnak jelezném, hogy a munkaszervezet pontosan úgy járt el, ahogyan előző ülésen
meghatároztuk. A társulásnak az a célja, hogy bizonyos feladatok ellátása közösen gazdaságosabban legyen ellátva.
Soha nem arról volt szó, hogy a város ezzel jól jár, kiszipolyozva a településeket, itt arról van szó, hogy a város
önmagában még rosszabbul járna. De az előnyöknek mindig nagyobb részét adta a teleüléseknek, mint amit
magának megtartott, úgy gondolom, hogy ezt minden eddigi tevékenység, legalábbis 10 hónapja alátámasztja.

Rontó Károly: Hivatkoznék az előző tanácsülésre terjesztett előterjesztésre, abban a dologi kiadások is ki voltak
bontva. A rezsiköltségnél az ellátotti eloszlással arányban vettük figyelembe a költségeket. A legnagyobb költség a
szakpedagógusok bére. Jelenleg a város intézménye a törvény szerinti minimális létszámmal működik. 2005-ben volt 9
fős létszámbővítés, melyet a társulási tanács jóváhagyott, de itt a kistérségi ellátotti szám alapján 4-5 fős bővítés lett
volna indokolt. Összesen 2005-2006-ben a város több mint 23 milliót tett finanszírozott a hiányból. Nincs az a
probléma letisztázva, hogy a Nevelési Tanácsadó milyen körzetet lát el, ugyanis kistérségen kívülre is lát el feladatot.
Normatíva egy ellátott esetén csak 6 alkalom után igényelhető, és sok esetben egy ellátott esetén nincs ennyi alkalom,
ezért normatíva sem jár utánuk, itt nincs összhangban a közoktatási és a költségvetési törvény. Tanév közben nem lehet
a feladatot megszüntetni, ezért javasolta az elnökség, hogy 2008. júniusáig lássa el a társulás a feladatot, de a
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finanszírozásba próbáljuk meg bevonni a megyét is. További gondot jelent, hogy szeptembertől 5 iskola alapítványi
működtetésbe kerül át, de még nem tudjuk, hogy ők hogyan és kivel kívánják ezt a feladatot elláttatni.
Rácz József: Nem szeretnék számszaki vitát nyitni, de sehogy nem jönnek össze a táblázatokból a számok. Ennek a két

intézménynek a költségvetését Nagykanizsa önkormányzata fogadta el, egyetlen önkormányzatnak sem volt
beleszólása. Ha megnézzük évről évre az intézmények költségvetésének növekedését, akkor tisztán látni, hogy a
hiány a létszámnövekedésből adódik. A 12%-os egy főre jutó növekedés miből adódik?

Marton István: Ha összehasonlítjuk a 2006 és 2007-es évet, nincs növekedés.
Rontó Károly: Át fogjuk számolni, leegyeztetni és leellenőrizni, lepontosítani ezeket a számokat.
Polai György: A táblázatok összesen számai, a sarokszámok megegyeznek, a belső számokról Rontó úrék további
tájékoztatást tudnak adni.
Molnár Mihály: Kértem az iskolától egy dokumentumot a gyógytestnevelésben ellátottakra vonatkozóan, amit az
intézmény illetékese alá is írt, és ez a szám nem egyezik meg az előterjesztésben szereplő számmal. Ez a tanév
záráskori létszám, ez a valós szám.
Rontó Károly: Ezt a létszámot jelentette le annak idején az intézmény vezetője, ez alapján lett a normatíva is
leigényelve. Átlaglétszámot kell számolni.
Grabant János: A táblázatban is szerepel, hogy a szakszolgálat kistérségen kívüli lakosok számára is nyújt ellátást. Az
rájuk eső költség tovább lesz-e terhelve a kistérség településire?

Marton István: Nem, ők nagykanizsai intézményekbe járók.
Grabant János: A határozati javaslatban az szerepel, hogy a hiány 50%át az önkormányzatok
fizetnék ki. Az önkormányzatok elfogadott költségvetésében ez az összeg nem szerepelt, nem
tervezték be, csak a képviselő-testület döntésével lehet kifizetni. Mi van abban az esetben, ha ezt a
képviselő-testület nem fogadja el? Ki fogja akkor annak az önkormányzatnak a költségeit viselni?
Marton István: Ezt a problémát úgy lehetne áthidalni, hogy az egészet kifizetnénk a társulás tartalékalapjából. Az

elnökség nem ezt javasolta, mert ez a probléma nem merült fel.
Grabant János: A következő naptári évben a költségvetési rendelet elfogadásakor már látszódni fog az egyes

településekre eső ellátotti szám, akkor már be lehet tervezni azt a kiadást is az egyes önkormányzatok
költségvetésébe.

Marton István: Akkor módosítanám az előterjesztésben szereplő határozati javaslat a) pontját a javaslatnak
megfelelően. Aki egyetért a módosított határozati javaslattal, kérem, szavazzon. Megállapítom, hogy a tanács a
határozati javaslatot 25 igen, 1 nem és 1 tartózkodás mellett elfogadta. Felteszem szavazásra az előterjesztésben
szereplő határozati javaslat b) pontját is. Megállapítom, hogy a tanács a határozati javaslatot 25 igen és 2
tartózkodás mellett elfogadta. A c) pontról ez esetben már nem kell szavaznunk.

 
54/2007.(08.06.) számú NKTT határozat ( 25 igen, 1 nem és 1 tartózkodás mellett elfogadva)
a.) A Nagykanizsai Kistérség Többcélú Társulása Társulási Tanácsa a pedagógiai szakszolgálat 2007. évi
többletköltségeit a Nagykanizsán kívüli, Nagykanizsai Kistérség Többcélú Társulásához tartozó települések
ellátottainak aránya alapján a 2007. évi normatíván felül 13.087 ezer Ft összegben finanszírozza, a Társulás
tartalékalapjából.
 
b.) A Nagykanizsai Kistérség Többcélú Társulása Társulási Tanácsa felhatalmazza az általános elnökhelyettest, hogy
aláírja a Nagykanizsai Kistérség Többcélú Társulása, valamint Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata között
létrejövő pénzeszköz átadási megállapodást.
Határidő: 2007. augusztus 31.
Felelős Marton István elnök
Operatív felelős: Polai György irodavezető
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Marton István: Felteszem szavazásra az előterjesztésben szereplő határozati javaslatot arra vonatkozóan, hogy a társulás
megbízza a Szivárvány Fejlesztő Központot a pedagógiai szakszolgálati feladatok ellátására. Megállapítom, hogy a
tanács a javaslatot 25 igen, 2 tartózkodás mellett elfogadta.

 
55/2007.(08.06.) számú NKTT határozat ( 25 igennel, 2 tartózkodással elfogadva)
A Nagykanizsai Kistérség Többcélú Társulása Társulási Tanácsa a pedagógiai szakszolgálati feladatok ellátásával
megbízza 2008. június 30-ig a Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata által fenntartott Szivárvány Fejlesztő
Központot, a feladat ellátási megállapodás módosítása alapján, jelent előterjesztés melléklete szerint.
Határidő: 2007. augusztus 31.
Felelős Marton István elnök
Operatív felelős: Polai György irodavezető
 
Marton István: Felteszem szavazásra az előterjesztésben szereplő határozati javaslatot arra vonatkozóan, hogy a
társulás felhatalmazza az általános elnökhelyettest a megállapodás aláírására. Megállapítom, hogy a tanács a javaslatot
27 igennel egyhangúlag elfogadta.
 
56/2007.(08.06.) számú NKTT határozat ( 27 igennel egyhangúlag elfogadva)
A Nagykanizsai Kistérség Többcélú Társulása Társulási Tanácsa felhatalmazza az általános elnökhelyettest, hogy
aláírja a Nagykanizsai Kistérség Többcélú Társulása, valamint Nagykanizsa Megyei Jogú Város önkormányzata között
létrejövő megállapodás módosítást a pedagógiai
Határidő: 2007. augusztus 31.
Felelős Marton István elnök
Operatív felelős: Polai György irodavezető
 
Marton István: Van-e kérdés a következő határozati javaslattal kapcsolatban?
Rácz József: Javaslom, hogy a Megyei Önkormányzattal a finanszírozásra vonatkozóan is kezdődjenek meg a
tárgyalások.
Marton István: Erre vonatkozóan a munkaszervezet már megkapta az utasítást. Felteszem szavazásra az
előterjesztésben szereplő határozati javaslatot arra vonatkozóan, hogy a társulás a Zala Megyei Önkormányzattal kötött
megállapodását határozott időre meghosszabbítja. Megállapítom, hogy a tanács a javaslatot 27 igennel egyhangúlag
elfogadta.
 
57/2007.(08.06.) számú NKTT határozat ( 27 igennel egyhangúlag elfogadva)
A Nagykanizsai Kistérség Többcélú Társulása Társulási Tanácsa a Zala Megyei Önkormányzattal kötött 2005. október
30-án kelt megállapodás módosítását 2008. június 30-ig, határozott időre meghosszabbítja.
Határidő: 2007. augusztus 31.
Felelős Marton István elnök
Operatív felelős: Polai György irodavezető
 
2. A Nagykanizsa és Környéke Foglalkoztatási, Szociális és Közművelődési Kht. átalakítása non-profit kft.-vé
Marton István: A kiküldött előterjesztés vitaanyag. Kérdés, hozzászólás van-e? Megkérem dr. Termecz Mariannt,

röviden ismertesse az előterjesztést.
Termecz Mariann: A gazdasági törvény előírja, hogy a kht-ket non-profit kft-vé kell átalakítani. Bizonyos feltételek
mellett közhasznú szervezetként működhet. Itt van egy dilemma, hogy közhasznú illetve kiemelten közhasznú jellegét
megtarthatja-e a társaság, ezt még le kell pontosítani; erre vonatkozóan állásfoglalást kértünk az illetékes
minisztériumtól. Szerepel az anyagban egy székhely-változtatási javaslat is. Tevékenységi kör egyes tevékenységekkel
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bővült, más tevékenységek, amit eddig sem végzett a kht. kikerült. Ami döntést igényel, hogy a bizottsági tagokat
(minimum 3 fő) hány évre válasszák illetve az ügyvezető személye, annak foglalkoztatási módja, időtartama. Kötelező
könyvvizsgáló alkalmazása is.
Póczai Zoltán: A non-profit kft. jogutóda a kht-nak?
Termecz Mariann: Igen.
Póczai Zoltán: Mi a helyzet az ottani dolgozókkal? Az egyikük gyesen van, szerintem neki szüntessük meg a
jogviszonyát, mert ő a felelőse annak, hogy éveken át többszázezer forintot kellett önkormányzatonként hozzátennünk
a családsegítő szolgálat működtetéséhez. Most ő van állományban, a jelenlegi családsegítők meg átkerültek a
társuláshoz határozott idejű munkaszerződéssel. Meg kell oldani a helyzetet, ha kell, azonnali hatállyal, ha kell, ki kell
fizetni a végkielégítést.
Varga Miklós: Akkor, amikor döntött a tanács, hogy a családsegítő és gyermekjóléti szolgálatot megszünteti és a
munkatársait a társulás munkaszervezetében foglalkoztatja, akkor nem tudtuk, hogy van olyan dolgozó, aki nem kerül
beintegrálásra a szervezetbe, hanem marad a kht.-nál olyan feladattal, amit a kht. már nem lát el. Nem tudtam
megoldani a problémát, mert nem volt hajlandó arra, hogy a munkaszervezetbe aláírja a szerződését. Gyes ideje alatt a
dolgozót elküldeni nem lehet, egyetlen lehetőség, hogy amikor lejár a gyese, vagy átkerül a munkaszervezetbe, vagy
meg kell szüntetni a munkaviszonyát, és ki kell fizetni a végkielégítését.
Termecz Mariann: Gyes alatt nem lehet megszüntetni a munkaviszonyát, áthelyezni csak a dolgozó hozzájárulásával
lehet.
Póczai Zoltán: Ezt meg kell oldani. Kell-e jogutódnak lennie a kft.-nek?
Marton István: Igen, a kiemelt közhasznúság elérése érdekében, hiszen ez a kht. jelenlegi célja is.
Németh Zoltán: A gyesen lévőt ígysem-úgysem lehet kitenni.
Marton István: Felteszem szavazásra az előterjesztésben szereplő egyes határozati javaslatot. Megállapítom, hogy a

tanács a határozati javaslatot 27 igennel egyhangúlag elfogadta.
 
58/2007.(08.06.) számú NKTT határozat ( 23 igennel, 2 tartózkodás mellett elfogadva):
A Nagykanizsai Kistérség Többcélú Társulása Társulási Tanácsa egyetért azzal, hogy a Nagykanizsa és Környéke
Foglalkoztatási, Szociális és Közművelődési Kht. az alapító okirat módosításával non-profit gazdasági társasággá
alakítja és 2008. január 1-től Nagykanizsa és Környéke Foglalkoztatási, Szociális és Közművelődési Kft-ként működik
tovább. A Társulási Tanács felkéri az Elnököt, hogy az alapító okiratot az illetékes minisztérium állásfoglalása alapján,
amennyiben lehetséges, bővítse ki a közhasznú szervezetekkel kapcsolatos követelményekkel és a kibővített alapító
okiratot terjessze a Társulási Tanács elé 2007. október 31-ig.
Határidő: 2007. október 31.
Felelős Marton István elnök
Operatív felelős:      Varga Miklós, Kht. ügyvezetője
                              Polai György irodavezető

Marton István: Az ügyvezető személyével kapcsolatban van-e kérdés, javaslat? Válasszunk pályázat útján vagy esetleg
valamelyik polgármestert bízzuk meg?

Póczai Zoltán: Arra már volt példa és nem működött.
Marton István: Ezzel egyetértek. Azt is el tudom képzelni, hogy kht.-n belül valakit megbízunk, de a pályázatból nincs

senki sem kizárva.
Varga Miklós: Van egy-két hónapos tapasztalatom, mint a kht. megbízott ügyvezetője. Azt nem engedheti meg a
tanács, hogy pályázatot ír ki egy ügyvezetői állás betöltésére, amihez fizetést párosít, mivel a kht. pályázati pénzekből
finanszírozza működését, ami esetleges. A törzstőke ez esetben eltűnne pár év alatt. Az elvégzendő munka heti pár óra,
célszerű lenne a kht. valamelyik dolgozóját megbízni az ügyvezetői feladatok ellátásával, természetesen nem plusz
pénzért, hanem amivel a pályázatban be van építve.
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Marton István: Ez logikus, csak nem biztos, hogy így találunk közülük valakit. Valamilyen kevés pluszpénz lehetne
adni neki.

Varga Miklós: A kht.-n belül működő egységek, a 4M és a Mentorhálózat kizárólag pályázati pénzekből tartja fenn
magát. A társulásnak az előfinanszírozásban kellett segítenie nekik. Nem hiszem, hogy valakinek pluszpénzt
kellene adni ezért a feladatért, mert nincs annyi feladat. Annak a pénzét úgy kell beépíteni a pályázatba, hogy ne
kelljen ezzel terhelni a társulást.

Hegedüs György: Amikor a Teri visszavonult, a Miklóst választottuk meg. A takarékos gazdálkodás ötlete is tőle
indult ki. Kérdezzük meg, elvállalja-e továbbra is a feladatot? Természetesen legyen ellenszolgáltatása is. Elmondta,
hogy látja, hogy milyen problémák maradtak, ha már ő látja, akkor oldja meg.
Varga Miklós: Én az átalakításig vállaltam. Vannak ott olyan dolgozók, akik közül valakit meg lehet bízni ezzel a

feladattal.
Marton István: Felteszem a javaslatot: nem pályáztatunk, hanem házon belül oldjuk meg, pluszpénz nélkül, megbízási

szerződéssel.
Póczai Zoltán: Akkor megint arra jutunk, hogy működik egy szolgálat, mi meg csak fizetünk.
 Horváth Zoltán: Pályáztassuk meg, menedzserszemléletű ember kell, aki viszi és ezért kapja a pénzt.
Varga Miklós: Jelenleg a kht. csak pályázati pénzből dolgozik, nincs a kht.-nak arra pénze, hogy ügyvezetőt fizessen.

Ha a társulás erről dönt, akkor finanszíroznia is kell azt.
Grabant János: A kht. pályázatokból él, ebben a rendszerben pluszpénz nincs.
Marton István: Köztes megoldásként fogadjuk el, hogy 2008-ig elláttatjuk valakivel megbízási szerződéssel, és akkor

majd jövő ősszel kiértékeljük a tevékenységét, és akkor pályáztathatunk. Ki ért egyet a javaslattal? Megállapítom,
hogy a tanács a javaslatot 27 igennel egyhangúlag elfogadta.

 
59/2007.(08.06.) számú NKTT határozat ( 23 igennel, 2 tartózkodás mellett elfogadva):
A Nagykanizsai Kistérség Többcélú Társulása Társulási Tanácsa egyetért azzal, hogy a Nagykanizsa és Környéke
Foglalkoztatási, Szociális és Közművelődési non-profit kft. ügyvezetői feladataival a kft. egyik munkatársát bízza meg
a társulás.
Határidő: 2008. január 1.
Felelős Marton István elnök
Operatív felelős:      Varga Miklós, Kht. ügyvezetője
                              Polai György irodavezető

3. A Nagykanizsa és Környéke Foglalkoztatási, Szociális és Közművelődési Kht. könyvvizsgálatára vonatkozó
határozat elfogadása

Marton István: A könyvvizsgálattal kapcsolatban érkezett árajánlat, Bencze Olga könyvvizsgálótól 12.000 Ft/hó + Áfa.
Ennek megfelelően felteszem szavazásra az előterjesztésben szereplő határozati javaslatot. Megállapítom, hogy a
tanács 25 igennel egyhangúlag elfogadta.

 
60/2007.(08.06.) számú NKTT határozat ( 25 igennel egyhangúlag elfogadva):
A Nagykanizsai Kistérség Többcélú Társulása Társulási Tanácsa a Nagykanizsa és Környéke Foglalkoztatási, Szociális
és Közművelődési Kht. 2007. évi gazdálkodásának könyvvizsgálatára megbízza Bencze Olga könyvvizsgálót (lakhely:
Nagykanizsa, Kaposvári út 64/B., kamarai tagsági száma: 000965) 2007. augusztus 6-tól 2008. május 31-ig.
Határidő: 2007. augusztus 31.
Felelős Marton István elnök
Operatív felelős:      Varga Miklós, Kht. ügyvezetője
                              Polai György irodavezető
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4. A Nagykanizsa és Környéke Foglalkoztatási, Szociális és Közművelődési Kht. közhasznúsági jelentése
Marton István: Kérdés, hozzászólás van-e az előterjesztési anyaghoz?
Varga Miklós: Tájékoztatom a tanácsot, hogy semmi olyan anyagot nem találtunk, ami arra utalt volna, hogy az elmúlt

években készült közhasznúsági jelentése a kht.-nak.
Marton István: Kérem, szavazzunk a határozati javaslatról. Megállapítom, hogy a tanács az előterjesztésben szereplő

határozati javaslatot 23 igennel, 2 tartózkodás mellett elfogadta.
 
61/2007.(08.06.) számú NKTT határozat ( 23 igennel, 2 tartózkodás mellett elfogadva):
A Nagykanizsai Kistérség Többcélú Társulása Társulási Tanácsa elfogadja a Nagykanizsa és Környéke
Foglalkoztatási, Szociális és Közművelődési Kht. 2006. évi közhasznúsági jelentését.
Határidő: 2007. augusztus 6.
Felelős Marton István elnök
Operatív felelős:      Varga Miklós, Kht. ügyvezetője
                              Polai György irodavezető

Marton István: Szavaznunk szükséges arról is, hogy a 2006-os év könyvvizsgálatával megbízott Királyné Varga Mária
megbízási díját az előterjesztésben maghatározottak szerint elfogadjuk. Megállapítom, hogy a tanács a javaslatot
egyhangúlag elfogadta.

 
62/2007.(08.06.) számú NKTT határozat ( 25 igennel egyhangúlag elfogadva):
A Nagykanizsai Kistérség Többcélú Társulása Társulási Tanácsa a 19/2007. (02.12.) számú NKTT határozatát
kiegészíti azzal, hogy a 2006. év könyvvizsgálat elvégzésének díjazása bruttó 120.000 Ft.
Határidő: 2007. augusztus 6.
Felelős Marton István elnök
Operatív felelős:      Varga Miklós, Kht. ügyvezetője
                              Polai György irodavezető
 
Egyebek: Közösségi közlekedéssel kapcsolatos tájékoztató
Marton István: Kérdés, hozzászólás van-e az előterjesztési anyaggal kapcsolatban? Megkérem az munkaszervezet
vezetőjét, hogy nyújtson rövid tájékoztatást.
Polai György: A GKM átszervezte a közösségi közlekedés fejlesztésének rendszerét és regionális szintre helyezte.
Létrejöttek a regionális közlekedési irodák, amik most a menetrendi változásokat koordinálják. Minden polgármester
megkapta ezzel kapcsolatban a tájékoztatót, illetve kértük Önöket, hogy javaslataikat a társulás felé is jelezzék, hogy
azokat a társulás képviselni tudja a regionális irodánál. Az egyeztetésre 17-én kerül sor itt a Vasemberház termében,
amire a polgármestereket is várjuk.
Marton István: További napirendi pont nem lévén, megköszönöm a részvételt és az ülést bezárom.
Kelt.: Nagykanizsa, 2007. augusztus ___
 
 
 
 
               ……………………………….                         …………………………
                           Marton István                                              Polai György
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                                  Elnök                                                      Irodavezető
 
 
Jegyzőkönyv-hitelesítő:
 
 
 
             ………………………………….
                            Koma László
                   Garabonc polgármestere
 
A jegyzőkönyvet készítette:
 
 
                             Kobán Ildikó
                          térségi munkatárs
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