Határozat
sorszáma

Határozat szövege

1/1998. (01.12.) Nagykanizsa és a Környező települések Területfejlesztési Társulása Taggyűlése felkéri
az elnökség tagjait, hogy dolgozza ki a közhasznú társaság működése szabályainak
(alapító okirat, SZMSZ, működési költségek) tervezetét és azt a következő taggyűlésre
terjessze elő.
Határidő: folyamatos.
Felelős: társulás elnöke
2/1998. (01.12.) Nagykanizsa és a Környező települések Területfejlesztési Társulása Taggyűlése
egyetért az alapító okirat kiegészítésével, melynek szövege: „10/a.
Határozatképtelenség esetén a taggyűlést három napon belül újra össze kell hívni. Az
újra összehívás esetén a határozatképesség megállapításánál a jelenlévő tagok száma a
döntő a határozat meghozatalánál.
Felkéri a társulás elnökét a szükséges intézkedés megtételére.
Határidő: 1998. február 15.
Felelős: a társulás elnöke
3/1998. (01.12.) Nagykanizsa és a Környező települések Területfejlesztési Társulása Taggyűlése
Gregor Tiborné tagot a megüresedett elnökségi tag helyett elfogadja és az elnökét,
Póczai Zoltánt valamint a másik elnökségi tagot, Dömötörfy Jenőt tisztségében az
önkormányzati választásokig megerősíti.
Felelős: Póczai Zoltán elnök
Határidő: 1998. január 31.
4/1998. (02.09.) Nagykanizsa és a Környező települések Területfejlesztési Társulása Taggyűlése
egyetért az alapító okirat III. fejezete 15/4 pontjával módosításával, melynek szövege a
következő: „Évenként a tagok gyűlése által megállapított tagdíj 50 ft/fő.
Határidő: 1998. február 28..
Felelős: Póczai Zoltán elnök

5/1998. (02.09.) Nagykanizsa és a Környező települések Területfejlesztési Társulása Taggyűlése a mai
nappal létrahozott Nagykanizsa és Környéke Foglalkoztatási, Szociális és
Közművelődési Közhasznú Társaság ügyvezetőének Ádám József Sand, Kanizsai u. 5/a
sz. alatti lakost 1998. december 31-ig megválasztotta. Ügyvezető a megbízását
elfogadta. Az ügyvezető feladatait társadalmi megbízásban ingyenesen látja el.

6/1998. (02.09.) A taggyűlés 13 igen szavazattal egy tartózkodás mellett a Felügyelő Bizottság tagjainak
a mai naptól megválasztotta, öt évi időtartalomra Vercz Károly, Orosztony, Petőfi u. 5.
szám alatti lakost.

7/1998. (02.09.) A taggyűlés 13 igen szavazattal egy tartózkodás mellett a Felügyelő Bizottság tagjainak
a mai naptól megválasztotta, öt évi időtartalomra Odrovics Józsefné Kerecseny, Kassai
u. 20. sz. alatti lakost.
Felelős: Litter Nándor Elnök
Határidő: 2006. január 31.
8/1998. (02.09.) A taggyűlés 13 igen szavazattal egy tartózkodás mellett a Felügyelő Bizottság tagjainak
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Megjegyzés

a mai naptól megválasztotta, öt évi időtartalomra Berke József Liszó, Sümegi u.6. sz.
alatti lakost.
9/1998. (02.09.) A taggyűlés egyhangú határozattal a Kht. könyvszakértői feladataival Királyné Varga
Mária /8800 Nagykanizsa, Sugár u. 4 szám, jegyzékszám ……………../ okleveles
könyvszakértőt az 1998 évi mérleg auditálására is köteles. A könyvszakértő a
megbízatása lejáratát követően is megválasztható10/1998. (02.09.) A taggyűlés egyhangú határozattal ami napon a melléklet szerint a Nagykanizsa és
környéke Foglakoztatási, Szociális és Közművelődési Közhasznú Társaságot /8800
Nagykanizsa Teleki u. 3.sz./ létrehozza. Utasítja az ügyvezetőt, hogy a KHT
létrehozását követően a társaságot az APEH-hez és a cégbírósághoz bejelentse
intézkedjen a nyilvántartásba vétel iránt.

11/1998.

Nagykanizsa és a Környező települések Területfejlesztési Társulása úgy határozott,
hogy az előzetes egyeztetéseknek megfelelően az 1998. évi költségvetés a bevételeket
és kiadásokat 7.300eFT-ban állapítja meg az alábbi részletezéssel?

Bevételek:
1) működési bevétel: 3300 eFT
2) Átvett Pénzek: 1200 eFT
3) Egyéb bevétel (előző évi pénzmaradvány) : 2800 eFT
Bevétel összesen: 7300 eFT
Kiadások:
1) Szem. jellegű juttatás: 1185 eFT
2) Munkaadót terhelő járulék 464 eFT
3) Dologi kiadás: 5651 eFT
Kiadások összesen: 7300 eFT
A társulás 1 fő térségmenedzseri létszámmal rendelkezik.
Felelős: Póczai Zoltán Elnök

12/1998.

Nagykanizsa és a Környező települések Területfejlesztési Társulása Taggyűlése
egyetért a Kanizsa Újság Dél-Zalai Hetilappal való együttműködés megkötésével.
Felkéri a társulás elnökét a szükséges intézkedés megtételére.
Felelős: Póczai Zoltán Elnök

13/1998.

Nagykanizsa és a Környező települések Területfejlesztési Társulása Taggyűlése
egyetért a gyerekek Nagytérségi táborozásával, az ehhez szükséges költségeket
biztosítja. Felkéri a Társulás elnökét, hogy a költségeket dolgozza ki, és május 3-ig
terjessze a taggyűlés elé jóváhagyásra.
Felelős: Póczai Zoltán Elnök
Határidő: 1998. május 31.

14/1998.

A taggyűlések részletes jegyzőkönyve helyett csak a határozatok, módosító indítványok
és állásfoglalások kerüljenek a településeknek megküldésre.
Felelős: Póczai Zoltán Elnök
Határidő: 1998. április 01.

2

15/1998.

1998 októberétől a választásokat követően a statisztikai körzetek polgármesteri
döntsenek, hogy ki képviseli a körzetet a Településfejlesztési Tanácsban.
Határidő: 1998. április 15.
Felelős: Póczai Zoltán Elnök

16/1998.

Nagy Lajosné térségmenedzser munkabérét két hónapos időtartamra a társulás a pályáz
elbírálásáig.
Határidő: 1998. április 01..
Felelős: Póczai Zoltán Elnök

17/1998.

A közhasznú Társaság önálló működéséhez a Társulás 100.000 FT forgótőkét utal át.
Felelős: Póczai Zoltán Elnök
Határidő: 1998. április 01.

18/1998.

Nagykanizsa és a Környező települések Területfejlesztési Társulása a Nagykanizsai
Megyei Jogú várossal közösen elkészítendő turizmus fejlesztési tervének támogatására
közösen benyújtandó pályázattal egyetért. Felhatalmazza a társulás elnökét, hogy a
pályázat benyújtásához szükséges nyilatkozatot, együttműködési megállapodást aláírja.
Felhatalmazza a társulás elnökét, hogy a saját forrás megosztásáról a Nagykanizsa
Megyei Jogú Várossal megállapodjon.
Felelős: Póczai Zoltán Elnök
Határidő: 1998. április 28.

19/1998.

Nagykanizsa és a Környező települések Területfejlesztési Társulása Taggyűlése
felhatalmazza a KHT. vezetőjét Ádám Józsefet, hogy adja be a szociál-önkormányzati
pályázatot, a pályázat sikere esetén a KHT. azt hajtsa végre.
Felelős: Ádám József
Határidő: 1998. 05. 31.

20/1998.

1, Húsz százalékkal (20%) csökkenti a vállalkozási összeget abban az esetben, ha az
újonnan vállalt határidőt – 1999. szeptember 07. vállalkozó betartja és a kész anyagokat
beadja az önkormányzatot illetve a társulás részére.
2, Ha az anyag nem készült el a vállalt határidőre -1998.09.07, akkor az előbbi 20%-al
csökkentett vállalkozási összeg további 20%-al kerül csökkentésre.
3, Amennyiben az OPÁL-Kft nem fogadja el a fent leírtakat, akkor a taggyűlés újra
megtárgyalja, hogy a megbízást visszavonja. Az eddig leadott anyagokat a megbízási
díjban-ami már kifizetésre került(330000) betudja
a, a különbözetet kéri vissza
b, nem kéri az anyagot és ha az új vállalkozó nem tudja felhasználni, akkor a teljes
összegért kártérítést indít a társulás.
Felelős: Póczai Zoltán Elnök
Határidő: 1998. július 21.

21/1998.

NKTT Taggyűlése a Gyermekjóléti szakszolgálat költségvetését nem fogadja el, felkéri
a KHT. felügyelő bizottságát, hogy a szolgálat vezetőjének bevonásával vitassák meg
részleteiben és terjesszék a soron következő taggyűlés elé.
Felelős: Ádám József
Határidő: 1998.09.10.
Taggyűlés egyetért a gyermekjóléti szolgáltatás ellátására szóló szerződések
megkötésével, az önkormányzatokkal.
-A szerződő félként a KHT.-t kell megjelölni
-A szerződő felek közötti ellátásról szóló szerződést úgy kell megkötni hogy, abban a
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felek közötti kamat 20%, a felmondás hat hónap, de csak január 1. napjával érvényes.
Felelős: Ádám József
Határidő: 1998.08.31.
A KHT által működtetett gyermekjóléti szolgálatot a közhasznú társaság belső
szervezeti egységként működteti.
Felelős: Ádám József
Határidő: 1998.08.31.

22/1998.

Taggyűlés egyetért a KHT. Alapító okiratának 1998. július - ig egységes szerkezetbe
foglalt –előterjesztés szerint – szövegezésével.
Felelős: Ádám József, Póczai József
Határidő: 1998.08.31.

23/1998.

NKTT taggyűlése és KHT Szervezeti és működési szabályzat, Fegyelmi eljárás
Szabályai, Iratkezelési szabályzata, Cégbélyegzők használata és kezelése, A saját
tulajdonban lévő személygépkocsik használatáról rendelkező Szabályzat.
A Felügyelő Bizottság ügyrendje – szabályzatait – a jegyzőkönyvben foglalt
kiegészítésekkel és módosításokkal elfogadta.
Felelős: Ádám József
Határidő: 1998.08.31.

24/1998.

NKTT taggyűlése egyetért a térségmenedzser munkabérével, az ezzel kapcsolatos
támogatási szerződés aláírásával és a térségmenedzser munkaszerződésének 1999.
május 31. napjáig szóló meghosszabbításával.
Felelős: Póczai Zoltán Elnök
Határidő: 1998.08.15.

25/1998.

Taggyűlés egyetért azzal, hogy az ifjúsági referens beszámolóját a nyári táborozásról a
soron következő taggyűlésen tárgyalja meg.
Felelős: Póczai Zoltán Elnök
Határidő: 1998.09.10.

26/1998.

Taggyűlése az előterjesztett elnöki beszámolót a térségmenedzserre vonatkozó rész
kivételével – nem
Felelős: Póczai Zoltán Elnök
Határidő: 1998.08.31.

27/1998.

Taggyűlés egyetért azzal, hogy a társulás pályázatot nyújtson be a Zala megyei
Területfejlesztési Tanácshoz a térségfejlesztési koncepció elkészítéséhez szükséges
költségek fedezésére.
Felelős: Póczai Zoltán Elnök
Határidő: 1998.07.31.

28/1998.

Taggyűlése nem ért egyet a „Kanizsa Napok” való részvétellel.
Felelős: Póczai Zoltán Elnök
Határidő: 1998.07.31.

29/1998.

Taggyűlés egyetért Kanizsa Újsággal való kapcsolat kiszélesítésével és felkéri a
társulás elnökét a szükséges intézkedések megtételére.
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Felelős: Póczai Zoltán Elnök
Határidő: 1998.08.31.

30/1998.

Taggyűlés egyetért Homokkomárom településtársuláshoz való csatlakozással.
Felelős: Póczai Zoltán Elnök
Határidő: 1998.08.31.

31/1998.

Taggyűlés elfogadta Póczai Zoltán elnöki tisztségről való lemondását.
Határidő: folyamatos

32/1998.

Taggyűlés elfogadta Gregor Tibornét elnöki posztra.
Határidő: folyamatos

33/1998.

Taggyűlés elfogadta a pályázók személyéről való döntés elhalasztását december
végére.
Felelős: Gregor Tiborné Elnök
Határidő: 1998.12.31.

34/1998.

Taggyűlés elfogadta hogy az új taggyűlés dönt a választások utáni teendőkről.
Felelős: Gregor Tiborné Elnök
Határidő: 1998.11.09.

35/1998.

Taggyűlés elfogadta az elnökségi beszámolót ’ július 16’
Határidő: folyamatos

36/1998.

Taggyűlés elfogadta a döntést a térségi koncepció szerződés felbontásáról az OPÁL
kft-vel.
Felelős: Gregor Tiborné Elnök
Határidő: folyamatos

37/1998.

Taggyűlés elfogadta
beszámolójához.

38/1998.

Taggyűlés egyhangúlag döntött, hogy a KHT. vezetője a következő taggyűlésen
számoljon be a társaság eddigi működéséről.
Határidő.
Felelős: Ádám József

39/1998.

Taggyűlés megszavazta Takács Balázst a Társulás elnökének Gregor Tibornét és
Hegedüs Györgyöt alelnöknek. Számvizsgáló Bizottság Tagjainak Odrovics Józsefnét,
Kele Lászlónét és Péceliné Hegedüs Szilviát. Felügyelő Bizottság elnökének Dr. Tóth
Lászlót, tagjainak Dömötörfy Jenőt, Tüttő Istvánnét, Hegedüs Istvánt.
Határidő: folyamatos

40/1998.

Taggyűlés korábbi döntést megerősítve nem kíván az OPÁL KFT-vel együttműködni a
további díjakat nem fizeti k, és nem tart igényt az elkövetkezendőkben az esetleges

Póczai

Zoltán

kiegészítését
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a

számvizsgáló

Bizottság

szolgáltatandó anyagra.
Határidő: 1998.11.15.
Felelős: Takács Balázs

41/1998.

Taggyűlés a Kht alapító okiratának módosításával egyetért, felhatalmazza az elnököt és
a térségmenedzsert a dokumentum aláírására és a cégbírósághoz történő továbbítására.
Határidő: 1998.12.20.
Felelős: Takács Balázs

42/1998.

Taggyűlés egyhangúlag elfogadta az újabb napirendi pont felvételét a többi napirendi
pont közé és a nyolcadik napirendi pont az egyebek napirendi ponton belül kerüljön
megtárgyalásra.
.

43/1998.

Taggyűlés megszavazta Ádám József megbízását Kht. ügyvezetőjének tiszteletdíját a
minimálbér 50%-ban határozzák meg.
Határidő: 1998.12.30.
Felelős: Takács Balázs

44/1998.

Taggyűlés egyhangúlag elfogadta Zalakaros Város csatlakozását.
Határidő: folyamatos
Felelős: Takács Balázs

45/1998.

Taggyűlés megszavazta Hosszúvölgy csatlakozását.
Határidő: folyamatos
Felelős: Takács Balázs
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