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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: 394/2007.

 
Jegyzőkönyv

 
Készült: Nagykanizsai Kistérség Többcélú Társulás 2007. november 5-én 14,00 órai kezdettel a Nagykanizsai
Vasemberház Dísztermében megtartott Elnökségi üléséről.
Tárgy: Az alábbiakban felsorolt napirend szerint.
Jelen vannak:       5 település polgármesteréből 5-en, az Elnökség határozatképes
Meghívottként:    Grabant János a Pénzügyi Bizottság Elnöke
                            Dr. Tóth László a Felügyelő Bizottság Elnöke
                            Pávlicz Lajos a TEFA Bizottság Elnöke
                            Varga Miklós Nagykanizsa és Környéke Foglalkoztatási, Szociális
és                                                                                                                     
                            Közművelődési Kht. Ügyvezető
                            Nagykanizsa MJV Jegyzője helyett Stadler Petra
Marton István köszöntötte az elnökségi ülésen megjelenteket. Közölte, a napirendi pontok bővülnek. A 9. napirend
Egyebekben a szociális és Munkaügyi Minisztérium pályázatával kell foglalkozni, illetve az Utazás 2008. Nemzetközi
Kiállításon való részvétellel. A napirend kiegészül 4/A ponttal, a 2007. I-III. negyedévi költségvetési gazdálkodásról
szóló beszámolóval. Mielőtt a napirendeket megszavaztatná bemutatja személyi titkárát, Stadler Petrát.  Az írásban
kiküldött napirendeket a 4/ A napirendi ponttal kiegészítve megszavaztatta, melyet az Elnökség egyhangúlag
elfogadott.
Közli, hogy 40 perc múlva távoznia kell öregek napi rendezvényre.
Napirendi pontok:

1. Tájékoztató a 2004. évi CVII. Tv. változásával kapcsolatban
2. A Nagykanizsai Kistérség Többcélú Társulás Társulási Megállapodás módosításra javaslat ( írásban)
3. Tisztviselők megválasztására javaslat
4. A Nagykanizsai Kistérség Többcélú Társulásának 2007. évi költségvetési határozatának módosítására javaslat

(írásban)
4/A  Beszámoló a  2007. I-III. negyedévi költségvetési gazdálkodásról
5. Tájékoztató a 2008. évi költségvetéssel kapcsolatosan
6. munkaszervezet feladatai, családsegítés, belső ellenőrzés (írásban)
7. KHT átalakítása non-profit kft-vé, az Alapító okirat elfogadása (írásban)
8. Szociális Szolgáltatástervezési Koncepció elfogadása
9. Egyebek

1.számú napirend: Tájékoztató a 2004. évi CVII. Tv. Változásával kapcsolatosan
Marton István: Felkéri a munkaszervezet vezetőjét, hogy röviden foglalja össze a lényegét
Polai György: Felhívja a figyelmet a törvény lényegi változásaira, a hatályba lépés időpontjára, a szükséges
feladatokra az írásos előterjesztés szerint.
Marton István: Javasolja, hogy a rendezvénysátor Gelséről kerüljön át valamelyik Kanizsa térségi településre.
Amennyiben nincs több vélemény, javasolja az 1. napirendi pont elfogadását. A szavazás egyhangú volt.
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46/2007. (11.05.) számú Elnökségi határozat (az elnökség 5 igennel egyhangúlag elfogadta):
A Nagykanizsai Kistérség Többcélú Társulása Elnöksége elfogadja a tájékoztatót a 2004. évi CVII. Tv. változásával
kapcsolatosan.
Határidő: azonnal
Felelős: Marton István elnök
Operatív felelős: Polai György irodavezető
 
2. számú napirend: A Nagykanizsai Kistérség Többcélú Társulás Társulási Megállapodás módosítására javaslat
Marton István: A napirendi pont a törvényi kötelmet tartalmazza. A kiegészítő lap 4. pontjára hívja fel a figyelmet,
amely az inkasszóról szól. Van-e valakinek érdemi hozzáfűzni valója?
Kámán Péter: Javasolja, hogy Nagykanizsának is 1 szavazata legyen, vagy százalékosan legyen a szavazás. Ne legyen
Nagykanizsa mindenben domináns.
Marton István: A törvény határozza meg a szavazást, nem véletlenül.
Dr. Tóth László: Két bizottság, a Felügyelő és Pénzügyi bizottságok tárgyalta az anyagot kettő kanizsai képviselő
részvételével. A következő módosítási javaslatokat tették:
-II. fejezet 1. pont, kerüljön be az „önkormányzati” és államigazgatási feladatok
-2. pont: az „államigazgatási” helyett „közigazgatási” kifejezés
-II. 4. oldalon -kanizsai javaslatra- az „ifjúsági, sport” feladatok „és rekreációs tevékenységgel” egészüljön ki.
-II. 6. pontba beírni az új feladatokat: szociális étkeztetés, közművelődési és közgyűjteményi feladatok, ifjúsági, sport
és rekreáció, esélyegyenlőségi program megvalósítása.
-6. oldal, a pedagógiai szakszolgálati tevékenységet 2008 június 30-ig módosítani. Javaslat, alaposan gondolja át a
közgyűlés a feladatellátást a jövőre vonatkozóan. A kanizsai közgyűlés oktatási bizottsága a szakembereinkkel
egyeztetve készítse elő a döntést. Kettő vállalása kötelező.
Marton István: Miért korlátozzuk be, a város érdeke, hogy mind után kapjon állami támogatást, a kistelepülés meg
azt vesz igénybe, amit akar.
Dr. Tóth László: A normatíván felüli finanszírozás a gond. Kanizsának az az érdeke, hogy minden normatívát le
tudjon hívni.
Marton István: Mi a szakértő véleménye?
Berkenyés Lászlóné: A társulásnak is az lenne a jó, ha minden normatívát le lehetne hívni. A város és társulás közti
megállapodás függvénye a további feladatellátás. Az egyeztető tárgyalások megkezdődtek.
Marton István: Jó, tehát lebegtessük egyelőre ezt a kérdést.
Polai György: Az új feladatok lábjegyzetbe legyenek felsorolva.
Dr, Tóth László: Rendben, csak ne maradjon ki.
-IV. 2.1. pontba Tagságból kilépni és kizárni csak a négy éves ciklus végén lehessen. A feladatellátásból csak a
gazdasági év végén, az oktatási feladatnál pedig csak a tanév végén.
A 2.4. pontot ugyanígy kell pontosítani.
-10. oldal A) 6. pont  A törvény nem enged más részvételi és szavazati arányt, ezért ez marad így ahogy van.
Pavlicz Lajos: Amit Nagykanizsa egymaga nem fogad el, az nincs elfogadva. Vétójoga van Nem ért egyet a
törvénnyel.
Marton István: Törvény kimondja, úgy kell csinálni. A parlamenti képviselőknél kell lobbizni.
Varga Miklós: Az előző társulásnak lett volna lehetősége Kanizsa ellen dönteni, ha ott lett volna mindenki az
üléseken.
Dr. Tóth László:
-B) 5. ponttal egészül ki. Nincs leszabályozva, hogy az elnök és helyettes megválasztásához minősített többség
szükséges.
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-14. oldal Jegyzői kollégium működőképes legyen, nyújtson segítséget a munkában. Erősíteni kell ezt a szemléletet.
-Működési szabályok 13. pontjánál módosítani kell a 2. bekezdésben : a tagok szavazatának kétharmada szükséges.
Nem a jelenlévőkről, hanem az eredetiekről van itt szó.
Marton István: A törvény szerint a jelenlévő tagokat kell figyelembe venni.
Dr. Tóth László: A bizottsági tagok csak szigorítani szerettek volna.
Marton István: Ismerve a részvételi arányokat, nem támogatom, mert működésképtelenné válhatunk.
Dr. Tóth László: Ha az elnökségi tagok elfogadják én is elfogadom.

-Az elnökségi tagok számát 5 fő helyett 7 főt javaslunk.
Marton István: Kicsit soknak tartom, de elfogadom.
Dr. Tóth László: A 16. oldalra még kerüljön be, hogy az önkormányzatok polgármesterei kötelesek legyenek
beszámolni az otthoni üléseken a közgyűléseken való részvételéről, és arról küldjön jegyzői kivonatot.
Marton István : Támogatom.
Marton István: Most fél óra szünetet rendelek el, mert el kell mennem az idősek napi rendezvényre. Marton István és
Varga Miklós távoznak az ülésről.
Szünet.
Marton István és Varga Miklós visszaérkeztek az ülésre. Az elnökségi ülés a 2. napirendtől folytatódik.
Dr. Tóth László: Javasolja a munka folytatását a 4. és 4./A napirendi pontok megtárgyalásával.
Horváth Istvánné: A beszámolóval kapcsolatban az került kiküldésre ami megtörtént. A szükséges előirányzat
módosítások az írásos anyag szerint. A belső ellenőrzésen a tartalék terhére 6 millió forint feletti összeg marad. A
januárban keletkezett költségeket mind a három belső ellenőrzési társulásnak vissza kellene fizetni, amiről el kellene
számolniuk. Ennek a módját kellene kitalálni.
Marton István: Maradjon a 7 fős elnökség, kettő elnökhelyettes.
Pávlicz Lajos: Mondjuk el, miről beszélgettünk eddig.
Polai György: Társulási megállapodás módosításánál merült fel, a polgármester helyettesítéséről a képviselő testület
rendelkezik, a területfejlesztési alapból a visszafizetendő helyett a kamatmentes támogatás kerül be, de ez a
területfejlesztési alap dolga.
Kitárgyaltuk még egyszer a lakosságarányt, inkasszót, a közlekedés közbiztonság szervezése a sport, rekreáció után
kerül be.
Kámán Péter: A társulási Tanács tagjainak milyen formában megy ki az anyag?
Marton István: Az itt elhangzott módosításokkal. Minden bekerül, ami nem törvénysértő.
Kérem, szavazzunk! Megállapítja, hogy a szavazás egyhangú.

47/2007. (11.05.) számú Elnökségi határozat (az elnökség 5 igennel egyhangúlag elfogadta):
A Nagykanizsai Kistérség Többcélú Társulása Elnöksége a Társulási Megállapodás módosítását az előterjesztésben
foglaltaknak, valamint az elhangzott módosító javaslatoknak megfelelően elfogadásra javasolja a Társulási Tanács
részére.
Határidő: 2007. november 12.
Felelős: Marton István elnök
Operatív felelős: Polai György irodavezető
3.napirend: Tisztségviselők megválasztása
Marton István: Tehát 7 fős elnökség kettő alelnökkel. Öten vagyunk. Még kettő tagot kell választani.
Jancsecz Lajos: Észak- Dél -Kelet -Nyugat legyen képviselve.
Dr. Tóth László: Bizottsági ülésnek van javaslata, de bárki javasolhat. Javaslat: Molnár Józsefné Nagybakónak,
Póczai Zoltán Sormás.
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Marton István: Molnár Józsefnével egyetértek, Póczai Zoltánt nem tartom szerencsésnek. Mi az elnökség véleménye?
Pávlicz Lajos: Valóban nem szerencsés.
Jakab Sándor: Ajánljunk helyette mást.
Marton István: Kele Lajos legyen helyette.
Dr. Tóth László: Pénzügyi bizottságba javaslat Tóth Imre, Pávlicz Lajos. Felügyelő bizottságba Schmidt Istvánt.
Közbeszerzési bizottságba Novák Csaba, Bodó Tamás.
A „TEFÁT”  a Lajos összehívja.
Marton István: A TEFÁ-val ne foglalkozzunk, másfél hónap múlva úgy is non-profit szervezet lesz. Kérem,
szavazzunk. A szavazás egyhangú.
 
48/2007. (11. 05.) számú Elnökségi határozat (az elnökség 5 igennel egyhangúlag elfogadta):
A Nagykanizsai Kistérség Többcélú Társulása Elnöksége a Társulási Tanács számára az Elnökségbe javasolja
választani Molnár Józsefnét, Nagybakónak polgármesterét és Kele Lajost, Eszteregnye polgármesterét; a Pénzügyi
Bizottságba Tóth Imrét, Rigyác polgármesterét és Pávlicz Lajost, Murakeresztút polgármesterét; a Felügyelő
Bizottságba Schmidt Istvánt, Fűzölgy polgármesterét; a Közbeszerzési Bizottságba Novák Csabát, Liszó
polgármesterét és Bodó Tamást, Homokkomárom polgármsterét.
Határidő: 2007. november 12.
Felelős: Marton István elnök
Operatív felelős: Polai György irodavezető

4. napirend: A Nagykanizsai Kistérség Többcélú Társulásának 2007. évi költségvetési határozatának
módosítására javaslat (írásban)
Marton István: Együtt tárgyaljuk az I-III. negyedévi beszámolóval.
Horváth Istvánné: Maradvány van a személyi juttatásoknál. Dologinál alulteljesítés amiatt is, hogy még mindig nem
költöztünk.

Marton István: Elképzelésem szerint január 1 – el elköltözik az újság és a TV, lehet a helyére költözni.
Horváth Istvánné: A gond az, hogy nem vihetjük át a következő évre. Legfeljebb ebben az évben megvesszük. 26
milliós tartalékunk van. Ebből a családsegítésen 3.196 ezer, plusz a KHT visszautalja az 1millió Ft-ot. A 36
településnek vissza lehetne juttatni, pl. bérleti díjra. Ha nem használjuk fel, vissza kell utalni. Át lehet vinni a saját
bevételt, kamatbevételt és az elmúlt évi maradványt. A törzstőkét meg lehet emelni 2 millióval. Összesen 17,5 millió
vihető át.
Kámán Péter: belső ellenőrzésnél, hogy ne kelljen visszafizetni ismételten kérem Hahót önkormányzatának kifizetni,
amit már kétszer leszavaztak. Az elszámolásokat már megküldtük.
Grabant János: A pénzügyi bizottság megvizsgálta, javasolja elfogadni az I-III.negyedévi beszámolót, az
átvezetéseket szintén javasolja elfogadni. Az előirányzatok átvezetését szintén javasolja, valamint az újudvari és hahóti
központoknak a maradvány terhére fizesse ki a társulás a belső ellenőrzésre az 1/12. részt.
Horvát Istvánné: A kettő együtt 1 717 ezer forint, azt kétfelé osztva 850ezer forint.
Marton István: Elnökségi tagok mit javasolnak?
Pávlicz Lajos: Vagy kapjon mindenki, vagy ne kapjon senki.
Grabant János: A 4 millió forint családsagítésre szóló normatíva is kerüljön visszaosztásra a 36 település részére
ugyan olyan elszámolással, amit a belső ellenőrzés javasolt, tehát számlák ellenében. November végén látni lehet a
pluszokat, azok felhasználására is javaslatot tesz a bizottság. Személyi juttatásoknál javasoljuk teljes mértékben
kifizetni novemberben, hogy még az idei évben lehessen elszámolni.
Marton Lstván: A munkaszervezet készítsen bontást, egy fillér sem maradhat elköltetlen. Amit most látunk azt jövő
hétfőre, amit nem azt november végére, december elejére.
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Kérem szavazzunk. A szavazás egyhangú.

49/2007. (11.05.) számú elnökségi határozat (az elnökség 5 igennel egyhangúlag elfogadta):

A Nagykanizsai Kistérség Többcélú Társulása Elnöksége a Társulási Tanácsa részére elfogadásra javasolja a 2007. évi
költségvetési határozatának módosítását, valamint a Társulás 2007. I-III. negyedévi költségvetési gazdálkodásáról szóló
beszámolót.
Határidő: 2007. november 12.
Felelős: Marton István elnök
Operatív felelős: Polai György irodavezető
Varga Miklós: A családsegítésre a településekre milyen normatívákat kellett befizetni a KHT fele, illetve, hogy azon
felül még mit kellett hozzátenni.
Horváth Istvánné: A KHT felé 300 forintot lakosonként, mindegy, hogy milyen normatívát igényelt, Július 1-től mi
igényeljük le az önkormányzati normatívát, 7 millió forint jött ki.
Varga Miklós: Ez azt jelenti, hogy az önkormányzat nem tett hozzá, akkor milyen alapon kap vissza? Például
Murakeresztúr esetében?
Pávlicz Lajos: A község leigényelte a KHT-ig az 500 forintot, és300-at adott át. Magasabb szintre emelte az ellátást,
magasabb normatívát igényelt, maradvány keletkezett. Ott addig maradt 200 forint személyenként, innen pedig semmi.
Tehát ha maradvány keletkezik a szakfeladaton, célszerű törvényesen könyvelve visszajuttatni. Addig a számlát küldte
a családsegítő, mi fizettük a 300 forintot, most pedig leigényelte egyben a magasabb normatívát.
Varga Miklós: A lehívott normatívából adtak át a települése annál kevesebbet, mint amit igényeltek. És akinek többe
került?
Horváth Istvánné: Leigényeltük a Nagykanizsa- Zalakomár Intézményfenntartó társulásnak is a normatívát és ezt
adtuk át.
Varga Miklós: Ilyen formában többe kerül nekünk mint a normatíva.
Grabant János: A 36-on kívüli települések a lenti családsegítővel láttatja el hasonló formában. A megtakarítást
visszajuttattuk. 
Horváth Istvánné: Ebben az évben tartalékunk keletkezett, de nem biztos, hogy jövőre is így lesz.
Rontó Károly: Ha visszakapják az önkormányzatok ezeket a pénzeket, tartalékolják, hogy esetleg jövőre ebből
tudjanak fizetni. Mi ezt nem tartalékolhatjuk, vissza kellene fizetnünk.
Horváth Istvánné: Fontos kérdés, hogy mind a 36 településnek, vagy csak az itt maradó 21-nek?
Marton István: Javaslom, csak az itt maradóknak. Aki ezzel egyetért, kérem, szavazzon. A szavazás egyhangú.
50/2007.(11.05.) számú Elnökségi határozat ( az elnökség 5 igennel ) egyhangúan elfogadta:
A Nagykanizsai Kistérség Többcélú Társulása Elnöksége javasolja a Társulási Tanács számára, hogy a következőket
fogadja el: A Munkaszervezetbe integrált családsegítő és gyermekjóléti szolgálat által ellátott települések 2007. július
1-től irodahelységet, irodai felszereléseket biztosítanak a településeken helyben történő ügyfélfogadások
lebonyolításához. Ezzel kapcsolatban felmerült költségeik finanszírozására összesen 4 000 000 Ft-ot biztosít a
Társulása családsegítés és gyermekjóléti szolgáltatás feladatokra igényelt állami támogatásból a Nagykanizsai
Kistérségben maradó 21 település részére, melyek a családsegítést és gyermekjóléti szolgáltatást a Munkaszervezetbe
integrált családsegítő és gyermekjóléti szolgálattal láttatják el. Az egyes települések részére jutó összeg a 2006. január
1-i lakosságszámuk arányában kerül megállapításra (melléklet szerint), a kifizetésre a településekkel kötött
megállapodás alapján kiállított számla ellenében kerülhet sor 2007. december 31-ig.
Határidő: 2007. november 12.
Felelős: Marton István elnök
Operatív felelős: Polai György irodavezető
Grabant János: Mivel el kell mennem napirendek előtt elmondom a két bizottság javaslatát.
Három belső ellenőrt javaslunk továbbra is. A családsegítőnél 4 képzett fővel, ha lehet az ötödikkel együtt.
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Horváth Istvánné: A normatívából négy főt tudunk finanszírozni.
Marton István: Akinek nincs képzettsége, nem fogjuk megtartani. Aki a 3-mal és a 4-gyel egyetért, kérem szavazzon.
A szavazás egyhangú.
51/2007.(11.05.) számú Elnökségi határozat ( az elnökség 5 igennel ) egyhangúan elfogadta:
A Nagykanizsai Kistérség Többcélú Társulása Elnöksége javasolja a Társulási Tanács számára, hogy a családgondozó
asszisztens munkaszerződését a határozott idő lejártával, 2007. december 31-el szűntessék meg. A Kht-nál korábban
fennálló határozatlan idős jogviszonyát figyelembe véve 1,5 havi felmondási idő, és 2 havi végkielégítés illetné meg,
erre való tekintettel egyösszegű juttatásként bruttó 358 862 Ft november hónapban kerüljön a dolgozó részére
kifizetésre.
Határidő: 2007. november 12.
Felelős: Marton István, a társulás elnöke
Operatív felelős: Polai György
 
5. napirend: Tájékoztató a 2008. évi költségvetéssel kapcsolatban.
Polai György: Az előterjesztésben csak a normatívák szerepelnek. Konkrét számításokat nem tudtunk végezni, mert
Zalakaros térség sok mindenben nem tudott még döntést hozni, hogy kivel láttassák el a feladatokat. Felmerült, hogy a
Nagykanizsai Társulás csábítja a településeket például a családsegítés elláttatására.
Varga Miklós: A Zalakarosi Társulási ülésen elhangzott, hogy a kanizsai társulás semmiben nem segíti munkájukat.
Polai György: Két alkalommal volt a zalakarosiak gyűlésén. A nagykanizsai Társulás irodájában tájékoztatót adott a
zalakarosi megbízottak részére, illetve átadta a szükséges dokumentumokat. Túri Péter két napot töltött ott a szükséges
normatívák leigénylésével.
Marton István: Ha nem segítettetek volna én akkor sem haragudnék. Tehát erről a napirendről dönteni nem tudunk,
szavazni sem szükséges.
6. számú  napirend: Munkaszervezet feladatai, családsegítés, belső ellenőrzés
Dr. Tóth László: Ugyanazt mondom, mint a János. Erről már szavaztunk.
Horváth Istvánné: Döntést kell még hoznunk a családsegítés működési engedélyének beadásáról. Határozott vagy
határozatlan időre kössük. A bérleti szerződés a várossal határozott idejű. A dolgozók is határozott idejű szerződéssel
foglalkoztatottak.
Marton István: Meg kell kötni öt évre a szerződést. A  határozatlant közgyűlés elé kell vinni.
Gyuri, intézkedj. A dolgozókról november végén döntünk.
Horváth Istvánné: Fontos, hogy a közgyűlés határozatot hozzon a működési engedély megkéréséről.
7. számú napirend: KHT átalakítása non-profit Kft-vé. Az Alapító okirat elfogadása
Marton István: Ezt az anyagot jogászok elfogadták, a bizottságok is jóváhagyták, nincs vele dolgunk. Javaslom.
Horváthné Mónika legyen január 1-től a vezetője, erről most szavazni nem kell.
8. számú napirend: Szociális Szolgáltatástervezési koncepció elfogadása
Polai György: Szociális normatíva igényléséhez szükséges. Szakértők készítették, kicsit elhúzódott az összeállítása. A
jövőre nézve felül kell vizsgálni a változások miatt.
Marton István: Erről most szavaznunk nem kell.
9. számú napirend: Egyebek
Marton István: Téli- tavaszi közmunkaprogramra pályázni kell az előterjesztés szerint.
Aki egyetért azzal, hogy a pályázatot a munkaszervezet nyújtsa be, kérem szavazzon. A szavazás egyhangú.
52/2007.(11.05.) számú Elnökségi határozat ( az elnökség 5 igennel ) egyhangúan elfogadta:
A Nagykanizsai Kistérség Többcélú Társulása Elnöksége javasolja a Társulási Tanács számára, hogy a Társulás
pályázatot nyújtson be a Szociális és Munkaügyi Minisztériumhoz, a 2007. tél-tavaszi közmunkaprogram kiírására. A
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Nagykanizsai Kistérség Többcélú Társulása biztosítja a közmunkaprogram pályázathoz a szükséges önrészt.
Az önrészt a pályázatban részt vevő települési önkormányzatok foglalkoztatotti létszám szerint, a Társulással kötendő
megállapodás alapján, átadják a Társulás számára.
Határidő: 2007. november 12.
Felelős: Marton István, a társulás elnöke
Operatív felelős: Polai György
A Nagykanizsai Kistérség Többcélú Társulása Elnöksége egyetért azzal, hogy a munkaszervezet pályázatot nyújtson
be a téli-tavaszi közmunkaprogramra.
Marton István:  Az Utazás 2008. kiállításon vegyünk részt. A sarokstand feltűnőbb, ha drágább is. Az ez évi
költségvetésből fizetjük. Aki ezzel egyetért, kérem szavazzon. A szavazás egyhangú.
53/2007.(11.05.) számú Elnökségi határozat ( az elnökség 5 igennel ) egyhangúan elfogadta:
A Nagykanizsai Kistérség Többcélú Társulása Elnöksége javasolja a Társulási Tanács számára, hogy a nagykanizsai
Tourinform Irodával együttműködve vesz részt az Utazás 2008. kiállításon. A Társulás az előterjesztési javaslatok
közül a 2. számú javaslatot támogatja, ennek megfelelően a Társulás 2007. évi költségvetéséből dologi kiadásai terhére
600 000 Ft-ot biztosít az Utazás 2008. kiállításon való részvétel költségeire.
Határidő: 2007. november 12.
Felelős: Marton István, a társulás elnöke
Operatív felelős: Polai György
 
Ha nincs más téma és hozzászólás, akkor mindenkinek köszönöm a részvételt, bezárom az ülést.
Kelt: Nagykanizsa, 2007. november 05.
 
 
 
                                                                                                                                             
                                                                                                     Marton István
                                                                                                             Elnök
 
 
          ...................................................         
                        Polai György
                          Irodavezető
 
 
A jegyzőkönyvet készítette:
 
 
          ...................................................
                   Berkenyés Lászlóné
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