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Ikt.szám:    192-2    /2011/ált. 
Jegyzőkönyv 

Társulási Tanácsülésről 
 
Készült: Nagykanizsai Kistérség Többcélú Társulása 2011. július 14-én 1500 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 18 fő jelen van, közölte az írásban kiküldött napirendeket, valamint a 
helyszínen kiosztott kiegészítéseket. 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 Nagykanizsai Kistérség lakosságának egészségi állapotáról. (szóban) 
Meghívott: Dr. Buzás Judit kistérségi tiszti főorvos  

2. Tájékoztató a Nagykanizsai Kistérség közbiztonsági helyzetéről.(szóban) Előterjesztő: Dr. 
Molnár József alezredes kapitányságvezető 

3. A Térségi Pedagógiai Szakszolgálat és a  Szivárvány Egységes Gyógypedagógiai Intézmény 
szakmai  beszámolója a 2010/2011. évi feladatellátásról.(írásban)  Előterjesztő: Cseresnyés 
Péter elnök Meghívott: Szmodics Józsefné osztályvezető, Gellén Melinda  igazgató, Horváth 
Istvánné igazgató 

4. Javaslat a pedagógiai szakszolgálati feladatok ellátására 2011/2012. tanévre. (írásban) 
Előterjesztő: Cseresnyés Péter elnök  Meghívott: Szmodics Józsefné osztályvezető, Gellén 
Melinda  igazgató, Horváth Istvánné igazgató 

5. Megállapodás megkötése a Térségi Pedagógiai Szakszolgálattal 2011-2012 tanévre 
vonatkozóan személygépkocsik üzemeltetésére. (írásban) Előterjesztő: Cseresnyés Péter 
elnök Meghívott: Gellén Melinda  igazgató  

6. A Nagykanizsai Kistérség Többcélú Társulása módosított Társulási Megállapodásának 
aláírása. (írásban) Előterjesztő: Cseresnyés Péter elnök 

7. A Nagykanizsai Kistérség Többcélú Társulása által meghirdetett őrzés-védelmi pályázatok 
elbírálása, döntés a szerződésről.(írásban) Előterjesztő: Cseresnyés Péter elnök 

8. A Nagykanizsai Kistérség Többcélú Társulása által meghirdetett hordozható számítógép 
beszerzésre vonatkozó ajánlatok elbírálása, döntés a beszerzésről. (írásban) Előterjesztő: 
Cseresnyés Péter elnök 

9. A TEFA Bizottság döntésének elfogadása a benyújtott pályázatokról. (írásban) Előterjesztő: 
Cseresnyés Péter elnök  

10. Egyebek:   
 

 
   

1. Tájékoztató a Nagykanizsai Kistérség lakosságának egészségi állapotáról 
 
Dr. Buzás Judit/kistérségi tiszti főorvos/: Üdvözlöm a Tanács tagjait. A közegészségügyi biztonság 
megfelelő a kistérségben. Folyamatosan vizsgálják a fürdőmedencék vizét, nem voltak kirívó 
esetek. A veszélyes hulladék kezelése is megfelelő a kistérségben. A pollenszámot is folyamatosan 
mérik. 10 pollen/m3 alatt nem jelentkezik allergiás tünet, 30 pollen/m3 esetén már előjöhet a tünet, 
100 pollen/m3 esetén pedig olyan veszélyes allergiás roham alakulhat ki, amely kórházi kezelést 
igényel. A területen nem fordult elő súlyos megbetegedés, vagy járvány. Az önkormányzatok fele 
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folyamatosan küldjük a hőségriasztást, aki nem kapott jelezze. Végezetül a dohányzásról: a 
daganatos megbetegedések kialakulásában jelentős szerepe van, ezért fontos, hogy új törvényi 
szabályozás született. A törvény kimondja, hogy a dohányfüst olyan mérgezés, melynek nincs 
egészségügyi határértéke. Közintézményekben illetve munkahelyen zárt helyen tilos a dohányzás, a 
pszichiátria és a börtön kivételével. A szabálysértőket 30 000 Ft bírság befizetésére lehet büntetni. 
Köszönöm a figyelmet. 
Cseresnyés Péter: Köszönjük a tájékoztatást, kérdezem a Tanács tagjait, hogy van-e kérdés, ha 
nincs,  akkor köszönjük a tájékoztatást, és áttérünk a következő napirendi pontra. 
 
 
2. Tájékoztató a Nagykanizsai Kistérség közbiztonsági helyzetéről. 
 
Dr. Molnár József: A bűnözés csökkenő tendenciát mutat, viszont aggodalomra ad okot, hogy 
növekszik a kábítószer használat. A garázdaságnál eddig Kanizsai túlsúly volt, ez most 
áthelyeződött a kistelepülésekre. A közlekedési bírságok komolyan nőttek, pl. az ittas vezetés 9 
büntetőpont, és a jogsit ugyan nem veszik el, de egységesen 200 000 Ft a büntetési díj. Az 
érintetteknek mondom: térfigyelő kamerát a rendőrség vagy a közterület felügyelet jogosult 
működtetni. 
Pavlicz Lajos: Árusok ellen rendeletet hozhat-e az önkormányzat? 
Dr. Molnár József: Nem.  
Cseresnyés Péter: Ha nincs több kérdés akkor köszönjük a tájékoztatást, és áttérünk a következő 
napirendi pontra. 
 
 
3. A Térségi Pedagógiai Szakszolgálat és a  Szivárvány Egységes Gyógypedagógiai Intézmény 
szakmai  beszámolója a 2010/2011. évi feladatellátásról 
 
Uzonyi Dezső: A Bizottságok megtárgyalták, elfogadásra javasolják. 2006-ban a normatíván felül 
27 millió Ft-ot adott át a Társulás az intézménynek, ma a normatívából sikerül finanszírozni a 
feladatellátást.  
Cseresnyés Péter: Fogadjuk el a határozati javaslatot. Szavazásra teszi a határozati javaslatot. 
A társulási tanács a javaslatot egyhangúlag elfogadta. 
 
33/2011. (VII. 14.) számú NKTT határozat (a Társulási Tanács 18 igen szavazattal 
egyhangúlag elfogadta) 
A Nagykanizsai Kistérség Többcélú Társulása Társulási Tanácsa a Térségi Pedagógiai 
Szakszolgálat, valamint a Szivárvány Egységes Gyógypedagógiai Intézmény szakmai beszámolóját 
elfogadja. 
Határidő:             2011. július  31.   
Felelős:                Cseresnyés Péter  Elnök 
Operatív felelős: Polai György Irodavezető 
 
 
4. Javaslat a pedagógiai szakszolgálati feladatok ellátására 2011/2012. tanévre 
 
Uzonyi Dezső: A Bizottságok megtárgyalták, elfogadásra javasolják. Az előterjesztésben a 
feladatellátás egy évvel történő meghosszabbítása szerepel. 
Cseresnyés Péter: Fogadjuk el a határozati javaslatot. Szavazásra teszi a határozati javaslatot. 
A társulási tanács a javaslatot egyhangúlag elfogadta. 
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34/2011. (VII. 14.) számú NKTT határozat (a Társulási Tanács 18 igen szavazattal 
egyhangúlag elfogadta) 
A Nagykanizsai Kistérség Többcélú Társulása 2012. augusztus 31-ig vállalja a pedagógiai 
szakszolgálati feladatok teljesítését, és azokat a Térségi Pedagógiai Szakszolgálattal, valamint a 
Szivárvány Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézménnyel láttatja el.   
Felkéri az általános elnökhelyettest a megállapodások aláírására.  
 
Határidő: 2011. szeptember 1. 
Felelős: Cseresnyés Péter elnök 
(Operatív felelős: Polai György irodavezető) 
 
 
5. Megállapodás megkötése a Térségi Pedagógiai Szakszolgálattal 2011-2012 tanévre 
vonatkozóan személygépkocsik üzemeltetésére 
 
Uzonyi Dezső: A korábbiakhoz képest annyiban módosul az új megállapodás, hogy a gépkocsik 
tárolását nem tudják garázsban biztosítani. 
Cseresnyés Péter: Fogadjuk el a határozati javaslatot. Szavazásra teszi a határozati javaslatot. 
A társulási tanács a határozati javaslatot elfogadta. 
 
35/2011. (VII. 14.) számú NKTT határozat (a Társulási Tanács 18 igen szavazattal 
egyhangúlag elfogadta) 
A Nagykanizsai Kistérség Többcélú Társulás Társulási Tanácsa a vállalt pedagógiai szakszolgálati 
feladatok ellátására, iskolabusz használatának átadására 2009. június 29-én kötött megállapodást az 
alábbiak szerint módosítja: 
A megállapodás 1) pontjában rögzített „2009. július 1-től 2010. június 30-ig” szakasz helyébe a 
„2011. július 1-től 2012. augusztus 31-ig” szakasz kerül. 
A megállapodás 9. pontjából törlésre kerül a „zárt garázsban”  „9.) A gépjárművek telephelye és 
tárolása az intézmény zárt udvarán történik.” A módosítással nem érintett rendelkezések 
változatlanul helyben maradnak. 
A Tanács felhatalmazza az általános elnökhelyettesét a megállapodás megkötésére. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Jancsecz Lajos ált. elnökhelyettes  
(Operatív felelős: Polai György Irodavezető) 
 
 
6. A Nagykanizsai Kistérség Többcélú Társulása módosított Társulási Megállapodásának 
aláírása 
 
Cseresnyés Péter: Tájékoztatom a polgármestereket, hogy a Társulás áprilisban módosított Társulási 
Megállapodását az egyes önkormányzatok képviselőtestületei elfogadták, kérek mindenkit, hogy a 
tanácsülés után kézjegyével lássa el a dokumentumot, így az hatályba tud lépni. 
A tanács a tájékoztatást tudomásul vette.  
Cseresnyés Péter: Fogadjuk el a határozati javaslatot. Szavazásra teszi a határozati javaslatot. 
A társulási tanács a határozati javaslatot elfogadta 
 
36/2011. (VII. 14.) számú NKTT határozat (a Társulási Tanács 18 igen szavazattal 
egyhangúlag elfogadta) 
A Nagykanizsai Kistérség Többcélú Társulás Társulási Tanácsának polgármesterei a  módosított 
Társulási Megállapodást a mai napon jóváhagyólag aláírják és aláírásukkal hatályba lép. 
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Határidő: azonnal 
Felelős: Cseresnyés Péter elnök 
(Operatív felelős: Polai György Irodavezető) 
 
7. A Nagykanizsai Kistérség Többcélú Társulása által meghirdetett őrzés-védelmi pályázatok 
elbírálása, döntés a szerződésről 
 
Cseresnyés Péter: Arról van szó, hogy a cégnek amely ellátja jelenleg a telephely őrzését a 
tulajdonosa az eddig működő Bt-je mellett létrehozott egy Kft-t, és miután a Bt ügyfeleit átvitte a 
Kft-hez megszűnteti a Bt-t. A váltás kapcsán felmerült a kérdés, hogy hosszabb távon hogyan 
lássuk el a terület őrzését, élő erővel vagy távfelügyelettel. 
Uzonyi Dezső: A bizottságok megtárgyalták és a kombinált távfelügyeletet javasolják, ami azt 
jelenti, hogy kamerarendszer van bekötve a megfelelő reflektorokkal együtt, ezenkívül hétvégén 
naponta kétszer, előre nem kiszámítható időpontokban kimegy az üzemeltető cég helyszíni 
ellenőrzésre. Emellett riasztás esetén szintén azonnal a helyszínre mennek. 
Cseresnyés Péter: Egyetértek, abban tudok segíteni, hogy felkérjünk olyan szakértőt, aki segít 
meghatározni a távfelügyelet megfelelő infrastrukturális igényét. A rendszer paramétereinek 
birtokában kérjünk majd árajánlatokat a cégektől, addig viszont, szerintem 2011. szeptember 30-ig 
kössünk határozott idejű megállapodást azzal aki jelenleg is ellátja a szolgáltatást.   
Cseresnyés Péter: Fogadjuk el a fentiekkel kiegészített határozati javaslatot. Szavazásra teszi a 
határozati javaslatot. 
A társulási tanács a határozati javaslatot elfogadta. 
 
37/2011. (VII. 14.) számú NKTT határozat (a Társulási Tanács 18 igen szavazattal 
egyhangúlag elfogadta) 
A Nagykanizsai Kistérség Többcélú Társulás Társulási Tanácsa a Bajza utcai ingatlan őrzés 
védelmi feladatainak ellátására 2011. szeptember 30-ig szóló határozott idejű megállapodást köt a   
Vik-lasz Security Kft-vel. 
Felhatalmazza az elnököt a megállapodás megkötésére. 
 
Határidő: 2011. július 31.  
Felelős: Cseresnyés Péter elnök  
(Operatív felelős: Polai György Irodavezető) 
 
8. A Nagykanizsai Kistérség Többcélú Társulása által meghirdetett hordozható számítógép 
beszerzésre vonatkozó ajánlatok elbírálása, döntés a beszerzésről 
Uzonyi Dezső: Az előterjesztésben foglalt összegért javasolják a bizottságok a beszerzést, nem 
előre utalással, hanem azonnali utalással. A szoftvert licenszbe javasolják megvásárolni.  
Cseresnyés Péter: Fogadjuk el a határozati javaslatot. Szavazásra teszi a határozati javaslatot. 
A társulási tanács a határozati javaslatot elfogadta. 
 
38/2011. (VII. 14.) számú NKTT határozat (a Társulási Tanács 18 igen szavazattal 
egyhangúlag elfogadta) 
A Nagykanizsai Kistérség Többcélú Társulása a hordozható számítástechnikai eszközök 
beszerzésének ajánlatkéréseit megvizsgálva úgy döntött, hogy 30 db. HP 625 típusszámú gép 
beszerzését fogadja el bruttó 87 000 Ft egységáron.  
Felkéri a Társulás Elnökét a megrendelés és szerződés aláírására.   
Határidő: 2011. július 31.  
Felelős: Cseresnyés Péter elnök 
( Operatív felelős: Polai György irodavezető)  
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9. A TEFA Bizottság döntésének elfogadása a benyújtott pályázatokról 
 
Pavlicz Lajos elnök elmondta, hogy 4,6 millió Ft volt a felosztható keretösszeg, az összes igény 
pedig mintegy 7 millió Ft volt, tehát csökkentett összegű támogatást tudtak mindegyik pályázó 
részére biztosítani. 
Település Pályázat címe Összköltség 

(Ft) 
Önrész 
(Ft) 

Igényelt TEFA 
támogatás (Ft) 

Sormás Integrált Közösségi Szolgáltató Tér 
kialakítása és működtetése 

52 355 000  9 111 000  2 000 000  

Rigyác „Élhetőbb településeket” kulturális és 
szabadidős szolgáltatások infrastrukturális 
fejlesztése 

8 005 876  1 601 175  800 588  

Eszteregnye „Élhetőbb településeket” kulturális és 
szabadidős szolgáltatások infrastrukturális 
fejlesztése 

8 086 425  1 617 285  808 643  

Nagybakón
ak 

Integrált Közösségi Szolgáltató Tér 
kialakítása a Nagybakónak Fő u. 44. alatt 

39 946 601  6 640 884  3 320 442  

 
Pavlicz Lajos: A rendelkezésre álló forrás végül a következőképpen került felosztásra  
 
Sormás 1 500 000 Ft 
Rigyác    600 000 Ft 
Eszteregnye    800 000 Ft 
Nagybakónak 1 700 000 Ft 
Összesen: 4 600 000 Ft 
 
Cseresnyés Péter: Fogadjuk el a határozati javaslatot. Szavazásra teszi a határozati javaslatot. 
A társulási tanács a határozati javaslatot elfogadta. 
 
39/2011. (VII. 14.) számú NKTT határozat (a Társulási Tanács 18 igen szavazattal 
egyhangúlag elfogadta) 
A Nagykanizsai Kistérség Többcélú Társulása Társulási Tanácsa a TEFA Bizottság döntését 
jóváhagyja, és a kiutalásra kerülő 4 600 000 Ft kiadást a Társulás 2011. évi költségvetésébe beépíti. 
Felkéri az elnököt a szerződések aláírására. 
Határidő: 2011. december 31. 
Felelős: Cseresnyés Péter elnök 
Operatív felelős: Polai György irodavezető 
 
 
10. Egyebek 
 
10/1. Hegyek-völgyek rendezvény 
 
Cseresnyés Péter: A rendezvény szervezőinek az a kérése, hogy a Társulástól kapott 400 e. Ft-os 
támogatást a gesztor szervezet Hosszúvölgyért Egyesület számlájára utaljuk. Javaslom, hogy 
fogadjuk el a kérésüket.  
Szavazásra teszi a javaslatot.  
 
A társulási tanács a határozati javaslatot elfogadta. 
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40/2011. (VII. 14.) számú NKTT határozat (a Társulási Tanács 18 igen szavazattal 
egyhangúlag elfogadta) 
A Nagykanizsai Kistérség Többcélú Társulása Társulási Tanácsa a korábban megítélt 400 000 Ft 
támogatást a „Hegyek-völgyek” napok rendezvény gesztorának, a Hosszúvölgyért Egyesület 
számlájára utalja. 
Határidő: azonnal 
Felelős: Cseresnyés Péter elnök 
Operatív felelős: Polai György irodavezető 
 
10/2. Rövid távú foglalkoztatási pályázat 
 
Polai György: 2011. júliustól ismételten lehet pályázni rövid és hosszabb időtartamú 
közfoglalkoztatási támogatásra. A hosszabb időtartamú közfoglalkoztatási támogatásra csak azok a 
foglalkoztatók pályázhatnak, akik igénybe kívánják venni a szociális földprogramok műkötetéséhez 
kapcsolódó támogatást. A Munkaügyi Központ által a Nagykanizsai Kistérség Többcélú Társulás 
számára a rövid távú közfoglalkoztatásra nyílik újabb lehetőség 2011. évi keretből. Napi 4 órás 
foglalkoztatás, 4 hónapos időtartamban, a munkabér összege a minimálbér fele minimálbér: 
78.000,- Ft/hó (illetve szakmunka esetén a garantált bérminimum – 94.000 Ft/hó).  Támogatásként a 
munkabér és járulékainak 95 %-a igényelhető. 
 
A fentiek alapján javasoljuk, hogy a Társulás Munkaszervezete 2 fő foglalkoztatására nyújtson be 
pályázatot. Ezen két fő közül az 1 fő parkgondozó munkás - bére bruttó 39 e Ft -, valamint 1 fő 
marketing referens - bére bruttó 47 e Ft - alkalmazására kerülne sor. 
A feladatok: 
Marketing referens: helyi esélyegyenlőségi programok elkészítése, kiadvány előkészítése  
Parkgondozó-udvari munkás: ingatlan növényzetének, környezet ápolásának feladatai 
 
Cseresnyés Péter: Fogadjuk el a határozati javaslatot. Szavazásra teszi a határozati javaslatot. 
A társulási tanács a határozati javaslatot elfogadta. 
 
41/2011. (VII. 14.) számú NKTT határozat (a Társulási Tanács 18 igen szavazattal 
egyhangúlag elfogadta) 
A Nagykanizsai Kistérség Többcélú Társulásának Társulási Tanácsa úgy határozott, hogy  a 
Társulás Munkaszervezete pályázatot nyújt be a Foglalkoztatási Hivatal által kiírt rövid időtartamú 
foglalkoztatás támogatására, 2 főre vonatkozóan. 
A pályázathoz szükséges 21 764 Ft önrészt a tartalék terhére biztosítja.  
A Társulási Tanács felkéri a munkaszervezetet, hogy készítse elő a pályázat benyújtását, melynek 
határideje 2011. július 31.   
 
Határidő: 2011. július 31. 
Felelős: Cseresnyés Péter elnök 
Operativ felelős: Polai György  
 
 
10/3. A Társulás hitelfelvételének ügye 
 
Polai György: A Nagykanizsai Kistérség Többcélú Társulásának Társulási Tanácsa a 2010. évben 
benyújtott, közösségi közlekedés fejlesztése célú, 600 millió Ft összköltségű pályázat 
megvalósításának finanszírozásához, valamint a Kistérségi Szociális Programiroda kialakítása 
ingatlanfejlesztési pályázatának megvalósításához döntést hozott arra vonatkozóan, hogy a Társulás 
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kössön szerződést a Magyarországi Volksbank Zrt-vel 30 millió Ft-nak megfelelő EURÓ összegű, 
rulírozó forgóeszköz hitelkeretre, 3 éves futamidővel, ingatlan fedezettel. 
A hiteligényléshez szükséges dokumentációkat a Bank rendelkezésére bocsátottuk, hogy a 
szerződést elő tudják készíteni. 
Ezzel egyidejűleg a közös pályázatunk forráshiány miatt tartalék listára került, ezért a tervezett 
fejlesztésre nem került sor, így az EURÓ alapú hitel célja tulajdonképpen megszűnt. 
A 2011. évi költségvetésünkben tervezett feladatok megvalósításához elegendő lenne folyószámla 
hitelkeret beállítása, az utófinanszírozásból adódó esetleges likviditási problémák áthidalására. 
Tóth László: A hitelfelvételnél óvatosságra hívom fel a figyelmet, hogy a keretszerződés 20 mó Ft-
ra vonatkozhat, azonban  csak a költségvetésünkben szereplő 10 mó ft felvételét fogadjuk el. Ennél 
több igénybe vétele kerüljön jóváhagyásra a Tanács elé. 
Cseresnyés Péter: Fogadjuk el a határozati javaslatot a Tóth polgármester Úrtól elhangzottakkal 
kiegészítve. Szavazásra teszi a határozati javaslatot. 
A társulási tanács a határozati javaslatot elfogadta. 
 
42/2011. (VII. 14.) számú NKTT határozat (a Társulási Tanács 18 igen szavazattal 
egyhangúlag elfogadta) 
A Nagykanizsai Kistérség Többcélú Társulása 20 millió Ft összegű folyószámla hitelkeret 
szerződést köt a Magyarországi Volksbank Zrt.-vel. Felhatalmazza az Elnököt a megállapodás 
aláírására. 
 
Határidő: 2011. augusztus 31.  
Felelős: Cseresnyés Péter elnök 
( Operatív felelős: Polai György irodavezető) 
 
43/2011. (VII. 14.) számú NKTT határozat (a Társulási Tanács 18 igen szavazattal 
egyhangúlag elfogadta) 
A Nagykanizsai Kistérség Többcélú Társulása Társulási Tanácsa hatályon kívül helyezi a Társulási 
Tanács 34/2010. (V.25.) számú NKTT határozatát arról, hogy a Nagykanizsai Kistérség Többcélú 
Társulása megállapodást köt a Volksbankkal 3 éves futamidejű, 30.000.000 Ft-nak megfelelő 
EURÓ összegű, rulírozó forgóeszközhitelre. 
 
Határidő: azonnal  
Felelős: Cseresnyés Péter elnök 
( Operatív felelős: Polai György irodavezető) 
 
 
10/4. Megállapodás a Nagykanizsa és Környéke Foglalkoztatási, Szociális és  
Közművelődési Nonprofit Kft.-vel a mentori szolgáltatás ellátására 
 
Polai György: A korábbi évek gyakorlatának megfelelően 2011. évben is a Nagykanizsa és 
Környéke Foglalkoztatási, Szociális és Közművelődési Nonprofit Kft. látja el a mentori 
szolgáltatást a Nagykanizsai Kistérség Többcélú Társulása tagtelepülésein.  
A mentori szolgáltatás ellátására a Nagykanizsai Kistérség Többcélú Társulása köt megállapodást a 
Nonprofit Kft.-vel az egyes tagtelepülések helyett. 
A Társulás 2011. évi költségvetésében erre a célra 2 millió Ft előirányzatot tervezett a dologi 
kiadások között. 
Cseresnyés Péter: Fogadjuk el a határozati javaslatot. Szavazásra teszi a határozati javaslatot. 
A társulási tanács a határozati javaslatot elfogadta. 
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44/2011. (VII. 14.) számú NKTT határozat (a Társulási Tanács 18 igen szavazattal 
egyhangúlag elfogadta) 
A Nagykanizsai Kistérség Többcélú Társulása megállapodást köt a Nagykanizsa és Környéke 
Foglalkoztatási, Szociális és Közművelődési Nonprofit Kft.-vel mentori szolgáltatás ellátására a 
2011. január 1-től 2011. december 31-ig tartó időszakra, 2.000.000 Ft összegben.  
Felhatalmazza az Elnököt a mellékelt megállapodás aláírására. 
 
Határidő: 2011. július 31.  
Felelős: Cseresnyés Péter elnök 
( Operatív felelős: Polai György irodavezető) 
 
 
 
Több napirend nem volt, ezért Cseresnyés Péter elnök bezárta az ülést. 
 
 
Kelt: Nagykanizsa, 2011. július 20. 
 
  ........................................................   
  Cseresnyés Péter 
   Elnök 
Jegyzőkönyv hitelesítő:   
 
  …………………… 
  Polai György 
  ...................................................  Irodavezető 
  Horváth Zoltán 
 Magyarszentmiklós polgármestere 
 
 
 ………………………………… 
  Túri Péter 
  Jegyzőkönyvvezető 
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