Tisztelt

                       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: 305 /2007.

Jegyzőkönyv
Készült: Nagykanizsai Kistérség Többcélú Társulás 2007. szeptember 3-án 14,00 órai kezdettel a Nagykanizsai
Vasemberház Dísztermében megtartott Elnökségi üléséről.
Tárgy: Az alábbiakban felsorolt napirend szerint.
Jelen vannak:        9 település polgármesteréből 8-an, az Elnökség határozatképes
Meghívottként:      Grabant János a Pénzügyi Bizottság Elnöke
Marton István köszöntötte az elnökségi ülésen megjelenteket, majd közölte az írásban kiküldött napirendeket, melyet
az Elnökség egyhangúlag elfogadott.
Napirendi pontok:
1. A Nagykanizsai Kistérség Többcélú Társulásának 2007. évi I. félévi beszámolója
2. A Nagykanizsai Kistérség Többcélú Társulásának 2007. évi első félévi költségvetési előirányzatainak módosítása
3. Egyéb ügyek
1.számú napirend: A Nagykanizsai Kistérség Többcélú Társulásának 2007. évi I. félévi beszámolója
Grabant János: A Pénzügyi Bizottság az első féléves beszámolót megtárgyalta, a beszámoló alapos és részletes
megismerése után egyhangúan javasolja az elnökségnek annak elfogadását, valamint ezzel kapcsolatban a költségvetési
előirányzatok módosítását is elfogadásra javasolja.
Marton István: Úgy látom, hogy más vélemény nincs, én is javaslom a beszámoló elfogadását. Szavazzunk!
43/2007. (09.03.) számú Elnökségi határozat (az elnökség 8 igennel egyhangúlag elfogadta):
A Nagykanizsai Kistérség Többcélú Társulása Elnöksége elfogadja a Nagykanizsai Kistérség Többcélú
Társulásának 2007. évi I. félévi beszámolóját.
Határidő: azonnal
Felelős: Marton István elnök
Operatív felelős: Polai György irodavezető
2. számú napirend: A Nagykanizsai Kistérség Többcélú Társulásának 2007. évi első félévi költségvetési
előirányzatainak módosítása
Marton István: Ezzel kapcsolatban is hallottuk a Pénzügyi Bizottság Elnökét, hogy a Bizottság elfogadta az
előirányzat módosítást. Az általános tartalék előirányzatunk meghaladja a 9 millió Ft-ot. Van-e valakinek érdemi
hozzáfűzni valója? Amennyiben nincs, úgy kérem szavazzunk a költségvetési előirányzat módosításának elfogadásáról.
44/2007. (09.03.) számú Elnökségi határozat (az elnökség 8 igennel egyhangúlag elfogadta):

A Nagykanizsai Kistérség Többcélú Társulásának Elnöksége elfogadja a Nagykanizsai Kistérség
Többcélú Társulásának 2007. évi első félévi költségvetési előirányzatainak módosítását.
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Határidő: azonnal
Felelős: Marton István elnök
Operatív felelős: Polai György irodavezető

3.napirend: Egyéb ügyek
1. A városkörnyéki sport és diákolimpia megszervezése
Marton István: Megkérném Irodavezető Urat, hogy tájékozasson minket a kérésről.
Polai György: Nagykanizsa Város Polgármesteri Hivatalának Sportreferense kereste meg a Társulást a városkörnyéki
sport és diákolimpia megszervezésével kapcsolatban. Eddig ezt a rendezvényt a Város finanszírozta ki teljes
mértékben, és a jelenlegi szűkös költségvetési kiadások mellett tekintélyes összeg hiányzik még a lebonyolításhoz. A
kistérség valamennyi diákja érdekelt benne, hiszen az összes iskola bekapcsolódik a rendezvénybe. 500 000 Ft-ot
kérnek a Társulástól, amit Nagykanizsa Város Önkormányzatának utalnánk át, tehát a Városon keresztül jutna a pénz a
szervezőkhöz. Ilyen jellegű megkeresés még nem érkezett a Társuláshoz, de úgy gondolom, hogy a sport elősegítése
közös érdekünk. Nagykanizsa nincs benne, ő külön bajnokságban van, ez csak a városkörnyéket foglalja magában.
Horváth Istvánné: A dologiban 2 millió Ft el van különítve ilyen célra, tehát nem kizárólagosan csak a tartalék
terhére mehet. Döntés kérdése.
Marton István: Akkor a tartalék terhére javasoljuk.
Réti Alfréd: A településeknek külön ezért fizetni kell. Másrészt mikor a többcélú társulás megalakult, a Princi-s
települések 50 000 Ft-ot kértek, hogy a Princi Kupa sportrendezvényt tovább tudják vinni. Nem kaptak semmit. Ez
biztos, hogy felmerül majd a 11 település részéről.
Marton István: Köszönöm, ha újabb észrevétel nincs, akkor szavazzunk. A tartalék terhére javaslom a támogatást.

45/2007. (09.03.) számú Elnökségi határozat (az elnökség 8 igennel egyhangúlag elfogadta):

A Nagykanizsai Kistérség Többcélú Társulása Elnöksége támogatja a városkörnyéki sport és
diákolimpia megszervezését, és a Társulás tartalékából 500 000 Ft támogatást javasol átutalni
Nagykanizsa Város Önkormányzatának a rendezvény lebonyolítására.
Egyéb ügyek: 2. Aktualitások a közoktatásban
Berkenyés Lászlóné: Tájékoztatásul mondom, hogy a kistérség 5 települése volt érintett a Kincsesház Alapítvány
megszűnésével kapcsolatban. A régi helyébe lépő új alapítvánnyal, a Suli Harmónia 2007. Alapítvánnyal 4 település
állapodott meg, Hahót úgy döntött, hogy saját maga tartja fenn inkább továbbra is az iskoláját.
A pedagógiai szakszolgálat kapcsán arról döntött a Társulás, hogy idén a tartalékból finanszírozza meg a hiányt, a
jövőre nézve azonban a intézmények fele kivetítésre kerülnek a költségek, és nekik kell majd finanszírozni az ellátást.
Konkrét megállapodás született e erről? Az alapítványi fenntartású intézményeknél ki fogja fedezni a költségeket?
Varga Miklós: Az ezelőtti társulási ülésen arról született döntés, hogy a 2007. december 31-ig felmerülő hiányt a
Társulás finanszírozza a tartalékkeret terhére. Az utána következő időszakról nem született döntés.
Berkenyés Lászlóné: A nagykanizsai iskoláknak intézményi társulásban kéne működniük, az kb. 50 millió Ft plusz
pénzt jelentene a városnak közoktatásban. Az egységes iskola kialakításáért is jelentős normatíva jár. Ez azt jelenti
hogy az általános iskola és a középiskola egy pedagógiai program keretén belül működik. A gyerek aki beiratkozik
első osztályba, egyenes az út előtte a középiskola végéig.
Marton István: Racionalizálni kell a közoktatás terén, erre vonatkozóan kérek majd javaslatokat.
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Ha nincs más téma és hozzászólás, akkor mindenkinek köszönöm a részvételt, bezárom az ülést.
Kelt: Nagykanizsa, 2007. szeptember 7.

                                                                                                                                             
                                                                                                      Marton István
                                                                                                             Elnök

                                                              ............................................................         
                         Polai György                                               
                          Irodavezető                                                         
A jegyzőkönyvet készítette:
                                                              ...................................................
                            Túri Péter
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