
NAGYKANIZSAI KISTERSEG TOBBCEUJ TARsULAsA
 
8800 Nagykanizs a, Kiraly u. 47. Teleforr/fax: 93/326-323
 

Internet: www .kanizsaterseg.hu; e-mail: kanizsaterseg@)chello.hu
 

lk t. szam: 354/2008.	 Nagykanizsa, 2008 - 10 -28. 
lligy: Meghlv6 Tanacs ulesre 

Nagykan iz sai Kisterseg Tobbcelu Tarsulasa 
Tarsul asi Tanacs tagjai reszere 

Tisztelt Polgarm ester Asszony ! / Dr! 

Ezuton ertesitem, hogy 
2008. november 3-an ( hetfon ] 14,00 orara 
TARSULAsI TANAcs ulest hivok ossze. 

Az tiles helyszine: Nagykanizsa, Vasemberhaz, Diszterem 
Tervezett napiren d i pontok: 

1.	 A N agykan izsai Kisterseg Tobbcelu Tarsulasanak 2008. evi koltsegvetesi hatarozat
 
modositasa. (irasban)
 

2.	 A Nagykanizsai Kisterseg Tobbcelu Tarsulasanak 2008. evi III. negyedevi beszarnolojanak 
elfogadasa. (irasban) 

3.	 Hatarozat a Nagykanizsa Bajza u . 2. szam alatti ingatlanon kialakitando Komplex 
Kistersegi Szolgaltato Kozpont felujitasara vonatkoz6 kozbeszerzesi ajanlatteteli felhivas 
elfogadasarol. (irasban). Meghivott: Ger6cs Laszlo ugyvezeto Kanizsaber kft. 

4.	 Szakmai beszamolo a 2007/2008. evi varoskornyeki diakbajnoksagrol. (irasban) 
5.	 Tajekoztato a 2009. evi koltsegvetesi torvenytervezet Tarsulast erinto finansztrozasi
 

valtozasokrol.urasban)
 
6.	 Tajekoztato a "Nagykanizsai kisterseg egeszsegkepe" palyazatrol. (irasban) 
7.	 Tajekoztato a Nagykanizsai Kisterseg " Kultu ralis koncepci6 2008" kiadvanyrol.firasban) 
8.	 Beszamolo a Nagykanizsa es Kornyeke Foglalkoztatasi, Szocialis es Kozmuvelodesi 

Nonprofit kft. 2008. I. felevi munkajarol. (irasban) 
9.	 KSH tajekoztato a rnegyen beliili terilleti kulonbsegek ertekelese, kulonos tekintettel az Llj
 

kistersegek szervezodesevel bekovetkezett valtozasokra.Iirasban).
 
10.	 Belso ellenorzesi eves munkaterv [ovahagyasa. (Irasban). 
11.	 Tajekoztato a 2009-2010. eyre tervezett Operativ Programokr61. (irasban) 
12. Tajekoztato aktualis palyazati lehetosegekrol. 
13.	 Egyebek 

Az ulesre tisztelettel meghivom. Kerem, hogy a napirendek fontossagara val6 tekintettel - a 
hatarozatkepesseg es a donteshozatal elosegitese erdekeben - az ulesen reszt venni sziveskedjen. 
Akada lyoz ta tasa eseten a helyettesitesrol a telepiiles SZMSZ szerint gondoskodni sziveskedjcn.(pl. 
Alpolgarrnester, Kepviselo-testuleti tag). Az igazolt meghatalmazashoz a vonatkoz6 torveny 
szerin ti igazolast is kerjuk hozza magaval a vagyonnyilatkozat-teteli kotelezettseg teljesiteserol. 
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Figyelem: Jelen Meghiv6-t a szernelygepkocsi szelvedoje mage lathatoan kihelyezve, a 
Vasernb erh az udvaraban talalhato parkol6ban dijmentes parkolasra jogosult a 
tanacsk ozas idejen. 
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