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Ikt.szám: 145-2 /2010/ált.

Jegyzőkönyv

Társulási Tanácsülésről
Készült: Nagykanizsai Kistérség Többcélú Társulása 2010. november 24-én 1530 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 19 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. Napirend előtt
hallgassuk meg Merksz Andor Úr tájékoztatóját a TISZK kezdeményezéséről.
Merksz Andor: Köszönöm a lehetőséget. Mindig szem előtt tartjuk azt, hogy olyan tanulókat
képezzünk, akik megfelelnek a munkaerőpiaci elvárásoknak. Ennek érdekében a Thury iskolával
közösen tanbolt működtetését kezdjük meg, hogy tanulóink az elméleti képzés mellett gyakorlati
tapasztalatokra is szert tehessenek. A bolt a Vasemberház mellett található, és hogy a térségnek is
kedvezzünk, a boltban a térség őstermelőitől származó portékákat is tervezünk árulni. Azt
szeretném kérni a jelenlévőktől, hogy segítsenek abban, hogy minél szélesebb körben megtaláljuk
ezeket az őstermelőket, vállalkozókat. Köszönöm a figyelmüket.
Napirendi pontok:
1. A Nagykanizsai Kistérség Többcélú Társulásának 2010. évi I - III. negyedévi költségvetési
beszámolójának elfogadása. (írásban) Előterjesztő: Cseresnyés Péter elnök
2. A Nagykanizsai Kistérség Többcélú Társulásának 2011. évi költségvetési koncepciójának
elfogadása. (írásban) Előterjesztő: Cseresnyés Péter elnök
3. A Nagykanizsai Kistérség Többcélú Társulása Munkaszervezetének Alapító Okiratának
módosítása. (írásban) Előterjesztő: Cseresnyés Péter elnök
4. Pénzkezelési szabályzat aktualizálása. (írásban) Előterjesztő: Cseresnyés Péter elnök
5. Határozat a Nagykanizsa és Környéke Foglalkoztatási, Szociális és Közművelődési
Nonprofit kft. ügyvezető megbízatásáról.(írásban) Előterjesztő: Cseresnyés Péter elnök
6. Határozat a Nagykanizsa és Környéke Foglalkoztatási, Szociális és Közművelődési
Nonprofit kft. könyvvizsgálójáról. (írásban) Előterjesztő: Cseresnyés Péter elnök
7. Egyebek

1. A Nagykanizsai Kistérség Többcélú Társulásának 2010. évi I - III. negyedévi költségvetési
beszámolójának elfogadása
Uzonyi Dezső: A bizottságok megtárgyalták, és az a vélemény alakult ki, hogy takarékos
gazdálkodás folyt a társulásnál, ezért a beszámolót elfogadásra javasolták.
Cseresnyés Péter: Az ülés előtt kiosztásra került egy kiegészítés, ami azt tartalmazza, hogy
pénzmaradvány keletkezett, 2,2 millió Ft erejéig jutalmat adhatunk a dolgozóknak.
Uzonyi Dezső: 2 millió Ft bruttó összeget javasolnak a bizottságok szétosztani, és ez járulékokkal
együtt értendő.
Cseresnyés Péter: Az elnökség megállapította a vezető jutalmát bruttó 170 000 Ft, a maradékot az
Irodavezető osztja le a dolgozók között.
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Kanász János: Támogatom, és javaslom, hogy a jelenleg gyes-en lévő dolgozó is kapjon arányosan
a jutalomból.
Cseresnyés Péter: Két határozatot kell hoznunk, az egyik a beszámoló, a másik pedig a
jutalmazással kapcsolatos, mindkettőt javaslom elfogadni az előterjesztésnek megfelelően
Szavazásra teszi a határozati javaslatot.
A társulási tanács a határozati javaslatot egyhangúlag elfogadta.
102/2010. (XI. 24.) számú NKTT határozat (a Társulási Tanács 19 igen szavazattal
egyhangúlag elfogadta)
A Nagykanizsai Kistérség Többcélú Társulásának Társulási Tanácsa a 2010. I-III. negyedévi
költségvetési gazdálkodásról szóló beszámolót
415.374 eFt bevételi és kiadási előirányzattal
306.842 eFt bevételi teljesítéssel
295.755 eFt kiadási teljesítéssel
elfogadja.
Határidő : azonnal
Felelős : Cseresnyés Péter elnök
Operatív felelős: Polai György irodavezető
103/2010. (XI. 24.) számú NKTT határozat (a Társulási Tanács 17 igen szavazattal 1
ellenszavazat és 1 tartózkodás mellett elfogadta)
A Nagykanizsai Kistérség Többcélú Társulásának Társulási Tanácsa úgy dönt, hogy a személyi
juttatás illetve járulék maradvány összege 2 millió Ft, jutalomként kerüljön kifizetésre 2010.
november 30-ig a Munkaszervezet alkalmazottai részére (13 fő).
A Munkaszervezet vezető jutalmát az Elnökség állapítja meg, a fennmaradó összeg felosztását a
Munkaszervezet vezető határozza meg a többi munkavállaló részére, amely az Elnök jóváhagyása
után kerül kifizetésre.
Határidő: 2010. november 30.
Felelős: Cseresnyés Péter elnök
Operatív felelős: Polai György munkaszervezet vezető

2. A Nagykanizsai Kistérség Többcélú Társulásának 2011. évi költségvetési koncepciójának
elfogadása
Horváth Istvánné: A jövő évi költségvetés tervezésénél a bevételi oldal állandó, viszont a kiadási
oldalon „A” „B” és „C” változatot terveztünk, választani kell közülük. Az „A” változatnál a 2010es létszámokkal számoltunk, emellett 2 fő munkaügyi központ által támogatott dolgozót tudunk
alkalmazni. Egy fő már jelenleg is dolgozik a családsegítőnél, mindkét támogatott dolgozó bérét
100%-ban állja a munkaügyi központ. A „B” változat esetén egy fő belső ellenőrrel és szolgáltató
bevonásával számoltunk. A szolgáltatóra 3 millió Ft lett betervezve. A „C” változatban a
családsegítő létszámát 3 fővel megnöveltük.
Uzonyi Dezső: A Bizottságok az „A” változatot támogatták, a tagdíj mértékének változatlanul
hagyásával.
Pavlicz Lajos: Több esetben is az lenne a legjobb, ha összegyúrnánk bizonyos elemeit a
változatoknak. Csak önálló változatot lehet választani, ötvözni nem lehet?
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Dr. Tóth László: Nem lehet ötvözni, és összességében az „A” változatot találták a
legelőnyösebbnek a bizottságok, mert ebben a változatban nincs kiadva a belső ellenőrzés, és ez
nagyon bizalmi dolog, a külső szolgáltató bevonását szeretnénk elkerülni.
Pavlicz Lajos: A buszöblös pályázat nincs benne a koncepcióban, ezt hiányolom.
Polai György: Az a pályázat végül nem a társulás nevében lett beadva, de betesszük a koncepcióba.
Szabó Zsolt: Esélyegyenlőségi terve van-e a társulásnak?
Polai György: Az esélyegyenlőségi program elkészítése folyamatban van, 2011. január 31-ig kell
elkészíteni, az uniós pályázatoknál feltétel lesz.
Cseresnyés Péter: Javaslom, hogy fogadjuk el a határozati javaslatot a Pavlicz Úr által javasolt
kiegészítéssel. A második határozatot a tagdíj változatlanságáról kell hoznunk. Szavazásra teszi a
javaslatot.
A társulási tanács a javaslatot egyhangúlag elfogadta.
104/2010. (XI. 24.) számú NKTT határozat (a Társulási Tanács 19 igen szavazattal
egyhangúlag elfogadta)
A Nagykanizsai Kistérség Többcélú Társulásának Társulási Tanácsa a 2011. évi költségvetési
koncepciót az előterjesztésben foglaltaknak megfelelően 278 774e Ft bevételi és kiadási
főösszeggel elfogadja, Az előterjesztés kiadási oldalán felsorolt „A”, „B”, és „C” változatok közül
az „A” változatot fogadja el.
Felkéri a Társulás Elnökét, hogy a 2011. évi költségvetési határozat tervezetet az államháztartási
törvényben előírt határidőig terjessze a Tárulási Tanács elé.
Határidő: 2011. február 15.
Felelős: Cseresnyés Péter elnök
Operatív felelős: Polai György irodavezető
105/2010. (XI. 24.) számú NKTT határozat (a Társulási Tanács 19 igen szavazattal
egyhangúlag elfogadta)
A Nagykanizsai Kistérség Többcélú Társulása Társulási Tanácsa a települési önkormányzatok által
fizetendő lakosságszám arányos pénzügyi hozzájárulás (tagdíj) mértékét 2011. évre vonatkozóan
200 Ft/fő mértékben állapítja meg.
A pénzügyi hozzájárulás (tagdíj) összege településenként a normatív támogatások igénylésében
rögzített 2010. január 01-i lakosságszám alapján kerül megállapításra. Az átutalás két egyenlő
részben történik megállapodás alapján. Az első részlet esedékessége 2011. április 15. a második
részlet esedékessége 2011. szeptember 15.
Határidő: 2011. február 15.
Felelős: Cseresnyés Péter elnök
Operatív felelős: Polai György irodavezető

3. A Nagykanizsai Kistérség Többcélú Társulása Munkaszervezetének Alapító Okiratának
módosítása
Polai György: A 2010. évi törvényi változások miatt a költségvetési szervek jogállásáról és
gazdálkodásáról szóló 2008. évi CV. Törvény hatályon kívül helyezésre került.
A változások az Alapító okiratot az alábbiakban érintik:
- a tevékenység jellege szerinti besorolás megszűnik. (közhatalmi, közszolgáltató,
közintézmény, közintézet)
- a tevékenységtípusok közül törlésre került a kiegészítő és kisegítő tevékenység (csak alap és
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vállalkozási tevékenységet tartalmazhat)
- a feladatellátási funkció elnevezés helyett a gazdálkodási jogkört használjuk.
A törvényi változások mellett a ZALA MEGYEI SZOCIÁLIS ÉS GYÁMHIVATAL a
„családsegítés” szociális alapszolgáltatási feladat működési engedélye miatt előírja, hogy az
„Alapító Okirat” mellékletének felsorolásában jelenjenek meg a feladatellátásban részt vevő
települések.
Cseresnyés Péter: Fogadjuk el a határozati javaslatot. Szavazásra teszi a határozati javaslatot.
A társulási tanács a határozati javaslatot egyhangúlag elfogadta.
106/2010. (XI. 24.) számú NKTT határozat (a Társulási Tanács 19 igen szavazattal
egyhangúlag elfogadta)
A Nagykanizsai Kistérség Többcélú Társulása Társulási Tanácsa a Munkaszervezet módosított
Alapító Okiratát jóváhagyja.
Határidő: 2010. november 15.
Felelős: Cseresnyés Péter Elnök
Operatív felelős: Polai György irodavezető
4. Pénzkezelési szabályzat aktualizálása
Cseresnyés Péter: A Társulás szabályszerű működését biztosító szabályzatok közül a pénzkezelésre,
kötelezettségvállalásra vonatkozó szabályzat aktualizálása szükséges a 2010. októberi
önkormányzati változásokat követően a megváltozott tisztségviselők miatt. Fogadjuk el a határozati
javaslatot. Szavazásra teszi a határozati javaslatot.
A társulási tanács a határozati javaslatot egyhangúlag elfogadta.
107/2010. (XI. 24.) számú NKTT határozat (a Társulási Tanács 19 igen szavazattal
egyhangúlag elfogadta)
A Nagykanizsai Kistérség Többcélú Társulás Társulási Tanácsa a Társulás Pénzkezelési
szabályzatát jóváhagyja.
Határidő: 2010. november 24.
Felelős: Cseresnyés Péter elnök
Operatív felelős: Polai György irodavezető

108/2010. (XI. 24.) számú NKTT határozat (a Társulási Tanács 19 igen szavazattal
egyhangúlag elfogadta)
A Nagykanizsai Kistérség Többcélú Társulás Társulási Tanácsa a Társulás Kötelezettségvállalás,
utalványozás, ellenjegyzés, érvényesítés rendjének szabályzatát jóváhagyja.
Határidő: 2010. november 24.
Felelős: Cseresnyés Péter elnök
Operatív felelős: Polai György irodavezető

5. Határozat a Nagykanizsa és Környéke Foglalkoztatási, Szociális és Közművelődési
Nonprofit kft. ügyvezető megbízatásáról
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Cseresnyés Péter: Tájékoztatom a társulási tanácsot, hogy a Nagykanizsa és Környéke
Foglalkoztatási, Szociális és Közművelődési Nonprofit Kft. ügyvezetőjének megbízatása 2010.
december 31-én lejár.
A Nonprofit Kft. Alapító okiratában foglaltak szerint az ügyvezető 3 éves időtartamra választható
meg. Ugyan nem kötelező nyilvános pályáztatást lebonyolítani, mégis azt javaslom, hogy az
esetleges vádak elkerülése végett az előterjesztésben leírt módon hirdessük meg az ügyvezetői
állást.
Kanász János: Nem értek egyet a nyilvános pályáztatással, ha az nem kötelező.
Cseresnyés Péter: Javaslom fogadjuk el a határozati javaslatot.
Szavazásra teszi a határozati javaslatot.
A társulási tanács a javaslatot elfogadta.
109/2010. (XI. 24.) számú NKTT határozat (a Társulási Tanács 14 igen 5 nem szavazattal
elfogadta)
A Nagykanizsa és Környéke Foglalkoztatási, Szociális és Közművelődési Nonprofit Kft. ügyvezetői
állásának megpályáztatására a Nagykanizsai Kistérség Többcélú Társulása a Nagykanizsa és
Környéke Nonprofit Kft. Alapító Okiratának VII. fejezetében biztosított jogköre szerinti a
Nagykanizsa és Környéke Nonprofit Kft. ügyvezető állásának betöltésére a határozat mellékletét
képező pályázati kiírást jóváhagyja.
Felkéri a Munkaszervezet vezetőt, hogy gondoskodjon a pályázati kiírás Kanizsa Hetilap és a Zalai
Hírlapban, valamint a www.kanizsaterseg.hu honlapon történő megjelentetéséről.
Határidő: 2010. decemberi társulási ülés (2010. december 31.)
Felelős: Cseresnyés Péter elnök
Polai György irodavezető (a pályázat megjelentetéséért 2010. december 1.)
6. Határozat a Nagykanizsa és Környéke Foglalkoztatási, Szociális és Közművelődési
Nonprofit kft. könyvvizsgálójáról
Cseresnyés Péter: A Nonprofit Kft. alapító okiratában foglaltak szerint a könyvvizsgáló 3 éves
időtartamra választható meg. A három év lejártát követően nem nyilvános pályáztatás útján
keresztül történik a könyvvizsgáló választása, hanem társulási hatáskörben, az alapító által. A
könyvvizsgáló megbízatása 2010. december 31-ig tart. Javaslom, hogy újabb egy évre fogadjuk el a
könyvvizsgáló személyét.
Szavazásra teszi a javaslatot.
A társulási tanács a javaslatot egyhangúlag elfogadta.
110/2010. (XI. 24.) számú NKTT határozat (a Társulási Tanács 19 igen szavazattal
egyhangúlag elfogadta)
A Nagykanizsai Kistérség Többcélú Társulása Társulási Tanácsa a Nagykanizsa és Környéke
Foglalkoztatási, Szociális és Közművelődési Nonprofit Kft. könyvvizsgálójának Bencze Olga
könyvvizsgálót 2011. január 1-től 2011. december 31.-ig megválasztotta.
Határidő: azonnal
Felelős: Cseresnyés Péter elnök
Horváthné Bagó Mónika
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7. Egyéb ügyek
7/1. Tájékoztató a rendezvénysátor üzemeltetéséről
Polai György: A Nagykanizsai Kistérség tulajdonában lévő rendezvénysátort 2007 óta a
Magyarszentmiklósi önkormányzat üzemeltetésébe adta át a Társulási Tanács.
A Társulási tanács 2010. szeptember 27-i ülésén Horváth Zoltán polgármester jelezte a tanács
tagjainak, hogy nem kívánja a továbbiakban azt üzemeltetni.

Cseresnyés Péter: Fogadjuk el a határozati javaslatot.
Szavazásra teszi a javaslatot.
A társulási tanács a javaslatot egyhangúlag elfogadta.
111/2010. (XI. 24.) számú NKTT határozat (a Társulási Tanács 19 igen szavazattal
egyhangúlag elfogadta)
A Nagykanizsai Kistérség Többcélú Társulása Társulási Tanácsa felkéri a települések
polgármestereit, hogy a Társulás tulajdonában levő rendezvénysátor üzemeltetésének igényét
vizsgálják meg és amely település vállalja, erre vonatkozó nyilatkozatát a Társulás
Munkaszervezete részére 2010. december 8-ig írásban küldje meg.
A Tanács 2010. decemberi ülésén dönt a további üzemeltetésről.
Határidő: 2010. december 31.
Felelős: Cseresnyés Péter elnök
Operatív felelős: Polai György irodavezető

7/2. Javaslat a Nagykanizsa város parkolási szabályzatával kapcsolatosan
Horváth Zoltán: Az a javaslatom, hogy a kistérség polgármesterei, a falugondnokok és a jegyzők is
kapjanak kedvezményes parkolásra jogosító kártyát, amellyel kedvezményesen parkolhatnak a
Város területén.
Cseresnyés Péter: Jó, részemről megígérem, hogy beviszem a Közgyűlés elé. Azt kérem,hogy
taktikai okokból két határozatot hozzunk, így nagyobb mozgásterünk lesz a közgyűlésen. Aki
egyetért azzal a javaslattal, hogy a kistérség polgármesterei és a falugondnokok kedvezményes
parkolási lehetőséghez jussanak, kérem szavazzon igennel.
Szavazásra teszi a javaslatot.
A társulási tanács a javaslatot egyhangúlag elfogadta.
112/2010. (XI. 24.) számú NKTT határozat (a Társulási Tanács 19 igen szavazattal
egyhangúlag elfogadta)
A Nagykanizsai Kistérség Többcélú Társulása Társulási Tanácsa azzal a kéréssel fordul
Nagykanizsa MJV Közgyűléséhez, hogy a Közgyűlés biztosítsa a kistérség polgármesterei és
falugondnokai számára a kedvezményes parkolás lehetőségét.
Határidő: 2011. január 1.
Felelős: Cseresnyés Péter elnök
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113/2010. (XI. 24.) számú NKTT határozat (a Társulási Tanács 19 igen szavazattal
egyhangúlag elfogadta)
A Nagykanizsai Kistérség Többcélú Társulása Társulási Tanácsa azzal a kéréssel fordul
Nagykanizsa MJV Közgyűléséhez, hogy a Közgyűlés biztosítsa a kistérség polgármesterei, jegyzői
és falugondnokai számára a kedvezményes parkolás lehetőségét.
Határidő: 2011. január 1.
Felelős: Cseresnyés Péter elnök

7/3. Netbook vásárlásának lehetősége
Horváth Zoltán: Azt javaslom a Társulás számára, hogy a takarékoskodás érdekében vizsgálja meg
annak a lehetőségét, hogy a tanácsülés előterjesztési anyagai ne papír alapon, postai úton kerüljenek
ki az érintett polgármesterekhez, hanem netbook vásárlásával hosszú távon takarítsuk meg ezeket a
költségeket.
Cseresnyés Péter: Azt javaslom, hogy kérjük fel a munkaszervezetet, hogy mérje fel 4 év
vonatkozásában az előterjesztési anyagok papíralapon történő előállításának és postaköltségeinek a
költségeit, és viszonyítsa össze ezt 27 db. Netbook vásárlásának költségével. A következő év első
felében terjessze be tanácsülésre, hogy dönteni tudjunk ebben a kérdésben.
Szavazásra teszi a javaslatot.
A társulási tanács a javaslatot egyhangúlag elfogadta.
114/2010. (XI. 24.) számú NKTT határozat (a Társulási Tanács 19 igen szavazattal
egyhangúlag elfogadta)
A Nagykanizsai Kistérség Többcélú Társulása Társulási Tanácsa felkéri a Munkaszervezetet, hogy
mérje fel 4 év vonatkozásában az előterjesztési anyagok papíralapon történő előállításának és
postaköltségeinek a költségeit, és viszonyítsa össze ezt 27 db. Netbook vásárlásának költségével és
ezt 2011. első felében tanácsülésre terjessze elő.
Határidő: 2011. március 31.
Felelős: Cseresnyés Péter elnök
Operatív felelős: Polai György irodavezető
7/4. A számlavezető pénzintézet (Volksbank) által javasolt kedvezőbb számlavezetési kondíció
megtárgyalása
Horváth Istvánné: A számlavezető pénzintézetünk 2010. november 19-én a Társulás számára
kedvezőbb kondíciókat tartalmazó számlacsomagot ajánlott. Javasoljuk a Bank által ajánlott
számlavezetési kondíció elfogadását, és ennek megfelelően a Bankszámlaszerződés mellékletét
képező Kiegészítő megállapodás módosítását.
Cseresnyés Péter: Fogadjuk el a határozati javaslatot.
Szavazásra teszi a javaslatot.
A társulási tanács a javaslatot egyhangúlag elfogadta.
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115/2010. (XI. 24.) számú NKTT határozat (a Társulási Tanács 19 igen szavazattal
egyhangúlag elfogadta)
A Nagykanizsai Kistérség Többcélú Társulásának Társulási Tanácsa elfogadja a Magyarországi
Volksbank Zrt. által javasolt számlavezetési kondíciót.
Felkéri a Társulás Elnökét a Bankszámlaszerződés mellékletét képező Kiegészítő megállapodás
módosításának aláírására.
Határidő: 2010. december 15.
Felelős: Cseresnyés Péter elnök
Operatív felelős: Polai György irodavezető
7/5. A Zala Megyei Közgyűlés Elnökének kérése
Cseresnyés Péter: A Zala Megyei Területfejlesztési Tanács „Zala Megye fejlesztéséért” díj-at
adományozhat azon személyeknek, akik munkásságukkal hozzájárultak a megyei, regionális és
kistérségi együttműködés kiépítéséhez, a megye településeinek harmonikus fejlesztéséhez. A díjra
javasoltak között van Doucha Ferenc, a Zala Megyei Vállalkozásfejlesztési Alapítvány
kuratóriumának elnöke és Szili Győző, a Murasóder Kft ügyvezető igazgatója is, javaslom hogy
Őket támogassuk a díj elnyerésében.
Szavazásra teszi a javaslatot.
A társulási tanács a javaslatot egyhangúlag elfogadta.
116/2010. (XI. 24.) számú NKTT határozat (a Társulási Tanács 19 igen szavazattal
egyhangúlag elfogadta)
A Nagykanizsai Kistérség Többcélú Társulásának Társulási Tanácsa A Zala Megyei
Területfejlesztési Tanács „Zala Megye fejlesztéséért” díját Doucha Ferencnek, a Zala Megyei
Vállalkozásfejlesztési Alapítvány kuratóriuma Elnökének és Szili Győzőnek, a Murasóder Kft
Ügyvezető Igazgatójának javasolja adományozni.
Határidő:
Felelős: Cseresnyés Péter elnök
Operatív felelős: Polai György irodavezető
7/6. A 2010. évzáró tanácsülés helyszínének kiválasztása
Pavlicz Lajos: Szeretném javasolni, hogy a jövőben legyen mód Kanizsán kívüli kihelyezett
tanácsülés megtartására is. Javaslom, hogy a következő tanácsülést Murakeresztúron tartsuk.
Cseresnyés Péter: Szerintem ennek akadálya nincs, kérdezem, hogy egyetért-e a tanács abban, hogy
a soron következő ülést, ami egyben 2010. évzáró ülés is lesz, Murakeresztúron tartsuk.
Szavazásra teszi a javaslatot.
A társulási tanács a javaslatot egyhangúlag elfogadta.
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117/2010. (XI. 24.) számú NKTT határozat (a Társulási Tanács 19 igen szavazattal
egyhangúlag elfogadta)
A Nagykanizsai Kistérség Többcélú Társulása támogatja, hogy a 2010. évzáró tanácsülés
Murakeresztúron kerüljön megrendezésre.
Határidő: 2010. december 31.
Felelős: Cseresnyés Péter elnök
Operatív felelős: Polai György irodavezető
Több napirend nem volt, ezért Cseresnyés Péter elnök megköszönte a részvételt és bezárta az ülést.

Kelt: Nagykanizsa, 2010. november 30.
........................................................
Cseresnyés Péter
Elnök

Jegyzőkönyv hitelesítő:

……………………
Polai György
Irodavezető

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

…………………………………
Túri Péter
Jegyzőkönyvvezető
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