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Ikt.szám: 79/2007. 
 

Jegyzőkönyv 
 
Készült: Nagykanizsai Kistérség Többcélú Társulása 2007. február 12-én 14,00 órai kezdettel a 
Nagykanizsai Vasemberház Dísztermében megtartott Társulási Tanács üléséről. 

Tárgy: Az alábbiakban felsorolt napirend szerint. 
Jelen vannak: 48 település polgármesteréből 34-en, a Tanácsülés határozatképes. 
Meghívottként: Dr. Kelemen Marcell jegyző, a Jegyzői Kollégium vezetője 
 Gregor Tiborné, a Nagykanizsa és Környéke Foglalkoztatási, Szociális és 
 Közművelődési Kht. ügyvezetője 

Marton István: Köszönti a Társulási Tanácsülésen megjelenteket, majd közli az írásban kiküldött 
napirendeket. A napirendekkel a Társulási Tanács egyetértett. 

Napirendi pontok: 
1. A Nagykanizsai Kistérség Többcélú Társulásának 2006. évi költségvetési előirányzatának 

módosítása 
2. A Nagykanizsai Kistérség Többcélú Társulásának 2007. évi költségvetési határozat 

tervezete 
3. Megállapodás tervezet a Völgy Alapítvánnyal közösségi ellátásra 
4. TEFA Bizottság tagjának megválasztása 
5. Közbeszerzési Bizottsági tag választása 
6. Tájékoztató a statisztikai kistérségi lehatárolás megváltoztatásának kezdeményezéséről 
7. A Nagykanizsa és Környéke Foglakoztatási, Szociális és Közművelődési Kht. 

könyvvizsgálójának megbízásáról 
8. Gelse Község Önkormányzatának kérelme 

 
1. számú napirend: A Nagykanizsai Kistérség Többcélú Társulásának 2006. évi költségvetési 
előirányzatának módosítása 
Marton István: Megkérem Polai György urat, hogy egészítse ki az előterjesztést. 

Polai György: A 2006. évi költségvetés előirányzatának módosítását a Pénzügyi Bizottság 
megtárgyalta, az egyeztetéseknek megfelelően kerültek kiküldésre az anyagok. Néhány tétel 
módosítása szükségessé vált a bevételi oldalon, hogy a beszámolóban megfelelően szerepeljen. 
Kérném a Tanácsülést, ezen módosításokkal fogadja el a 2006. évi költségvetési előirányzatot. 

Marton István: Ha nincs több kérdés és hozzászólás, akkor felkérem a tanácsot a döntésre. 
Tartózkodás, ellenszavazat? Nincs. A Tanácsülés egyhangúlag elfogadta a 2006. évi költségvetési 
előirányzat módosítását. 

 
12/2007. (02.12.) NKTT. számú határozata (a Társulási Tanács egyhangúlag elfogadta) 
A Nagykanizsai Kistérség Többcélú Társulása Társulási Tanácsa elfogadta a 19/1006. (03.16.) 
NKTT számú határozat a jegyzőkönyv melléklete szerinti módosítását. 
Határidő: 2007. február 15. 
Felelős: Marton István elnök 
Operatív felelős: Polai György Irodavezető 
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2. napirend: A Nagykanizsai Kistérség Többcélú Társulásának 2007. évi költségvetési 

határozat tervezete 
 
Marton István: Megkérem a munkaszervezet vezetőjét, néhány szóban beszéljen a 2007. évi 
költségvetés tervezetéről. 

Polai György: Tisztelt Társulási Tanács! A bevételi oldalak a támogatások összegei, és az 
önkormányzatok befizetései, a kiadási oldalakat pedig a Kistérségi Társulás feladatvállalásai 
alapján állítottuk össze. A költségvetési törvény módosításai módosították a Társulás költségvetését 
is, a támogatások összegében. A tervezett támogatás összege 303.590 E Ft helyett 256.703 E Ft-ra 
módosult. Az állami támogatások összegét a 2006. november hónapban leadott mutatószám 
felmérés alapján lehet beállítani, így ezek az összegek szerepelnek a költségvetésben. 

Póczai Zoltán: Megkérdezném, hogy a szolgáltatási feladatokat ellátó szervezeteket, akik a 
Többcélú Társulás megbízásából dolgoznak, hogy a költségvetéseiket ellenőrizte-e a 
munkaszervezet. Átnézik-e, hogy a költségvetési számok ténylegesen az ellátandó feladatokat 
szolgálják? 

Dr. Tóth László: A Felügyelő Bizottság megtárgyalta ezt a kérdést és arra jutott, hogy április 30.-ig 
felülvizsgálják a pedagógiai szakszolgálatra felhasznált pénzek jogosságát. 

Rácz József: Én is azt gondolom, hogy a legkényesebb része a költségvetésnek a szakszolgálat, az 
én javaslatom is az, hogy legyen minél előbb ez a kérdés felülvizsgálva. Kérdésem viszont a 
költségvetéssel kapcsolatban, hogy a kisértékű tárgyi eszköz miért ilyen magas 1.800.000 Ft, és a 
védőszemüveg beszerzésére 50.000Ft/főt is magasnak tartom. Kérdésem még, hogy a 2 millió Ft 
képzési hozzájárulás nem túl sok-e, mert ezt a pénzt költhetnénk tanulmányi és sport rendezvények 
szervezésére és díjazására inkább az oktatási intézmények között, én ezt áttenném a tartalékba és 
erre használnám fel. Viszont az étkezési jegyek 10.000 Ft-ra való emelését javasolnám a 
munkaszervezet részére. 

Polai György: A képzési pénzek az önkormányzatok pénzügyi dolgozóinak szervezett 
továbbképzésére és pályázati tájékoztatók látogatására lett beletéve a költségvetésbe. 

Kámán Péter: A költségvetéshez kapcsolódóan annyit szeretnék kérdezni, hogy a benyújtott 
kerékpárút pályázat tekintetében az elnyert pályázati összeg kevesebb lett, szeretném megkérdezni 
az érintett önkormányzatokat, hogy vállalják-e az így felmerült plusz költségeket? Egyetértek 
viszont, hogy a munkaszervezet részére az étkezési hozzájárulás 10.000 Ft-ra emelkedjen. Még egy 
észrevétel, ami módosíthatja a költségvetést. A belső ellenőrök decemberi, 13.havi, és január havi 
bérét a mikrotársulások gesztor önkormányzatai finanszírozták. A belső ellenőrök január 31.-től 
kerültek be a munkaszervezetbe. Az önkormányzatok költségvetésének tervezése viszont úgy 
történik, hogy a decemberi bér januárban kerül kifizetésre, vagyis a következő évet terheli. Mivel a 
társulás január 1-től igényelhet a belső ellenőrök után normatívát, ezért azt kérnék a 
mikrotársulások a többcélú társulástól, hogy a decemberi, 13.havi, januári bért visszamenőleg 
fizessék vissza a mikrotársulások gesztor önkormányzatainak, mivel ők finanszírozták a belső 
ellenőrök bérét a három hónapra, ami már a többcélú társulást illetné. 

Grabant János: A szakszolgálatot felül kell vizsgálni, mivel sok pénzt kell kiegészítésként fizetni a 
társulásnak a normatíván felül. 
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Dr. Tóth László: A Társulási Megállapodás átvizsgálását is javasoltuk az elnökségnek, ahogy a 
szakszolgálat átvizsgálását. Belső ellenőrök a Bizottságok és szakemberek bevonását javasoltuk az 
elnökségnek, hogy áprilisi 30 -ig legyen kivizsgálva, mert ezek a költségek tarthatatlanok. Azt 
javasoltuk, hogy a költségek 25 %-át az önkormányzatok fizessék ki a költségvetésükből a maradék 
75%-ot pedig továbbra is állja a Társulás. 

Rácz József: Szeretném megkérdezni, mi indokolja az április 30.-ai határidőt? Fel kell állítani egy 
bizottságot, ami 30 napon belül kivizsgálja a szakszolgálat ügyét. Egy javaslatot viszont még 
szeretnék megtenni, ha módosításra kerül a Társulási megállapodás, akkor az elnökségi és elnöki 
pénz feletti rendelkezés összegét meg kell emelni. Az elnökség 600.000 Ft helyett 2 millióról az 
elnök pedig 300.000 Ft helyett 1 millióról rendelkezhessen. 

Varga Miklós: Egyetértek, hogy a Társulási megállapodásban módosítani kell az összegeket. A 
képzési pénzekkel kapcsolatosan annyit szeretnék mondani, hogy a belső ellenőrök szerveznének a 
hivatalok pénzügyesei számára továbbképzéseket, mivel sok módosítás lépett életbe a 
költségvetéssel és minden mással kapcsolatban a pénzügyi részen. A védőszemüveggel 
kapcsolatosan el kell olvasni a miniszteri rendeletet, mivel el kell a dolgozónak menni orvosi 
vizsgálatra, és ha az orvos indokoltnak tartja a szemüveg használatát, akkor hozzá kell járulni. A 
10.000 Ft-os étkezési hozzájárulás megítélésével egyetértek. A belső ellenőrzési kérdéshez annyit 
tennék hozzá, hogy a decemberi bért nem a Társulásnak kell kifizetni a mikrotársulások részére, 
mert arra 2006. január 1-től december 31.-ig leigényelték a normatívát. 

Hegedűs György: Kámán Péter jogosan jelezte igényét. Én úgy tudom, hogy a decemberi bért 
minden önkormányzati pénzügyes betervezi és kifizeti a két ünnep között, hogy azt el tudja még a 
tárgyévben számolni. A 13.havi bér január hóban kerül kifizetésre, ezt viszont a társulásnak vissza 
kell téríteni a gesztor önkormányzatok részére a január havi bérrel együtt. A pénzügyesek viszont 
erről többet tudnak, javaslom tehát, hogy nézzenek utána. 

Marton István: A decemberi bért szerintem sem kell a társulásnak visszafizetnie a gesztor 
önkormányzatok részére. A január havi bérük viszont kerüljön be a Társulás költségvetésébe. Aki 
ezzel egyetért, kérem szavazza meg. 1 Tartózkodás, 3 ellenszavazat, és 30 igen szavazat ellenében 
elfogadta a költségvetés módosítását ebben a kérdésben. 

Dr. Tóth László: Szeretnék még valamit hozzátenni Rácz József úr javaslatára. Támogatom a 
javaslatot, hogy állítsunk fel egy bizottságot a belső ellenőrök, és szakértők bevonásával így 
elkezdődhet a munka, mert ez az út így nem járható. Egy kidolgozott anyag kerüljön az elnökség és 
a tanács elé hogy döntésképesek lehessünk ez ügyben minél előbb. 

Marton István: Javaslom egy Bizottság felállítását a szakszolgálat kivizsgálására a pénzügyi 
bizottság, belső ellenőrök és két iskolaigazgató bevonásával, mint szakértők. Határidő pedig 
március 30.-a legyen. Kérem, aki egyetért ezzel a javaslattal, szavazzon. Tartózkodás, 
ellenszavazat? Nincs. A Társulási Tanács egyhangúlag elfogadta a javaslatot. 

Kérem hogy szavazzunk a 10.000 Ft-os étkezési utalvány megítéléséről a munkaszervezet részére. 

Tartózkodás? Nincs. Igen szavazat 4. Ellenszavazat 30. A Társulási tanács nem szavazta meg a 
munkaszervezet részére a 10.000 Ft-os étkezési utalvány, marad az 5.000 Ft-os étkezési utalvány 
tervezet. 

Kérdezném hogy a képzési pénzeknek mi legyen a sorsa? 
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Rácz József: Én úgy gondolom, hogy az önkormányzatok a dolgozóit elküldi továbbképzésekre, 
bármilyen területen is dolgozzon, hiszen ezt kívánja az érdeke. Ezt nem kistérségi szinten kell 
megoldani. Az itt felmerült pénzösszeget inkább az oktatási intézmények tanulmányi, sport 
rendezvények szervezésére és díjazására kellene költeni. 

Rontó Károly: A belső ellenőrök tavalyi három kötelező képzése összesen 150 E Ft-ba került, ezért 
terveztük be a költségvetésbe, hiszen a három belső ellenőrök képzése így 450 E Ft lenne. Viszont a 
hivatali dolgozóknál jelentkeznek komoly hiányosságok, és mivel 2007. január 1.-től a költségvetés 
tartalmában, formájában és a könyvelésben is változások vannak, ezért kellene a pénzügyesek 
részére továbbképzést tartani. 

Marton István: Azt javasolnám, hogy a képzési pénzek 2 milliót tesznek ki, ebből megtartunk 
képzésre 1 milliót, a másik 1 milliót pedig felhasználjuk tanulmányi, és sport rendezvényekre. Aki 
ezzel egyetért, kérem szavazzon. Tartózkodás, ellenszavazat? Nincs. A Társulási Tanács 
egyhangúlag elfogadta a javaslatot. 

Amennyiben nincs több javaslat, szavazzuk meg ezekkel a módosításokkal a 2007. évi 
költségvetést. Megállapítom, hogy 1 tartózkodás és 33 igen szavazattal elfogadta a Társulási tanács 
a 2007. évi költségvetést. 

 
13/A/2007. (02.12.)NKTT. számú határozata a Társulás 2007. évi költségvetéséről (a Társulási 
Tanács 33 igennel és 1 tartózkodással elfogadta) 
A Nagykanizsai Kistérség Többcélú Társulása Társulási Tanácsa a Társulás 2007. évi 
költségvetését 272.228 eFt bevételi és 272.228 eFt kiadási főösszeggel a jegyzőkönyv melléklete 
szerint elfogadta. 
Határidő: 2007. február 12. 
Felelős: Marton István elnök 
Operatív felelős: Polai György Irodavezető 
 
13/B/2007. (02.12.)NKTT. számú határozata a Társulás 2007. évi költségvetéséről (a Társulási 
Tanács 33 igennel és 1 tartózkodással elfogadta) 
A Nagykanizsai Kistérség Többcélú Társulása Társulási Tanácsa megbízza a Társulás belső 
ellenőreit -a pénzügyi bizottság és a felügyelő bizottság közreműködésével- a pedagógiai 
szakszolgálati tevékenység belső ellenőrzési vizsgálatának lefolytatásával. 
Határidő: 2007. március 30. 
Felelős: Marton István elnök 
Operatív felelős: Polai György Irodavezető 
 

3. napirend: Megállapodás tervezet a Völgy Alapítvánnyal közösségi ellátásra 
 
Polai György: A szociális alapszolgáltatási feladatoknál új feladatként bejött a közösségi ellátás, 
amire a Vöröskereszttel kötöttünk megállapodást, viszont Nagykanizsának érvényes szerződése van 
a Völgy Alapítvánnyal. A nagykanizsai szerződést szeretnénk kistérségi társulási szintre emelni, 
amelynek keretében a társulásnál a lakosságarány lefedettsége megvalósul, illetve a Vöröskereszt 
révén pedig a településszám követelmény valósul meg. A Vöröskereszt felmérést készített, és ahol 
ellátja a házi segítségnyújtást és a nappali ellátást, ott látná el a közösségi ellátási feladatot is. 
Nagykanizsa Város területén pedig a Völgy Alapítvány látja el a feladatot. Az Elnökségi ülésen a 
szerződés tervezettel kapcsolatosan felmerültek hiányosságok, amit pótoltunk és pénteken 
elektronikusan kiküldtük a szerződés tervezett módosítását. 
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Póczai Zoltán: Az előterjesztésben szerepel, hogy a feladat kistérségi szintű kiterjesztéséhez a 
Völgy Alapítvánnyal kell ellátási szerződést kötnünk, a feladat a kistérség 25 településére 
kiterjesztésre kerül. Ez rendben van. Viszont a tervezet 1.pontjában az szerepel, hogy a szociális 
alapszolgáltatási feladatok közül a pszichiátriai közösségi ellátást Nagykanizsa Város területén jelen 
megállapodás értelmében a Völgy Alapítvánnyal láttatja el. Az lenne a kérdésem, hogy ez pontosan 
mit is jelent? A másik kérdésem az lenne, hogy tudomásom szerint 48 településen lehet megkötni az 
ellátási szerződést, a Vöröskereszt ebből ellát 20-23 települést. Azt javasolnám, hogy engedjük be a 
térségbe a Völgy Alapítványt is az ellátás szempontjából és majd a települések eldöntik, hogy kivel 
is kötnek szerződést a feladat ellátására. 

Polai György: Természetesen a települések most is maguk választják ki a szolgáltatót, nekünk az a 
lényeg hogy 25 település legyen bent a szolgáltatásban, és a lakosságszám 60%-a legyen lefedve. 

Póczai Zoltán: Csak a szolgáltatásból kimarad legalább 20 település, ha most nem tesszük be, hogy 
köthetnek szerződést a szociális ellátásra a települések a Völgy Alapítvánnyal is, akkor kimaradnak 
a megállapodásból. 

Polai György: A Völgy Alapítvány vezetőjével tárgyaltam és akkor már kikötötte, hogy ők a 
kistérségben nem hajlandók feladatellátásra szerződni településekkel, csak maximum hármat 
vállalnának Sormást, Eszteregnyét, Szepetneket. 

Rácz József: Szeretném megkérdezni a jelenlévő polgármesterektől, hogy valaki tisztán látja-e a 
helyzetet? Mert van szerződésünk a Kht.-val gyermekjóléti és családsegítési feladatra, aztán 
létrejött egy intézményfenntartó Társulás Nagykanizsa-Zalakomár között, itt van még a 
Vöröskereszt, a Máltai szeretetszolgálat, és most a Völgy Alapítvány, hát ember legyen a talpán, aki 
meg tudja mondani, hogy milyen feladatra kivel kötött szerződést. Az lenne a javaslatom, hogy ezt 
a szociális alapszolgáltatási feladatellátás fogjuk össze egy kézbe, és keressünk olyan szolgáltatót, 
aki minden feladatot el tud látni. 

Varga Miklós: Csak ezt nem olyan egyszerű megszervezni, és találni olyan szolgáltatót, aki minden 
egyes feladatot el tud látni. 

Marton István: Kérdezem, hogy van-e még valakinek kérdése? 

Gregor Tiborné: Az lenne a kérdésem, hogy hogyan állnak egyes feladatokra a megállapodások 
megkötése, mert ha nem szervezzük meg teljesen ezt a feladatellátást minél előbb, akkor a Kht. nem 
fogja tudni fenntartani magát. 

Polai György: Az idősek nappali ellátásának megszervezése volt a munkaszervezet feladata. 26 
település jelezte, hogy csatlakozni kíván az ellátáshoz, már csak a települések írásos nyilatkozatait 
várjuk. A szerződés teljes kidolgozása pedig még pár napot igénybe vesz, és akkor ezt a feladatot is 
el tudjuk látni kistérségi szinten. 

Rácz József: Látszik, hogy mindenki számára zavaros ez a dolog. Arra kérném elnök urat, hogy a 
társulás ezt a szociális alapszolgáltatási feladatellátást tegye most már minél előbb rendbe, mert 
csak egy helyben járunk. 

Marton István: Arra kérném a munkaszervezet vezetőjét, hogy a munkaszervezet a következő ülésre 
tegye rendbe és pótolja ezen feladatellátás hiányosságait, hogy a kistérség le tudja igényelni a 
támogatást. 

Arra kérném a Társulási Tanácsot hogy, aki egyetért az előterjesztésben szereplő Völgy 
Alapítvánnyal kötött szerződéssel az szavazzon. A Társulási Tanács 34 igen és 1 tartózkodás 
ellenében elfogadta a határozati javaslatot. 
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14/2007. (02.12.) számú NKTT határozat (a társulási tanács 34 igennel és 1 tartózkodással 
elfogadta): 
A Nagykanizsai Kistérség Többcélú Társulása tanácsa a szociális alapszolgáltatási feladatok közül a 
pszichiátriai közösségi ellátására szerződést köt a Völgy Alapítvánnyal. 
Határidő: 2007. június 30. 
Felelős: Marton István elnök 
Operatív felelős: Polai György Irodavezető 
 

4. napirend: TEFA Bizottság tagjának megválasztása 
 
Marton István: 2006. november 13-án megtartott ülésen csak 4 TEFA tag megválasztására került 
sor, a hiányzó ötödik tag jelölését most kellene megtennie az elnökségnek. Javasolnám Kele Lajos 
Attilát, Eszteregnye polgármesterét. Aki egyetért, kérem, szavazzon. 1 Tartózkodás, 33 igen és 
ellenszavazat nélkül a Társulási Tanács elfogadta Kele Lajos Attila megválasztását. 

15/2007. (02.12.) számú NKTT határozat (a társulási tanács 34 igennel és 1 tartózkodással 
elfogadta): 
A Nagykanizsai Kistérség Többcélú Társulásának Társulási Tanácsa a TEFA Bizottságba 
megválasztotta Kele Lajos Attilát, Eszteregnye település polgármesterét. 
Határidő: 2007. február 12. 
Felelős: Marton István elnök 
Operatív felelős: Polai György Irodavezető 
 

5. napirend: Közbeszerzési Bizottsági tag választása 
 
Marton István: 2006. november 13-án megtartott ülésen csak 4 Közbeszerzési Bizottsági tag 
megválasztására került sor, a hiányzó ötödik tagnak Gyalókai Zoltánt jelölte az elnökség. Aki 
egyetért, kérem, szavazzon. 34 igen és ellenszavazat nélkül a Társulási Tanács elfogadta Gyalókai 
Zoltán megválasztását. 

16/2007. (02.12.) számú NKTT határozat (a társulási tanács 34 igennel elfogadta): 
A Nagykanizsai Kistérség Többcélú Társulásának Társulási Tanácsa a Közbeszerzési Bizottság 
tagjának Gyalókai Zoltánt, Nagykanizsa Megyei Jogú Város önkormányzati képviselőjét 
megválasztotta. 
Határidő: 2007. február 12. 
Felelős: Marton István elnök 
Operatív felelős: Polai György Irodavezető 
 

6. napirend: Gelse Község Önkormányzatának kérelme 
 
Rácz József: Ez egy befektetési beruházás, ami a principális menti települések számára fontos lesz. 
2003-ban kezdődtek meg a tárgyalások, a 40 hektáros területet 2004-ben megvették a befektetők, és 
2005-ben elkészült az a tanulmány, aminek köszönhetően a mostani eu-s pályázatokra szeretnék 
beadni a befektetők a pályázatot. Ez egy termálfürdőt foglal magába szállodával, és 
sportkomplexummal egybekötve. Ez a tervezett 400 embernek ad majd munkát. Ahhoz hogy eu-s 
pályázatra lehessen beadni pályázatot, ahhoz a Többcélú Társulásnak is állást kell foglalnia, hogy 
ezt a projektet támogatja összhangban a társulási koncepcióval. Szeretném kérni a Társulási 
Tanácsot, hogy ezt a projektet támogassa. 
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Marton István: Kérem, hogy szavazzunk a beruházási programtervről. Tartózkodás, ellenszavazat? 
Nincs. A Társulási Tanács egyhangúlag elfogadta a beruházási programterv határozati javaslatát.  

17/2007. (02.12.) számú NKTT határozat (a társulási tanács 34 igennel egyhangúlag 
elfogadta): 
A Nagykanizsai Kistérség Többcélú Társulása tanácsa megállapítja, hogy a Gelse Község 
Önkormányzata által összeállított „Turisztikai Ingatlanfejlesztés Beruházás Programterve” (Gelse 
SPA) a Társulás komplex területfejlesztési koncepciójához illeszkedik és annak megvalósítását 
kiemelten támogatja. 

Határidő: Folyamatos 
Felelős: Marton István elnök 
Operatív felelős: Polai György Irodavezető 
 

7. napirend: Tájékoztató a statisztikai kistérségi lehatárolás megváltoztatásának 
kezdeményezéséről 

Marton István: A Pacsai alakulni kívánó Társuláshoz szeretne csatlakozni 2 település, Felsőrajk és 
Pötréte. Zalakaros szeretne a nagykanizsai kistérségen belül egy társulás létrehozni 21 település 
csatlakozásával. Viszont a Letenyei Kistérségből kiválna Rigyác és a Nagykanizsai Társuláshoz 
szeretne csatlakozni. Ezeket a kérdéseket kellene megtárgyalnunk. 

Dr. Tóth László: Azt javaslom, hogy az első kettő kérdéssel addig nem kellene foglalkoznunk, amíg 
a kiválni akaró települések testületi határozatot nem terjesztenek be a Társulási Tanács elé. 

Marton István: Ezzel egyetértek. Viszont Rigyác várja az állásfoglalásunkat a csatlakozási 
kérelmére. Javaslom, szavazzunk erről a kérdésről. Tartózkodás, ellenszavazat? Nincs. A Társulási 
Tanács egyhangúlag elfogadta Rigyác csatlakozását a Nagykanizsai Többcélú Társuláshoz. 

18/2007. (02.12.) számú NKTT határozat (a társulási tanács 34 igennel elfogadta): 
A Nagykanizsai Kistérség Többcélú Társulása elfogadta Rigyác település csatlakozási kérelmét a 
Nagykanizsai Kistérség Többcélú Társulásához. 
Határidő: 2008. január 01. 
Felelős: Marton István elnök 
Operatív felelős: Polai György Irodavezető 
 

8. napirend: A Nagykanizsa és Környéke Foglakoztatási, Szociális és Közművelődési Kht. 
könyvvizsgálójának megbízásáról 

 
Marton István: Gregor Tiborné a Nagykanizsa és Környéke Foglakoztatási, Szociális és 
Közművelődési Kht. ügyvezetője értesítette a társulást, hogy a KHT. könyvvizsgálójának 
megbízatása lejárt. Kéri hogy a Kht. könyvvizsgálatának elvégzésére Királyné Varga Máriát bízza 
meg. Kérem, szavazzunk erről a kérdésről. Tartózkodás, ellenszavazat? Nincs. A Társulási Tanács 
egyhangúlag elfogadta hogy a Kht. Királyné Varga Máriát bízza meg a könyvvizsgálattal. 
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19/2007. (02.12.) számú NKTT határozat (a társulási tanács 34 igennel elfogadta): 
A Nagykanizsai Kistérség Többcélú Társulása a Nagykanizsa és Környéke Foglakoztatási, Szociális 
és Közművelődési Kht. könyvvizsgálatának elvégzésére Királyné Varga Máriát bízza meg, 2007. 
május 31-ig. 
Határidő: 2007. május 31. 
Felelős: Marton István elnök 
Operatív felelős: Polai György Irodavezető 
 Gregor Tiborné Kht. ügyvezető 
 
Marton István: Kérdezném, hogy van-e további kérdés, észrevétel? Nincs. Ezzel az ülést bezárom. 

Kelt: Nagykanizsa, 2007. február 27. 

 

  ........................................................  
  Marton István 
  Elnök 
Jegyzőkönyv hitelesítő 
 
  ........................................................  
  Réti Alfréd 
  Kerecseny polgármestere 
 
  ...................................................  
  Polai György 
  Irodavezető 
 
 
A jegyzőkönyvet készítette: 
 
 
  ...................................................  
  Kálóczi-Bognár Ágnes 


