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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: 91 /2009.

Jegyzőkönyv

 

Társulási Tanácsülésről
 
 
Készült: Nagykanizsai Kistérség Többcélú Társulása 2009. március 2-án 1430 órai kezdettel a Nagykanizsai
Vasemberház Dísztermében megtartott Társulási Tanácsülésről.
Tárgy: Az alábbiakban felsorolt napirend szerint.
Jelen vannak: a mellékelt jelenléti ív szerint
Meghívottak: Horváthné Bagó Mónika Kft Ügyvezető
Marton István: Köszöntötte az ülésen megjelenteket, megállapította, hogy az ülés határozatképes, mivel azon 22 fő
jelen van, majd közölte az írásban kiküldött napirendeket. Jegyzőkönyv hitelesítőnek Molnár Mihály Polgármester
Urat javasolta. A Társulási Tanács a napirendi pontokra és a jegyzőkönyv hitelesítő személyére tett javaslatot
egyhangúlag elfogadta.
 
 
Napirendi pontok:
 

1. A Nagykanizsai Kistérség Többcélú Társulás 2008. évi költségvetési határozatának módosítása.  Előterjesztő:
Marton István elnök

2. A 6/2009. számú Kormányrendelet hatása a Nagykanizsai Kistérség Többcélú Társulás gazdálkodására.
Előterjesztő: Marton István elnök

3. Nagykanizsa és Környéke Szociális, Foglalkoztatási és Közművelődési Nonprofit Kft. 2008. évi szakmai
beszámolója, tájékoztató a gazdálkodásának 2009. évi várható alakulásáról. (írásban). Meghívott: Horváthné
Bagó Mónika ügyvezető

4. Egyebek 
 

                          
1. A Nagykanizsai Kistérség Többcélú Társulás 2008. évi költségvetési határozatának módosítása
 
Dr. Tóth László: A bizottságok megtárgyalták, elfogadásra javasolják
Marton István: Fogadjuk el a határozati javaslatot. Szavazásra teszi a határozati javaslatot.
A társulási tanács a határozati javaslatot egyhangúlag elfogadta.
7/2009. (III. 02.) számú NKTT határozat (a Társulási Tanács 22 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta)

A Nagykanizsai Kistérség Többcélú Társulásának Társulási Tanácsa a Társulás 2008. évi
költségvetéséről szóló módosított 5/2008.(01.28.) NKTT. számú határozatának módosítását a 
mellékelt határozatnak megfelelően, 391.818eFt bevételi és kiadási előirányzattal  elfogadja.

Határidő: azonnal
Felelős: Marton István elnök
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Operatív felelős: Polai György munkaszervezet vezető
 
 
 
 
2. A 6/2009. számú Kormányrendelet hatása a Nagykanizsai Kistérség Többcélú Társulás gazdálkodására
 
Dr. Tóth László: A két bizottság megtárgyalta és összességében arra jutott, hogy – két feltétellel – javasolja a dolgozók
közalkalmazottként történő foglalkoztatását. A feltételek: a jelenlegi bérrel történik a foglalkoztatás, és végkielégítés
esetén a társulásnál munka törvénykönyve alapján eltöltött szolgálati idő is beszámításra kerül. Az indok pedig az,
hogy így a társulás márciustól állami támogatásban megkapja minden dolgozó után a kereset kiegészítést, így nem kell
saját erőből megfinanszírozni.
Marton István: Köszönöm, látom két határozatot kell elfogadnunk, az első a dolgozók közalkalmazotti státuszban
történő foglalkoztatásával kapcsolatos. Javaslom, hogy fogadjuk el a határozati javaslatot. Szavazásra teszi a határozati
javaslatot. A társulási tanács a határozati javaslatot egyhangúlag elfogadta.
8/2009. (III. 02.) számú NKTT határozat (a Társulási Tanács 22 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta)
A Nagykanizsai Kistérség Többcélú Társulása Társulási Tanácsa a Munkaszervezetben foglalkoztatott – a Közmunka
és egyéb projektekben foglalkoztatottak kivételével – Munka Törvénykönyve szerinti jogállású alkalmazottak
foglalkoztatási jogviszonyát 2009. március 1-től a Közalkalmazotti törvény (1992. évi XXXIII. Tv.) hatálya szerinti
foglalkoztatási jogviszonyra megváltoztatja.
A Társulási Tanács úgy határoz, hogy a dolgozók jogállása átalakul az alábbiak szerint:
A Munka Törvénykönyves jogviszony közös megegyezéssel megszűnik 2009. február 28-val, és 2009. március 1-től
Közalkalmazotti törvény hatálya szerint kerülnek kinevezésre, a 2009. február 28-án érvényes bérek változatlanul
hagyása mellett.  
A Társulási Tanács úgy dönt, hogy a munkaviszony megszüntetése és az új munkaszerződések
megkötésével a Munkáltató személyében nem történik változás, a  Társulás Munkaszervezetében folyamatosan 
eltöltött Munka törvénykönyves jogviszony időtartama után járó jogosultságokat elismeri a Közalkalmazotti törvény
szerinti foglalkoztatásban.
Határidő: 2009. március 3.
Felelős: Marton István elnök
Operatív felelős: Polai György irodavezető
 
Marton István: A második határozat a dolgozók kereset kiegészítésének megadását és annak forrását tartalmazza.
 
Szavazásra teszi a határozati javaslatot. A társulási tanács a határozati javaslatot egyhangúlag elfogadta.
9/2009. (III. 02.) számú NKTT határozat (a Társulási Tanács 22 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta)
A Nagykanizsai Kistérség Többcélú Társulása Társulási Tanácsa úgy döntött, a Munkaszervezetben
foglalkoztatottak számára – a Közmunka és egyéb projektekben foglalkoztatottak kivételével - biztosítja 2009. évre a
havi kereset-kiegészítést a 6/2009. számú Kormányrendelet mértékének megfelelően. A Munkatörvénykönyv szerint
foglalkoztatottak részére a 2009. január-február hónapra vonatkozó kereset-kiegészítést egy összegben 2009. március
15-ig kifizeti. A két havi kereset-kiegészítés és járulékai forrását, 383 ezer Ft-ot  a tartalék terhére biztosítja.
Felkéri az Elnököt a szükséges intézkedések megtételére. 
Határidő: 2009. március 15.
Felelős: Marton István elnök
Operatív felelős: Polai György irodavezető 
3. Nagykanizsa és Környéke Szociális, Foglalkoztatási és Közművelődési Nonprofit Kft. 2008. évi szakmai
beszámolója, tájékoztató a gazdálkodásának 2009. évi várható alakulásáról
 



Tisztelt

file:///C|/AppServ/www/KanizsT2009.11.27/public_html/proba/pages/kisanyag/j2009/j2009.03.02.htm[2009.12.01. 13:33:35]

Horváthné Bagó Mónika: A Kft. átalakítását követően a Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálatból egy fő - Nagy
Judit - a Kft. állományában maradt. Az átalakítás időszakában az illető gyesen volt. Január elején jelezte, hogy 2009.
április 1-jétől vissza szeretne jönni dolgozni. Nagy Judit határozatlan idejű munkaszerződéssel rendelkezik,
munkaviszonya 2003. évtől folyamatos a már átalakult Kft-nél.
Munkaszerződéseit ügyvéd átnézte, a szabadságát a közalkalmazotti bérezés szerint kell megállapítani és kifizetni.
Valamilyen pályázatba próbáljuk betenni, de 39 nap szabadsága van április 1-től, ez mindenképp a kft-t terheli.
Dr. Tóth László: A bizottságok megtárgyalták, elfogadásra javasolják
Marton István: Köszönöm, fogadjuk el a határozati javaslatot. Szavazásra teszi a határozati javaslatot. A társulási
tanács a határozati javaslatot egyhangúlag elfogadta.
 
10/2009. (III. 02.) számú NKTT határozat (a Társulási Tanács 22 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta)
A Nagykanizsai Kistérség Többcélú Társulása Társulási Tanácsa a Nagykanizsa és Környéke Szociális, Foglalkoztatási
és Közművelődési Nonprofit Kft. 2008. évi szakmai beszámolóját és a 2009. évi előzetes tájékoztatóját elfogadja.
Határidő: 2009. március 3.
Felelős: Marton István elnök
Operatív felelős: Polai György irodavezető 
 
 
4. Egyebek
 
Marton István: Tájékoztatásul elmondom, hogy a héten dönt a városi közgyűlés a Bajza utcai platánfák kivágásáról is.
Eredetileg csak az egyik fát akarják engedélyezni, én ragaszkodom mindkettő kivágásához.
 
Több napirend nem volt, ezért Marton István elnök megköszönte a részvételt, és bezárta az ülést.
Kelt: Nagykanizsa, 2009. március 9.
 
                                                                                                                                             
                                                                                                     Marton István
                                                                                                             Elnök
Jegyzőkönyv hitelesítő                    
 
                                                                                                  ……………………
                                                                                                      Polai György
          ...................................................                                            Irodavezető
                       Molnár Mihály

            Zalaszentbalázs polgármestere
 
 
          …………………………………
                            Túri Péter
                    Jegyzőkönyvvezető
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