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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: 432/2007.
 
 

Jegyzőkönyv
Társulási Tanácsülésről
 
 

Készült: Nagykanizsai Kistérség Többcélú Társulása 2007. december 17-én 1430 órai kezdettel a Nagykanizsai
Vasemberház Dísztermében megtartott társulási tanácsüléséről.
Tárgy: Az alábbiakban felsorolt napirend szerint.
Jelen vannak: a mellékelt jelenléti ív szerint
Meghívottként:  Termecz Marianna, Nagykanizsa MJV jogi referens
                           Móricz István, ötm koordinátor
 
Marton István: Köszöntötte az ülésen megjelenteket, megállapította, hogy az ülés határozatképes, mivel azon 19 tag
jelen van, majd közölte az írásban kiküldött napirendeket. Elmondta, hogy az Egyebek napirendi pont keretében Varga
Miklós a KHT. ügyvezetője kíván tájékoztatást adni, továbbá helyszínen került kiosztásra a bizottsági üléseken
megfogalmazott javaslatok alapján foglalkoztatási és feladatfinanszírozási döntések, tartalék illetve előirányzat
maradvány felhasználásra javaslatok elfogadása. A napirendi pontokat a tanács egyhangúlag elfogadta. Felkérte Pávlicz
Lajost, Murakeresztúr polgármesterét jegyzőkönyv hitelesítőnek. A javaslattal a Társulási Tanács egyetértett.
 
Napirendi pontok:
1.            Tájékoztató a 2004. évi CVII. tv. és a Társulás Társulási Megállapodás módosításával kapcsolatosan. (írásban)
2.            A Nagykanizsai Kistérség Többcélú Társulása Szervezeti és Működési Szabályzatának és annak 3. sz.

mellékleteként a Nagykanizsai Kistérség Többcélú Társulása Munkaszervezete Szervezeti és Működési
Szabályzatának módosítása (írásban)

3.            A Nagykanizsai Kistérség Többcélú Társulása Munkaszervezet „Alapító okirat” 1. sz. mellékletének
módosítása.(írásban)

4.            A Nagykanizsai Kistérség Többcélú Társulásának 2008. évi költségvetési koncepciójának megtárgyalása.
(írásban)

5.            A Nagykanizsai Kistérség Többcélú Társulása 2008. évi Munkaterve.( írásban)
6.            Egyebek
 
Marton István: Tájékoztatom a jelenlévőket arról, hogy a 2007. november 12-én elhatározott Társulási Megállapodás
módosítást, egységes szerkezetnek megfelelően a társult 27 önkormányzat valamennyi képviselő testülete elfogadta,
így az új Társulási Megállapodás aláírásra kerülhet.

 
1.            Tájékoztató a 2004. évi CVII. tv. és a Társulás Társulási Megállapodás módosításával kapcsolatosan.

(írásban)
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Marton István: Tisztelt Társulási Tanács! Kedves meghívott vendégeink! A többcélú társulás Szervezeti és Működési
Szabályzata III. pontja értelmében: „ A Társulási Tanács Zárt ülést tart választás, kinevezés, felmentés, vezetői
megbízás adása, illetőleg visszavonása … tárgyalásakor…” Ezért mostantól zárt ülést rendelek el.. Vendégeinknek
köszönöm a megtisztelő részvételét. Kérem kedves vendégeinket, hogy a napirend megkezdése előtt a termet elhagyni
szíveskedjenek a választások ideje alatt csak a polgármester kollégák, a munkaszervezet tagjai, valamint a meghívottak
maradjanak a teremben. Köszönöm megértésüket.
 
ZÁRT ÜLÉS (433/2007. ikt. számú jegyzőkönyv)
Marton István: A továbbiakban ismételten nyílt ülés keretében folytatjuk a tanácsülést.
Megérkezett Gilicze Sándor, Nemespátró polgármestere, így a jelen lévők száma 20 főre bővült.
2.            A Nagykanizsai Kistérség Többcélú Társulása Szervezeti és Működési Szabályzatának és annak 3. sz.

mellékleteként a Nagykanizsai Kistérség Többcélú Társulása Munkaszervezete Szervezeti és Működési
Szabályzatának módosítása (írásban)

Marton István: A Szervezeti és Működési Szabályzat módosítását mind a Pénzügyi és a Felügyelő Bizottság, mind az
Elnökség megtárgyalta, és a Társulási Tanács számára elfogadásra javasolja. Kérdezem a Bizottsági Elnököket,
kívánnak-e kiegészítést tenni az írásban kiküldött anyaghoz? Nem. Kérdezem a Társulási Tanácsot, van-e kérdés,
észrevétel. Kérdés, észrevétel nem lévén felteszem az előterjesztésbe szereplő határozati javaslatot szavazásra.
Megállapítom, hogy a Társulási Tanács a javaslatot egyhangúlag elfogadta.
 
97/2007. (XII.17.) számú NKTT határozat (a Társulási Tanács egyhangúlag elfogadta)
A Nagykanizsai Kistérség Többcélú Társulása Társulási Tanácsa a Nagykanizsai Kistérség Többcélú Társulása
egységes szerkezetbe foglalt módosított Szervezeti és Működési Szabályzatát elfogadja.
Határidő:               2007. december 17.
Felelős:                  Marton István Elnök
Operatív felelős:    Polai György Irodavezető
 
3.            A Nagykanizsai Kistérség Többcélú Társulása Munkaszervezet „Alapító okirat” 1. sz. mellékletének

módosítása.(írásban)
Marton István: A Szervezeti és Működési Szabályzat módosítását mind a Pénzügyi és a Felügyelő Bizottság, mind az
Elnökség megtárgyalta, és a Társulási Tanács számára elfogadásra javasolja. Kérdezem a Bizottsági Elnököket,
kívánnak-e kiegészítést tenni az írásban kiküldött anyaghoz? Nem. Kérdezem a Társulási Tanácsot, van-e kérdés,
észrevétel. Kérdés, észrevétel nem lévén felteszem az előterjesztésbe szereplő határozati javaslatot szavazásra.
Megállapítom, hogy a Társulási Tanács a javaslatot egyhangúlag elfogadta.
 
 
98/2007. (XII.17.) számú NKTT határozat (a Társulási Tanács egyhangúlag elfogadta)
A Nagykanizsai Kistérség Többcélú Társulása Társulási Tanácsa a Nagykanizsai Kistérség Többcélú Társulása
munkaszervezete alapító okiratának módosítását elfogadja.
Határidő:               2007. december 17.
Felelős:                  Marton István Elnök
Operatív felelős:    Polai György Irodavezető
 
4.            A Nagykanizsai Kistérség Többcélú Társulásának 2008. évi költségvetési koncepciójának megtárgyalása.

(írásban)
Marton István: Az előterjesztési anyagot mind a Pénzügyi és a Felügyelő Bizottság, mind az Elnökség megtárgyalta, és
a Társulási Tanács számára elfogadásra javasolja. Kérdezem a Bizottsági Elnököket, kívánnak-e kiegészítést tenni az
írásban kiküldött anyaghoz? Nem.
Marton István: Kérdezem a Társulási Tanácsot, van-e kérdés, észrevétel.
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Kámán Péter: Az Elnökségnek volt egy javaslata, amit én tettem. Erről is szavazunk?
Marton István: Kérlek, ismertesd a javaslatodat.
Kámán Péter: Javasoltam, hogy a Társulás 2008. évi költségvetési koncepciójába kerüljön bele, hogy a 2007. évről
maradt kb. 15 mFt összeg legyen lakosságarányosan visszaosztva a településeknek és az önkormányzatok
gondolkodjanak el azon, hogy 2008. évre ezt az öszeget valamilyen fejlesztési célra felhasználják. És az is benne volt
az előterjesztésemben, hogy Nagykanizsa ebben a visszaosztásban ne vegyen részt, mert Nagykanizsának 3 milliárdos
fejlesztési forrása van a 2007. évben is, ha én jól olvastam az interneten.
Marton István: Én úgy gondolom, hogy ilyen jellegű fejlesztési forráshoz a TEFA alapból kellene hozzájutni. Nem
értek azzal sem egyet, ha ez meg is valósulna, akkor Nagykanizsa ebből nem részesülne. Én nem támogatom ezt a
javaslatot. Kérdezem a Társulási Tanácsot, van-e még kérdés, észrevétel.
Hegedüs György: Ha 15 mFt céltartalék képzését komolyan kell venni és a felhasználását is. Ezt a többcélú társulás
kapta és fejlesztésre kellene felhasználni.
Marton István: Egyetértek, a tartalékalap azért van, hogy közös célokra lehessen fordítani.
Varga Miklós: Felháborodtam, hogy ilyen szóba kerülhet, mert azért, hogy ez a Társulás maradvánnyal zárjon, ennek
több évre visszamenő oka van. A 48 település által működtetett munkaszervezetre lehetett normatívát fordítani, és erre
nem fogyott el annyi, így képződhetett a maradvány. Tehát ha felosztásra is kerülne –én ezzel nem értek egyet- akkor
is 48 településre kellene.
Marton István: Egyetértek, ráadásul ennek jelentős részét a Nagykanizsa által befizetett tagdíj adta.
Grabant János: A Pénzügyi Bizottság elnökeként mondom, hogy gyakorlatilag koncepcióról beszélünk. A tartalékalap
felhasználásáról majd jövő évben – esetenként – a Tanács dönt. Aki az Egyebek napirendi pont előterjesztését olvasta,
annak látnia kellett, hogy 17 mFt az a pénzmaradvány, amit törvényesen jövőre át lehet vinni. Emellett képződött 12
mFt maradvány, amit idei évben kell felhasználni, és ezzel összefüggésben a bizottságok javaslatokat tettek, hogyan
legyen ez a pénz elköltve. Ebben benne van, hogy belső ellenőrzésre a települések kapnak vissza pénzt, ami a tagdíjnál
nagyobb összegeket jelent.
 
 
Marton István: Egyetértek. További kérdés, észrevétel nem lévén felteszem szavazásra Kámán Péter javaslatát.
Megállapítom, hogy a Társulási Tanács a 1 igennel és 19 nemmel nem fogadta el.
Marton István: Szavazásra teszem fel a Társulás 2008. évi koncepciójának az előterjesztésben foglalt „B” változatát.
Megállapítom, hogy a Társulási Tanács a javaslatot 20 igennel egyhangúlag elfogadta.
 
99/2007. (XII.17.) számú NKTT határozat (a Társulási Tanács egyhangúlag elfogadta)
A Nagykanizsai Kistérség Többcélú Társulása Társulási Tanácsa a 2008. évi költségvetési koncepció „B” változatát a
kiegészítésekkel az előterjesztésben foglaltaknak megfelelően elfogadta.
Felkéri a Társulási Tanács Elnökét, hogy a 2008. évi költségvetési határozat tervezetet az államháztartási törvényben
előírt határidőig terjessze a Társulási Tanács elé.
Határidő:               2008. február 15.
Felelős:                  Marton István Elnök
Operatív felelős:    Polai György Irodavezető
 
5.            A Nagykanizsai Kistérség Többcélú Társulása 2008. évi Munkaterve.(írásban)
Marton István: Az előterjesztési anyagot mind a Pénzügyi és a Felügyelő Bizottság, mind az Elnökség megtárgyalta, és
a Társulási Tanács számára elfogadásra javasolja. Kérdezem a Bizottsági Elnököket, kívánnak-e kiegészítést tenni az
írásban kiküldött anyaghoz? Nem. Kérdezem a Társulási Tanácsot, van-e kérdés, észrevétel.
Schmidt István: Javaslom, hogy a 2008. március hónapban napirendre tűzendő „Az útkezelés lehetőségei a Többcélú
Társuláson belül” című pontnál az együttműködő partnernél húzzuk ki a Zala Megyei Települési Önkormányzatok
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Útkezelői Társulását, mivel az ügyben ellenérdekeltek.
Marton István: Egyetértek. Kérdezem a Társulási Tanácsot, van-e még kérdés, észrevétel. Kérdés, észrevétel nem
lévén felteszem az előterjesztésbe szereplő határozati javaslatot, a Schmidt Úr által elmondott módosítással szavazásra.
Megállapítom, hogy a Társulási Tanács a javaslatot egyhangúlag elfogadta.
 
100/2007. (XII.17.) számú NKTT határozat (a Társulási Tanács egyhangúlag elfogadta)
A Nagykanizsai Kistérség Többcélú Társulása Társulási Tanácsa a Nagykanizsai Kistérség Többcélú Társulása 2008.
évi munkatervét elfogadta.
Határidő:               2007. december 17.
Felelős:                  Marton István Elnök
Operatív felelős:    Polai György Irodavezető

 
6.            Egyebek
Önkormányzati ingatlankataszter felülvizsgálata
Marton István: Az előterjesztési anyagot mind a Pénzügyi és a Felügyelő Bizottság, mind az Elnökség megtárgyalta, és
a Társulási Tanács számára elfogadásra javasolja. Kérdezem a Bizottsági Elnököket, kívánnak-e kiegészítést tenni az
írásban kiküldött anyaghoz? Nem.
Kérdezem a Társulási Tanácsot, van-e kérdés, észrevétel. Kérdés, észrevétel nem lévén felteszem az előterjesztésbe
szereplő határozati javaslatot szavazásra. Megállapítom, hogy a Társulási Tanács a javaslatot egyhangúlag elfogadta.
 
101/2007. (XII.17.) számú NKTT határozat (a Társulási Tanács egyhangúlag elfogadta)
A Nagykanizsai Kistérség Többcélú Társulása Társulási Tanácsa a kistérségbe tartozó települések részére a melléklet
Megbízási szerződés szerint az önkormányzatok ingatlanvagyon kataszterének felülvizsgálatát 2007. december 18. és
2008. január 31. napja közti időszakban jóváhagyja.
A Társulási Tanács felhatalmazza a Társulás Elnökét a Megbízási szerződés aláírására.
Határidő:               2007. december 17.
Felelős:                  Marton István Elnök
Operatív felelős:    Polai György Irodavezető
 
Tájékoztató a Nagykanizsa és Környéke Foglalkoztatási, Szociális és Közművelődési Kht. 2007. II. félévi működéséről
Marton István: Felkérem Varga Miklóst, a Nagykanizsa és Környéke Foglalkoztatási, Szociális és Közművelődési Kht.
Ügyvezetőjét, hogy tartsa meg tájékoztatóját.
Varga Miklós: Fél éve vettem át a Kht. ügyvezetői tisztségét, de átadás-átvétel nem történhetett, mert rengeteg
dokumentum hiányzott, ami ehhez szüksége lett volna. Hiányoznak az önkormányzatokkal eredetileg megkötött
megállapodások a Mentorhálózat működésére vonatkozóan. A közhasznúsági jelentések évek óta nem készültek el,
idén készült az első. A 4M működéséről most került kiosztásra egy rövid tájékoztató, a kht-nak az ő foglalkoztatásuk
nem kerül pénzébe. A mentorhálózat 9 fővel működik, és itt hiányoztak az önkormányzatokkal kötött megállapodások,
amelyek tartalmaznák, hogy melyik településen hány órát tartózkodnánk a mentorok. Erről próbáltam egy kimutatást
készíteni. Ha ezt megnézzük, érdekes dolgot találhatunk, mert van olyan település, ahol egy szociális segélyezett van,
és ugyanannyi órát tölt a településen a mentor, mint ahol 106 segélyezett van. Remélem, a Kht. január 1-től hivatalban
lévő ügyvezetője ezeket a problémákat meg tudja oldani.
Hegedüs György: Varga Úr elmondta, hogy a megállapodások nem kerültek a kezébe, és ezeknek a
megállapodásoknak megfelelően kellett volna ennek a kimutatásnak elkészülnie. Az érintett település és a Kht. közötti
megállapodás kérdése, hogy mennyi időt tölt el egy mentor egy településen, nem pedig a segélyezettek száma. A
területet fel kellett osztani előre, úgy, hogy nem tudták, mennyi lesz az ellátott. Ez egy pályázat volt, ennek
létjogosultságát felül kell vizsgálni.
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Marton István: Köszönöm a tájékoztatást, és egyúttal megköszönöm Varga Miklós munkáját.
 
 
A Nonprofit kft. Felügyelő Bizottság elnökének megválasztása
Marton István: A Nagykanizsai Kistérség Többcélú Társulása 2007. november 12-én tartott Társulási Tanács ülésén a
87/2007.számú határozatával megválasztotta a Non-profit kft. Felügyelő Bizottságát. A Felügyelő Bizottság elnökének
megválasztása idejére zárt ülést rendelek el.
 
ZÁRT ÜLÉS (433/2007. ikt. számú jegyzőkönyv)
Marton István: A továbbiakban ismételten nyílt ülés keretében folytatjuk a tanácsülést.
 
Foglalkoztatási - személyügyi kérdések
Marton István: Az előterjesztési anyagot mind a Pénzügyi és a Felügyelő Bizottság, mind az Elnökség megtárgyalta, és
a Társulási Tanács számára elfogadásra javasolja. Kérdezem a Bizottsági Elnököket, kívánnak-e kiegészítést tenni az
írásban kiküldött anyaghoz?
Dr. Surdi Krisztina: Egy héttel ezelőtt az Elnökség döntött ezzel kapcsolatban. Egyrészt az informatikust teljes
munkaidőben javasoljuk alkalmazni, azért hogy a honlap frissítéseket, honlap készítéseket tudja végezni. Másrészt úgy
gondoljuk, hogy a munkaszervezet dolgozói már eddig is bizonyítottak, és nekik is egyfajta biztonságot jelente a
határozatlan idejű munkaviszony.
Dr. Tóth László: Megerősíteném a Felügyelő Bizottság részéről.
Marton István: Kérdezem a Társulási Tanácsot, van-e kérdés, észrevétel. Kérdés, észrevétel nem lévén felteszem az
előterjesztésbe szereplő határozati javaslatot szavazásra. Megállapítom, hogy a Társulási Tanács a javaslatot
egyhangúlag elfogadta.
 
103/2007. (XII.17.) számú NKTT határozat (a Társulási Tanács egyhangúlag elfogadta)
A Nagykanizsai Kistérség Többcélú Társulása Társulási Tanácsa a munkaszervezet dolgozóinak 2007. december 31-ig
határozott időre kötött munkaszerződését 2008. január 1-től határozatlan idejűvé módosítja. Továbbá az informatikus
foglalkoztatását 8 órás teljes munkaidőben határozza meg.
Határidő:               2007. december 31.
Felelős:                  Marton István Elnök
Operatív felelős:    Polai György Irodavezető
 
A tartalék, ill. az előirányzat maradvány felhasználására javaslatok
Marton István: Az előterjesztési anyagot mind a Pénzügyi és a Felügyelő Bizottság, mind az Elnökség megtárgyalta, és
a Társulási Tanács számára elfogadásra javasolja. Kérdezem a Bizottsági Elnököket, kívánnak-e kiegészítést tenni az
írásban kiküldött anyaghoz? Nem. Kérdezem a Társulási Tanácsot, van-e kérdés, észrevétel. Kérdés, észrevétel nem
lévén felteszem az előterjesztésbe szereplő határozati javaslatot szavazásra. Megállapítom, hogy a Társulási Tanács a
javaslatot egyhangúlag elfogadta.

 
104/2007. (XII.17.) számú NKTT határozat (a Társulási Tanács egyhangúlag elfogadta)
A Nagykanizsai Kistérség Többcélú Társulása belső ellenőrzési feladatellátásban részt vevő Önkormányzatok és
intézményeik 2007., 2008. évben biztosítják a feladatellátáshoz szükséges eszközök és helyi infrastruktúra teljes körű
használatát.
A Nagykanizsai Kistérség Többcélú Társulása 6.975 ezer Ft-tal hozzájárul az Önkormányzatok és intézményeik belső
ellenőrzési feladataikkal kapcsolatos 2007., 2008. évi kiadásaihoz a határozat 1.számú melléklete szerint.
A Nagykanizsai Kistérség Többcélú Társulásának Társulási Tanácsa felhatalmazza az Elnököt az Önkormányzatokkal
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történő megállapodás megkötésére.
Határidő:               azonnal
Felelős:                  Marton István Elnök
Operatív felelős:    Polai György Irodavezető
 
 
Marton István: Az előterjesztési anyagot mind a Pénzügyi és a Felügyelő Bizottság, mind az Elnökség megtárgyalta, és
a Társulási Tanács számára elfogadásra javasolja. Kérdezem a Bizottsági Elnököket, kívánnak-e kiegészítést tenni az
írásban kiküldött anyaghoz? Nem. Kérdezem a Társulási Tanácsot, van-e kérdés, észrevétel. Kérdés, észrevétel nem
lévén felteszem az előterjesztésbe szereplő határozati javaslatot szavazásra. Megállapítom, hogy a Társulási Tanács a
javaslatot egyhangúlag elfogadta.
 
105/2007. (XII.17.) számú NKTT határozat (a Társulási Tanács egyhangúlag elfogadta)
A Nagykanizsai Kistérség Többcélú Társulása Társulási Tanácsa a társulás tulajdonát képező sátorhoz megfelelő
méretű színpad készítésére 400 e Ft összeg felhasználását biztosítja.
Határidő:               2007. december 22.
Felelős:                  Marton István Elnök
Operatív felelős:    Polai György Irodavezető
 
Marton István: Az előterjesztési anyagot mind a Pénzügyi és a Felügyelő Bizottság, mind az Elnökség megtárgyalta, és
a Társulási Tanács számára elfogadásra javasolja. Kérdezem a Bizottsági Elnököket, kívánnak-e kiegészítést tenni az
írásban kiküldött anyaghoz? Nem. Kérdezem a Társulási Tanácsot, van-e kérdés, észrevétel. Kérdés, észrevétel nem
lévén felteszem az előterjesztésbe szereplő határozati javaslatot szavazásra. Megállapítom, hogy a Társulási Tanács a
javaslatot egyhangúlag elfogadta.
 
106/2007. (XII.17.) számú NKTT határozat (a Társulási Tanács egyhangúlag elfogadta)
A Nagykanizsai Kistérség Többcélú Társulása Társulási Tanácsa az informatikai rendszerek és a településeknél
hiányzó honlapok kistérségi összehangolt fejlesztéséhez nagyteljesítményű szerver gép beszerzését fogadja el, a
beszerzésre 500 e Ft összeget biztosít.
Határidő:               2007. december 31.
Felelős:                  Marton István Elnök
Operatív felelős:    Polai György Irodavezető

 
Marton István: Az előterjesztési anyagot mind a Pénzügyi és a Felügyelő Bizottság, mind az Elnökség megtárgyalta, és
a Társulási Tanács számára elfogadásra javasolja. Kérdezem a Bizottsági Elnököket, kívánnak-e kiegészítést tenni az
írásban kiküldött anyaghoz? Nem. Kérdezem a Társulási Tanácsot, van-e kérdés, észrevétel. Kérdés, észrevétel nem
lévén felteszem az előterjesztésbe szereplő határozati javaslatot szavazásra. Megállapítom, hogy a Társulási Tanács a
javaslatot egyhangúlag elfogadta.
 
107/2007. (XII.17.) számú NKTT határozat (a Társulási Tanács egyhangúlag elfogadta)
A Nagykanizsai Kistérség Többcélú Társulása Társulási Tanácsa a Pedagógiai szakszolgálat 2007/2008-as tanév
finanszírozására a 2008. évi koncepcióban 2008. június 30-ig megállapított, normatív állami támogatás feletti, a
Nagykanizsai Kistérség településeire jutó hiányának az összegét, 2.547 ezer Ft-ot, a feladatot ellátó Nagykanizsa
Megyei Jogú Város Szivárvány Fejlesztő Központ részére átadja.
A Tanács felhatalmazza az Elnököt a megállapodás megkötésére.
Határidő:               2007. december 22.
Felelős:                  Marton István Elnök
Operatív felelős:    Polai György Irodavezető
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Marton István: Az előterjesztési anyagot mind a Pénzügyi és a Felügyelő Bizottság, mind az Elnökség megtárgyalta, és
a Társulási Tanács számára elfogadásra javasolja. Kérdezem a Bizottsági Elnököket, kívánnak-e kiegészítést tenni az
írásban kiküldött anyaghoz? Nem. Kérdezem a Társulási Tanácsot, van-e kérdés, észrevétel. Kérdés, észrevétel nem
lévén felteszem az előterjesztésbe szereplő határozati javaslatot szavazásra. Megállapítom, hogy a Társulási Tanács a
javaslatot egyhangúlag elfogadta.
 
108/2007. (XII.17.) számú NKTT határozat (a Társulási Tanács egyhangúlag elfogadta)
A Nagykanizsai Kistérség Többcélú Társulása Társulási Tanácsa a Munkaszervezet elhelyezésére kialakítandó új
irodahelyiségek kialakítása és a költözéssel kapcsolatos kiadásokra 2,5 mFt összegű, kötelezettséggel terhelt összeget
különít el. Felhatalmazza az Elnököt a szükséges megállapodások megkötésére.
Határidő:               2007. december 22.
Felelős:                  Marton István Elnök
Operatív felelős:    Polai György Irodavezető
 
A Nagykanizsai Kistérségből kilépő települések 2007.évi tagdíja
Marton István: Több kilépő település jelezte az időarányos tagdíj fizetési szándékát 2007.szeptember 25-ig.Az
előterjesztési anyagot mind a Pénzügyi és a Felügyelő Bizottság, mind az Elnökség megtárgyalta, és a Társulási
Tanács számára elfogadásra javasolja. Kérdezem a Bizottsági Elnököket, kívánnak-e kiegészítést tenni az írásban
kiküldött anyaghoz? Nem. Kérdezem a Társulási Tanácsot, van-e kérdés, észrevétel. Kérdés, észrevétel nem lévén
felteszem az előterjesztésbe szereplő határozati javaslatot szavazásra. Megállapítom, hogy a Társulási Tanács a
javaslatot egyhangúlag elfogadta.

 
109/2007. (XII.17.) számú NKTT határozat (a Társulási Tanács egyhangúlag elfogadta)
A Nagykanizsai Kistérség Többcélú Társulása Társulási Tanácsa a 2007. január 15-én 5/2007.(01.15.) számú NKTT.
határozatát a 2007. évi tagdíj mértékére vonatkozóan úgy módosítja, hogy a 2007. évi CVII. sz. törvény hatályba
lépését követően kivált települések tagdíját 2007. szeptember 25-ig, időarányos mértékben fogadja el, azzal a
feltétellel, hogy a kilépő települések a az időarányosan megállapított tagdíjat átutalják a társulásnak.
Az egész évi tagdíjat befizető önkormányzatok részére az után kerülhet sor a Társulás által visszafizetendő tagdíj
összegének átutalására, miután minden kilépő település befizette az időarányosan megállapított tagdíja összegét.
A Tanács felhatalmazza az Elnököt a szükséges megállapodások megkötésére.
Határidő:               2007. december 22.
Felelős:                  Marton István Elnök
Operatív felelős:    Polai György Irodavezető
 
Marton István: Megköszönöm a részvételt és az ülés után egy évértékeléssel egybekötött ünnepi vacsorára hívom a
Honvéd Kaszinó Éttermébe a Tanács tagjait és a meghívott vendégeket. Ezzel bezárom az ülést.
 
Kelt.: Nagykanizsa, 2007. december 20.
 
 
 
               ……………………………….                         …………………………
                           Marton István                                              Polai György
                                  Elnök                                                      Irodavezető
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Jegyzőkönyv hitelesítő:
 
 
 
 
             ………………………………….
                            Pávlicz Lajos
              Murakeresztúr polgármestere
 
 
 
 
A jegyzőkönyvet készítette:
 
 
 
                            Kobán Ildikó
                         térségi munkatárs
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