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: 424/2008.

Jegyzőkönyv

Társulási Tanácsülésről
Készült: Nagykanizsai Kistérség Többcélú Társulása 2008. november 3-án 1400 órai kezdettel a Nagykanizsai
Vasemberház Dísztermében megtartott Társulási Tanácsülésről.
Tárgy: Az alábbiakban felsorolt napirend szerint.
Jelen vannak: a mellékelt jelenléti ív szerint
Meghívottként: Horváthné Bagó Mónika Ügyvezető Nonprofit Kft
                           Scheiber Zsolt Kistérségi koordinátor
Tervezett napirendi pontok:
1. Határozat a Nagykanizsa Bajza u. 2. szám alatti ingatlanon kialakítandó Komplex Kistérségi Szolgáltató Központ
felújítására vonatkozó közbeszerzési ajánlattételi felhívás elfogadásáról. (írásban). Meghívott: Gerócs László
ügyvezető Kanizsaber kft.
2. Tájékoztató a 2009. évi költségvetési törvénytervezet Társulást érintő finanszírozási változásokról.(írásban)
3. A Nagykanizsai Kistérség Többcélú Társulásának 2008. évi költségvetési határozat módosítása. (írásban)
4. A Nagykanizsai Kistérség Többcélú Társulásának 2008. évi III. negyedévi beszámolójának elfogadása. (írásban)
5. Szakmai beszámoló a 2007/2008. évi városkörnyéki diákbajnokságról. (írásban)
6. Tájékoztató a „Nagykanizsai kistérség egészségképe” pályázatról. (írásban)
7. Tájékoztató a Nagykanizsai Kistérség „Kulturális koncepció 2008” kiadványról.(írásban)
8. Beszámoló a Nagykanizsa és Környéke Foglalkoztatási, Szociális és Közművelődési Nonprofit kft. 2008. I.
félévi munkájáról. (írásban)
9. KSH tájékoztató a megyén belüli területi különbségek értékelése, különös tekintettel az új kistérségek
szerveződésével bekövetkezett változásokra.(írásban).
10. Belső ellenőrzési éves munkaterv jóváhagyása. (írásban).
11. Tájékoztató a 2009-2010. évre tervezett Operatív Programokról. (írásban)
12. Tájékoztató aktuális pályázati lehetőségekről .
13. Egyebek
                                  
1. Határozat a Nagykanizsa Bajza u. 2. szám alatti ingatlanon kialakítandó Komplex Kistérségi Szolgáltató
Központ felújítására vonatkozó közbeszerzési ajánlattételi felhívás elfogadásáról
Marton István: Átadom a szót Gerócs László Úrnak.
Gerócs László: Elkészítettük a Komplex Kistérségi Szolgáltató Központ ajánlatételi felhívást, illetve dokumentációt. A
tervezett építési beruházásnak az egyszerű közbeszerzési eljáráshoz kapcsolódó kötelmeknek megfelelően a kiírást
összeállítottuk, és megjelöltük az építtetővel egyeztetve azokat a határokat illetve sarokpontokat, ami a
megvalósításnak a projektütemezését jelenti. Gyakorlatilag az eljárásban a súlypontozás szerint az összességében
legelőnyösebb pályázatot javasoljuk a beruházó felé. Ajánlattételre összesen öt kivitelező szervezetet javasolunk önök
felé. Részletesen meghatároztuk a pályázattal kapcsolatos követelményeket, amelyeket építetővel egyeztettünk (kötbér,
fizetési ütemezés, megfelelőség). Tehát a törvénnyel szinkronban meghatároztuk azokat az elvárásokat a leendő
ajánlattevőkkel szemben, amely alapján az egész eljárás lebonyolításra kerül. Olyan feltételeket igyekeztünk
meghatározni, a beruházás körülményeivel kapcsolatban, hogy viszonylag kisebb szervezetek is alkalmas ajánlattevők
lehessenek és gyakorlatilag egy eredményes pályázat keretében önök a pályázat lezárását megelőzően - kellő számú
ajánlattétel birtokában - megfelelő döntést tudjanak hozni. A tervezett elképzelés szerint amennyiben az elkészült
dokumentumokat jóváhagyják, ez meghívásos ajánlatkérést jelent az öt ajánlattévő szervezet felé. A dokumentációk
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kiküldésre kerülnek, egy helyszíni konzultációt tartanánk november 14.-én. Az ajánlatok beadására illetve az ajánlatok
kidolgozására november 17.-én kerülne sor. Eredményhirdetés tervezett időpontja november 27. Ezt megelőzően a
beérkezett pályázatok értékelését követően az előkészített anyagokat összeállítjuk a közbeszerzési bizottság részére,
döntésre. A szerződéskötés tervezett időpontja november 28. és ezt követően a munkaterület átadása rögtön sorra kerül.
Befejezési határidő 2009. április 30. Egyéb feltételrendszer, amit építés közben a vállalkozótól elvárnak az a beküldött
anyagok mellékleteiben részletesen szerepel. Részszámla alapján történne az elszámolás. Ha egyéb kérdésük van,
igyekszem rá válaszolni.
Grabant János: Annyit megemlítenék, hogy a pénzügyi bizottság és a felügyelő bizottság együttes ülésén kis mosósítást
javasoltunk a szövegszemelvényben, amit mindkét bizottság elfogadott és ez a társulási tanácsülés anyagában már
módosítva lett. Javasoljuk az előterjesztést elfogadni.
Javasoljuk, hogy a Közbeszerzési Bizottság az ajánlatokat november 27-ig vizsgálja meg és terjessze a Tanács elé.
Marton István: Több hozzászólót nem látok. Javaslom a Tanácsülés időpontjának november 24-ét hétfőt, és előtte
november 21-én pénteken döntsön a Közbeszerzési Bizottság. Így ütemezzünk. Két határozatot kell hoznunk.
Szavazásra teszi az elhangzottakkal módosított határozati javaslatot.
Az elhangzottakkal módosított határozati javaslatot a társulási tanács egyhangúlag elfogadta.
60/2008. (XI. 03.) számú NKTT határozat (a Társulási Tanács 19 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta)
A Nagykanizsai Kistérség Többcélú Társulása Társulási Tanácsa úgy dönt, hogy a Közbeszerzésekről szóló 2003. évi
CXXIX. tv. és a Társulás Közbeszerzési Szabályzata alapján a mellékelt tartalmú közbeszerzési felhívást jóváhagyja
és a közbeszerzési eljárást megindítja. Felkéri a Közbeszerzési Bizottság tagjait az ajánlatok elbírálására.
Határidő:   2008. november 30.
Felelős:      Marton István Elnök
Operatív felelős: Polai György Irodavezető
Marton István: Fogadjuk el a 2008.évi közbeszerzési tervet is az előterjesztésnek megfelelően.
Szavazásra teszi a határozati javaslatot.
A határozati javaslatot a társulási tanács egyhangúlag elfogadta.

61/2008. (XI. 03.) számú NKTT határozat (a Társulási Tanács 19 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta)
A Nagykanizsai Kistérség Többcélú Társulása Társulási Tanácsa
a) elfogadja az alábbi, 2008. évre szóló közbeszerzési tervet
2008. évi
ÉVES KÖZBESZERZÉSI TERV
a közbeszerzésekről szóló 2003. évi CXXIX törvény (Kbt) 5. § -a alapján
Ajánlatkérő:
Nagykanizsai Kistérség Többcélú Társulása
8800 Nagykanizsa, Petőfi u. 5. Telefon: 93/326-323 Tel/fax: 93/536-454
Közbeszerzés tárgya

Becsült érték
(nettó) Ft

Választott eljárás

Megvalósítás
határideje

23.600.000 Ft

Kbt. IV. rész egyszerű,

2008. IV. negyedév –
2009. II. negyedév

a.) építési beruházás

Bajza u.
felújítása

2.

ún.

Kúria épület
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b.) árubeszerzés
c.)Szolgáltatás megren-delése

b) felhatalmazza az Elnökét az év közben szükségessé váló módosítások átvezetésére.
Határidő: a) azonnal
                 b) folyamatos
Felelős: Marton István Elnöke

Operatív felelős: Polai György irodavezető
2. Tájékoztató a 2009. évi költségvetési tervezet Társulást érintő finanszírozási változásokról
Czupi Gyula: Tisztelt társulás, egyéb változásokat nem ismervén egyedül a könyvtárral kapcsolatos dolgokról tudok
mondani néhány mondatot. Már több éve a kezdetektől komoly Belügyminisztériumi meg Pénzügyminisztériumi
elfogultságok voltak a mozgókönyvtárral kapcsolatban, aminek maga a mozgókönyvtári elnevezés köszönheti a létét.
A kezdetektől fogva benne volt ambíciójukban, hogy nyitvatartási időt is kikössenek. Most úgy tűnik, hogy a
szakminisztériumnak nem sikerült elhárítani ezt a veszélyt, belekerült a tervezetbe, hogy legalább 4 napot és legalább
20 órát nyitva kell tartani a könyvtárnak. Próbáltam a szakmában, minisztériumban tudakozódni, hogyan fogadjuk,
milyen tanácsot, milyen javaslatot adjunk. Arra jutattunk, hogy kérjünk mindenkit nyugodtan vállalja a 20 órát, meg
fogja találni a szakma azt az ajánlást, amivel ez 20 óra nyitva tartás igazolhatóvá válik. Így csak a miénket mondom,
ami a legegyszerűbbnek tűnik. A legtöbb településen ma is a mozgókönyvtár úgy működik, hogy hét közben az
igényeket regisztrálni lehet. Végső soron ha mást nem, akkor ezt az időpontot fogjuk, nyitvatartási időpontként
megjelölni, így a törvény elvárásaink eleget fogunk tenni. Tehát én azt kérem mindenkitől, hogy vállalja ezeket.
Marton István: Köszönjük Czupi Gyula úrnak. Esetleg van valakinek kérdése a direktor Úrhoz?
Aki a tájékoztatót el tudja fogadni az kérem szavazza meg. A tájékoztatót a társulási tanács egyhangúlag elfogadta.
62/2008. (XI. 03.) számú NKTT határozat (a Társulási Tanács 19 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta)
A Nagykanizsai Kistérség Többcélú Társulása Társulási Tanácsa elfogadja a tájékoztatást a 2009. évi költségvetési
törvény tervezet alapján életbe lépő jövő évi finanszírozási változásokról.
Határidő:   azonnal
Felelős:      Marton István Elnök

3. A Nagykanizsai Kistérség Többcélú Társulásának 2008. évi költségvetési határozat módosítása
Marton István: Kérem a bizottsági elnök Urakat hogy mondják el a bizottságok véleményét.
Dr. Tóth László: Összességében a két bizottság a költségvetés módosítását támogatja. Lényegében a bevételi és kiadási
főösszeg 346094 ezer Ft-ról 385420 ezer Ft-ra módosul, és ezen belül a felhasználható tartalék összege még a TEFA
tartalékán kívül 9859000 Ft-ra alakul. A két bizottság támogatja a mosósítás elfogadását.
Marton István: Köszönöm elnök Úr. Hozzászólás? Amennyiben nincs fogadjuk el a határozati javaslatot. Szavazásra
teszi a határozati javaslatot.
A határozati javaslatot a társulási tanács egyhangúlag elfogadta.
63/2008. (XI. 03.) számú NKTT határozat (a Társulási Tanács 19 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta)
A Nagykanizsai Kistérség Többcélú Társulása Társulási Tanácsa a Társulás 2008. évi költségvetéséről szóló
módosított 5/2008.(01.28.) NKTT. számú határozatnak módosítását a mellékelt határozatnak megfelelően, 385.420eFt
bevételi és kiadási előirányzattal elfogadja.
Határidő:   azonnal
Felelős:      Marton István Elnök
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Operatív felelős: Polai György Irodavezető
4. A Nagykanizsai Kistérség Többcélú Társulásának 2008. évi III. negyedévi beszámolójának elfogadása
Dr. Tóth László: a harmadik negyedévi költségvetési beszámolót a két bizottság megtárgyalta. A két bizottság az
előterjesztésben meghatározott számokkal jóváhagyja az előterjesztést, amely a háromnegyed évi költségvetésünket
218,994 millió Ft bevételi oldallal és 215,228 millió Ft kiadási oldallal javasolja elfogadni. Időarányosan a betervezett
elgondolásaink teljesültek.
Marton István: Köszönöm elnök úr, hozzászólás? Amennyiben nincs fogadjuk el a határozati javaslatot.
Szavazásra teszi a határozati javaslatot.
A határozati javaslatot a társulási tanács egyhangúlag elfogadta.
64/2008. (XI. 03.) számú NKTT határozat (a Társulási Tanács 19 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta)
A Nagykanizsa Kistérség Többcélú Társulása Társulási Tanácsa a 2008 III negyedévi költségvetési gazdálkodásáról
szóló beszámolót
            346.094 eFt bevételi és kiadási előirányzattal
            218.994 eFt bevételi teljesítéssel
            215.228 eFt kiadási teljesítéssel
elfogadja.
Határidő:   azonnal
Felelős:      Marton István Elnök
Operatív felelős: Polai György Irodavezető
5. Szakmai beszámoló a 2007/2008. évi városkörnyéki diákbajnokságról
Marton István: Javaslom, hogy fogadjuk el az előterjesztés szerint. Szavazásra teszi a határozati javaslatot.
A határozati javaslatot a társulási tanács egyhangúlag elfogadta.
65/2008. (XI. 03.) számú NKTT határozat (a Társulási Tanács 19 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta)
A Nagykanizsai Kistérség Többcélú Társulása Társulási Tanácsa elfogadja a 2007/2008. évi városkörnyéki
diákbajnokságról készült szakmai beszámolót.
Határidő: azonnal
Felelős: Marton István Elnök
6. Tájékoztató a „Nagykanizsai kistérség egészségképe” pályázatról
Horváthné Bagó Mónika: Különösebb hozzáfűznivalóm nincsen. Az egészségkép a 48 településre tekintve készült el,
mivel mikor a pályázat indult akkor még 48-an voltunk. Maga a pályázat a társulásnak nem került semmibe. A
szakmai segítséget az Egészségporta Egyesület illetve az EGIS gyógyszergyártó biztosította, és megkaptuk a
szűrésekhez az összes eszközt. Ez egy nagyon jó alapdokumentum a következő pályázathoz.
Marton István: Köszönöm Mónika. Kinek van hozzáfűznivalója?
Dr. Tóth László: A két bizottság az előterjesztést megtárgyalta. Javasoljuk elfogadni az anyagot.
Marton István: Javaslom, hogy fogadjuk el az előterjesztés szerint. Szavazásra teszi a határozati javaslatot.
A határozati javaslatot a társulási tanács egyhangúlag elfogadta.
66/2008. (XI. 03.) számú NKTT határozat (a Társulási Tanács 19 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta)
A Nagykanizsai Kistérség Többcélú Társulása Társulási Tanácsa a Nagykanizsa és Környéke Foglakozatási, Szociális
és Közművelődési Nonprofit tájékozatóját a „Partnerség az egészségért” pályázatról elfogadja.
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Határidő: azonnal
Felelős: Marton István Elnök
Operatív felelős: Bagó Mónika Ügyvezető Nonprofit Kft
7. Tájékoztató a Nagykanizsai Kistérség „Kulturális koncepció 2008” kiadványról
Horváthné Bagó Mónika: Kulturális Koncepciót, azt a közkincses pályázatban vállalta be a kft. Szintén ez a koncepció
az alaplépcsője annak, hogy a következőkben az EU-s pályázatoknál, a térség rendelkezik egy olyan alapkoncepcióval,
amivel tudunk pályázni. A második fordulót is megnyerte most a Kft. Ennek még folyamatban van a megvalósítása.
Marton István: Ha nincs több hozzászóló, akkor kérem fogadjuk el a határozati javaslatot.
Szavazásra teszi a határozati javaslatot.
A határozati javaslatot a társulási tanács egyhangúlag elfogadta.
67/2008. (XI. 03.) számú NKTT határozat (a Társulási Tanács 19 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta)
A Nagykanizsai Kistérség Többcélú Társulása Társulási Tanácsa a Nagykanizsa és Környéke Foglakozatási, Szociális
és Közművelődési Nonprofit kft. tájékozatóját a Közkincs pályázatról elfogadja.
Határidő: azonnal
Felelős: Marton István Elnök
Operatív felelős: Bagó Mónika Ügyvezető Nonprofit Kft
8. Beszámoló a Nagykanizsa és Környéke Foglalkoztatási, Szociális és Közművelődési Nonprofit kft. 2008. I.
félévi munkájáról
Horváthné Bagó Mónika: A Felügyelőbizottság megtárgyalta a Nonprofit Kft féléves pénzügyi helyzetét. Jelen
pillanatban 4 programunk fut kettő Uniós finanszírozású, a kintlévőségeink miatt arra kérem a Társulást, hogy
november 31-ig szíveskedjen kölcsönözni az esetleges addigi kiadásainkra pénzt, hogy ez a program sikeresen
megvalósuljon.
Marton István: Pénzügyi Bizottság véleményét kérem.
Grabant János: A Pénzügyi Bizottság és a Felügyelői Bizottság együttes ülésén tárgyalta ezt a napirendi pontot és úgy
határoztunk a kérelemmel, hogy várjuk meg a november 24.-ei tanácsülést, amikor az első napirendi pontban említett
ajánlattételi felhívásról majd döntésről születik és addigra a nonprofit kft kérelmét is számszerűsítve látjuk.
Marton István: Jó, a kölcsönzést akkor elhalasztjuk, az első félévi beszámolót viszont fogadjuk el. Szavazásra teszi a
határozati javaslatot.
A határozati javaslatot a társulási tanács egyhangúlag elfogadta.
68/2008. (XI. 03.) számú NKTT határozat (a Társulási Tanács 19 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta)
A Nagykanizsai Kistérség Többcélú Társulása Társulási Tanácsa a Nagykanizsa és Környéke Foglakozatási, Szociális
és Közművelődési Nonprofit kft. beszámolóját a 2008. I. félévi munkájáról elfogadja.
Határidő: azonnal
Felelős: Marton István Elnök
Operatív felelős: Bagó Mónika Ügyvezető Nonprofit Kft
9. KSH tájékoztató a megyén belüli területi különbségek értékelése, különös tekintettel az új kistérségek
szerveződésével bekövetkezett változásokra
Polai György: Zala megyei Területfejlesztési Tanács októberi ülésén foglakoztak ezzel kérdéssel. A társulás tagjai
érdeklődtek, hogy milyen módon változtak meg a kistérségen belüli infrastrukturális és egyéb életminőségi jellemzők
az, új kistérségek szerveződésével kapcsolatosan. A tanács tagjai úgy döntöttek, hogy a települések polgármesterei
ismerjék meg, tájékozódjanak arról, hogy a statisztikai mutatókat illetően az egyes kistérségek milyen szinten vannak,
és milyen különbségek vannak, fejlettségbeli eltérések illetve előnyök hátrányok tekintetében. Az általános
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megállapítás az volt hogy a Kistérségek létrejöttével oldódót egyfajta korábbi görcs, ami a kistelepülések és a
nagyvárosok között jött létre a források felhasználásával kapcsolatban, és átláthatóbbá váltak a támogatások, illetve az
egyes településeken a meglévő adottságok. Mindenképpen úgy értékelték, hogy a Többcélú Társulások létrejöttével az
együttműködés javult, és a további fejlesztési lehetőségek harmonizáltabban valósulhatnak meg.
Marton István: Javaslom, hogy fogadjuk el az előterjesztést. Szavazásra teszi a határozati javaslatot.
A határozati javaslatot a társulási tanács egyhangúlag elfogadta.
69/2008. (XI. 03.) számú NKTT határozat (a Társulási Tanács 19 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta)
A Nagykanizsai Kistérség Többcélú Társulása Társulási Tanácsa a KSH tájékoztatót a kistérségi átszerveződéssel
kapcsolatos megyén belüli területi különbségek értékelése vonatkozásában elfogadja.
Határidő: azonnal
Felelős: Marton István Elnök
Operatív felelős: Polai György Irodavezető
10. Belső ellenőrzési éves munkaterv jóváhagyása
Marton István: Javaslom elfogadni. Szavazásra teszi a javaslatot.
A javaslatot a társulási tanács egyhangúlag elfogadta.
70/2008. (XI. 03.) számú NKTT határozat (a Társulási Tanács 19 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta)
A Nagykanizsai Kistérség Többcélú Társulása Társulási Tanácsa a Társulás Munkaszervezetének Belső Ellenőrzési
szervezeti egységének 2009. évi munkatervét elfogadja.
Határidő: 2008. november 15.
Felelős: Marton István Elnök
11. Tájékoztató a 2009-2010. évre tervezett Operatív Programokról
Scheiber Zsolt: Arra szeretném felhívni a figyelmet, hogy most lehetőség van hozzászólni a programozáshoz, mert
most van a 2009-2010 akciótervnek a tervezési ideje. Akinek észrevétele van az www.nfu.hu honlapon a partnerségi
rovatban megteheti ezt. Illetve magamat is szeretném ajánlani, hogyha valaki pályázni, szeretne, akkor keressen
engem.
Dr. Tóth László: Egyetértek, és javaslom ennek alapján a Kistérségi Cselekvési Tervet is aktualizálni.
Marton István : Köszönjük a tájékoztatót.
A társulási tanács tudomásul vette a tájékoztatást.
12. Tájékoztató az aktuális pályázati lehetőségekről
Dr. Tóth László: A leendő téli közmunka pályázatot támogatom, és úgy gondolom az egész kistérségnek támogatnia
kell.
Horváthné Bagó Mónika: Úgy gondolom, hogy kooperálni kéne ez ügyben. Felmérjük, hogy mekkora a településeknek
az igénye és amennyiben megvannak már a nagyjából létszámok, akkor kezdjük el a tárgyalásokat.
Marton István: Mikorra várható ennek a felmérése?
Horváthné Bagó Mónika: Jövő héttől már indulhatnak a tárgyalások és akkor az tudom mondani, hogy a 10%-al
tudjuk, csökkenti az önrészt.
Pávlicz Lajos: Ha a pályázat engedi akkor az eszköztámogatás felé menyünk el inkább, mint a ruházat felé.
Marton István : Javaslom, fogadjuk el a határozati javaslatot.
Szavazásra teszi a határozati javaslatot.
A határozati javaslatot a társulási tanács egyhangúlag elfogadta.
71/2008. (XI. 03.) számú NKTT határozat (a Társulási Tanács 19 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta)
A Nagykanizsai Kistérség Többcélú Társulása Társulási Tanácsa egyetért a Szociális és Munkaügyi Minisztérium által
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kiírt, 2008. évi Téli közmunkaprogram pályázati kiírásra történő pályázat benyújtásával és biztosítja a pályázathoz
szükséges önrészt, 1 660 000 Ft-ot, mely a Társulás bankszámláján e célra rendelkezésre áll.
Határidő: azonnal
Felelős: Marton István Elnök
Operatív felelős: Polai György Irodavezető
13. Egyebek: 1. Bérleti szerződés ígérvény Ifjúsági Centrum kialakítására
Horváth Zoltán: November 15.-én lesz egy konferencia illetve fórum ahol felkérték az összes régióból benevezett vagy
valamilyen projektet elkészített szervezetet, amelyek aláírásával és az Oktatási és Kulturális Minisztérium aláírásával
megfogalmazunk egy olyan koncepciót, amelyben előreláthatólag Nagykanizsa fogja kapni és ezen belül a
szervezetünk fogja kapni a Nyugat Dunántúli Régióban a tehetségkezelő központnak a létrehozását.
Marton István: Felkérem Polai Urat hogy a Kistérségi társulás szempontjainak szerezzen benne érvényt, állítsa össze
az ígérvényt, még ha megfoghatatlan is. A kilépés lehetősége is legyen benne, és a felügyelő bizottság is tárgyalja
meg.
Marton István: Kérem, szavazzuk meg, hogy adunk-e ígérvényt Horváth Zoltánnak Magyarszentmiklós
Polgármesterének az Ifjúsági Centrum kialakítsára.
Aki egyetért, vele kérem, szavazza meg.
Szavazásra teszi a javaslatot.
A javaslatot a társulási tanács egyhangúlag elfogadta.
72/2008. (XI. 03.) számú NKTT határozat (a Társulási Tanács 19 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta)
A Nagykanizsai Kistérség Többcélú Társulása Társulási Tanácsa bérleti szerződés ígérvényt ad ki, a Nagykanizsa
Bajza u. 2 szám alatti ingatlanon Ifjúsági Centrum kiépítésére vonatkozóan. A bérleti szerződést a Felügyelő Bizottság
előzetesen tárgyalja meg.
Határidő: azonnal
Felelős: Marton István Elnök
Operatív felelős: Polai György Irodavezető
Egyebek: 2. Színpad vásárlása
Horváth Zoltán: Kérjünk árajánlatot Surd önkormányzatától egy színpad megépítésére, mert több színpad átvizsgálása
után az övéké bizonyult a legstrapabíróbbnak. És így a pénz is a térségen belül marad.
A Társulási Tanács a javaslattal egyetértett.
Marton István elnök megköszönte a részvételt, és bezárta az ülést.
Kelt: Nagykanizsa, 2008. november 17.
                                                                                                                                             
                                                                                                     Marton István
                                                                                                             Elnök
Jegyzőkönyv hitelesítő                    
                                                                                                  ……………………
                                                                                                      Polai György
          ...................................................                                            Irodavezető
                       Molnár Mihály
            Zalaszentbalázs polgármestere
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          …………………………………
                            Túri Péter
                    Jegyzőkönyvvezető
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