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3. számú napirend 
 

Szakmai beszámoló 
A Nagykanizsai Kistérség Többcélú Társulása 

2011. I. félévi munkájáról 
 

A Nagykanizsai Kistérség Többcélú Társulása 2011. évben is a tagtelepülésekkel szoros együttműködésben 
végezte munkáját, a tevékenységében a területfejlesztési, közszolgáltatás szervezési feladatok koordinálása, 
nyertes pályázatok lebonyolítása és új pályázatok benyújtása volt a meghatározó. A közigazgatásban és a 
kapcsolódó közszolgáltatás szervezésben folyamatosan tapasztalható átalakítások, a beszűkülő pénzügyi 
források az idei évben a társulás lehetőségeinek csökkenését jelentették. A változó helyzetben a Társulás 
törekedett a hatékony működésre, a munkáját 2011. évben is alapvetően meghatározta a megalakuláskor 
elhatározott közszolgáltatási feladatellátás fejlesztése, célszerűbb, gazdaságosabb, hatékonyabb megoldása a 
közös érdekek kialakításával. A térségi kapcsolatok elmélyítése, az összehangolt fejlesztés előmozdítása a 
többcélú társulás, mint a közigazgatási rendszer része, egyre hangsúlyosabban jelent meg a csatlakozott 
települések vonatkozásában, a normatív finanszírozásban vállalt szerep erősödésével.  
Közoktatás és pedagógiai szakszolgálat: 
A közoktatási feladatok társulás keretében való ellátását mind a 27 település vállalta. 
A kistérségben 2011. évben 11 db intézményfenntartó társulás működik, amely 7 iskolát (Csapi, 
Murakeresztúr, Nk-Miklósfa, Nk-Palin, Nk-Zrínyi, Nagyrécse, Zalaszentbalázs) és 9 óvodát (Csapi, Hahót, 
Magyarszerdahely, Murakeresztúr, Nk-Miklósfa, Nk-Palin, Nagyrécse, Surd, Zalaszentbalázs) tart fenn, 
amelyek a törvény által előírt létszámkövetelményeknek megfelelnek, így részükre a Társulás normatív 
pénzügyi támogatást tud biztosítani.  
Alapítványi fenntartásban 2 (Hahót, Újudvar) nevelési/oktatási intézmény működik, a társulással 
együttműködési megállapodást kötöttek, számukra anyagi támogatást nem tud nyújtani a társulás. 
A pedagógiai szakszolgálati feladatok ellátását egyrészt Nagykanizsa Megyei Jogú Város két intézménye 
végzi (Térségi Pedagógiai Szakszolgálat, Szivárvány EGYMI), másrészt megállapodás alapján a logopédiai 
ellátást a Zalaszentbalázsi Általános Iskola az intézménybe járó és ellátást igénylő tanulók vonatkozásában. 
Szociális alapszolgáltatások: 
A Társulás többféle feladatot lát el, amelyeknél az elsődleges szempont a kiegészítő költségvetési normatíva 
elérése. Ezek a családsegítés, házi segítségnyújtás, jelzőrendszeres házi segítségnyújtás, közösségi ellátások, 
támogató szolgáltatás és a nappali ellátás térségi szintű biztosítása 
A feladatellátások módja is többféle: saját intézmény útján; települési intézmény útján; ellátási szerződés útján; 
feladat ellátási szerződés útján; 
Saját feladatellátásban történik a családsegítés 21 településen, a térségi Családsegítő és Gyermekjóléti 
Szolgálat családgondozói végzik a feladatot. Ezen kívül Nagykanizsa Megyei Jogú Város intézménye és a 
Muramenti Területfejlesztési Társulás Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálata látja el a feladatot, amely által 
minden településen elérhető az ellátás.    
Házi segítségnyújtás, idősek nappali ellátása: 
A Társulás Nagykanizsa–Zalakomár-Surd intézményfenntartó társulás számára és a Nagybakónaki  
intézményfenntartó társulás számára nyújt támogatást az idősek nappali ellátása és a házi segítségnyújtás 
feladatra.  
A többi feladatellátás normatív módon nem finanszírozott a 2011. évre vonatkozó költségvetési törvény IV. 
fejezete szerint.  
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Gyermekjóléti alapellátási feladatokból a gyermekjóléti szolgáltatást és a gyermekek átmeneti gondozása 
feladatot látjuk el, amelyhez normatív támogatást kapunk.  
A feladatot a Társulás saját feladatellátásban 23 településen illetve külön megállapodás alapján Nagykanizsa 
Megyei Jogú Város Családsegítő és Gyermekjóléti Központ ellátásával végzi. (gyermekek átmeneti gondozása 
feladatra, helyettes szülői feladatok ellátására.) A helyettes szülői hálózat fenntartása feladatellátás 2011-ben 
jelenik meg teljes évben, erre biztosított normatív támogatás és a tevékenység komplexebbé teszi a térségi 
Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat tevékenységét.    
Szintén a komplex szolgáltatásnyújtás irányába történő lépés következtében a szociális és gyermekjóléti 
tevékenység 2011. júniusától kibővülhetett a „Kistérségi Szociális Programiroda kialakítása” fejlesztés 
eredményeként. A Társulás három új szolgáltatás beindítását valósította meg: kapcsolattartási ügyelet; 
készenléti szolgálat; szociális információs szolgáltatás.  
Ezen tevékenységekre normatív támogatást nem lehet leigényelni, működtetésük a kiegyensúlyozott komplex 
tevékenység keretében történik. 
 
Belső ellenőrzés: 
A Társulás saját feladatellátásban látja el a belső ellenőrzési feladatokat, a végrehajtást egyrészt a 
munkaszervezetbe integrálva két fő belső ellenőr foglalkoztatásával biztosítja, másrészt külső erőforrás 
bevonásával, Nagykanizsa Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatalával kötött megállapodás szerint történik.  
A foglalkoztatott ellenőrök a feladatokat 28 településen végzik, ami összesen 56 költségvetési szervet jelent.  
Könyvtári feladatok: 
Mozgókönyvtári feladatellátás 2011. évre kibővült, jelenleg 24 településen került megszervezésre a Halis 
István Városi Könyvtár által működtetve.  
A mozgókönyvtári ellátással a települések lakói egy országos hírű, elismert rendszer részeiként hatalmas 
adatállomány birtokába kerülnek, egyrészt elektronikus formában, másrészt papír alapon gyorsan és könnyen 
elérhető a kívánt információ, könyv, folyóirat. 
Benyújtott pályázatok és egyéb tevékenységek:  
1.) Közfoglalkoztatás:  
A korábbi rendszert 2011. évtől kezdődően a Nemzeti Közfoglalkoztatás Programja váltotta fel, amelynek 
legfőbb célja, hogy minél több munkára képes és kész aktív korú szociálisan rászoruló ember számára 
biztosítson munkalehetőséget. Mindez a foglalkoztatási és szociális tárgyú jogszabályok módosítása mellett az 
eddig többféle forrásból finanszírozott közfoglalkoztatási formák átalakulásával is együtt járt. 
  
2011. évtől a rendelkezésre állási támogatás (RÁT) helyett bérpótló juttatást (BPJ) kapnak a rászorultak.  
A korábbi rendszer szerinti közmunka pályázat nem állt rendelkezésre, azonban egyéb közfoglalkoztatási 
lehetőségre pályázott a Társulás. A benyújtott pályázataink fő céljaként a „családsegítés” feladat működési 
engedélyéhez szükséges személyi feltételek megteremtését határoztuk meg, tekintettel arra, hogy a 
többletlétszám foglalkoztatásához szükséges további saját pénzügyi forrással nem rendelkezünk. Ezért 
foglalkoztatási pályázatot nyújtottunk be a létszámkövetelmény teljesítésére, ennek keretében határozott idejű 
munkaszerződéssel foglalkoztatunk családgondozó és szociális asszisztens személyeket.  
Az egyik pályázatban 2 főre nyertünk 100%-ban támogatást szociális asszisztens és takarító foglalkoztatásra, a 
pályázat szerinti támogatást megkaptuk és a foglalkoztatásra a munkakör betöltése megtörtént.    
A Társulás további pályázatot nyújtott be a Foglalkoztatási Hivatal által kiírt hosszabb időtartamú foglalkoztatás 
támogatására, 4 főre vonatkozóan, amelyre a támogatást elnyertük és a foglalkoztatás megvalósítása 
folyamatban van. A pályázati önerőket (30%) saját forrásból biztosítottuk. 
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A Társulás februárban pályázatot nyújtott be az Országos Foglalkoztatási Alaphoz, a KSZM-11221/2011. 
számú kiírásra, közfoglalkoztatás szervezők foglalkoztatásának támogatására. A pályázat keretében 2 fő 6 órás 
középfokú végzettségű és 2 fő 6 órás felsőfokú végzettségű közfoglalkoztatás szervező bérének és 
járulékainak támogatását nyertük el 6 hónapos időtartamra 2011. március 1. és augusztus 31. között. A 
pályázat önerőt nem igényelt, a foglalkoztatási programot a Társulás szervezte. 
2.) Infrastruktúra fejlesztés:  
A Társulás Bajza utcai székhelyének megújítását célzó, második ütemet jelentő infrastruktúrafejlesztést 
megvalósítottuk, a műszaki átadás 2011. április 30-án történt, az ünnepélyes megnyítóra május 12-én került 
sor. A pályázati támogatásból és jelentős önerőből létrehozott Kistérségi Szociális Programiroda, amely 
tartalmát tekintve a Bajza utcai komplexum egyik irodai épületének teljes felújítását jelenti, másrészt az ingatlan 
udvarán a parkolóhelyek kialakítását, valamint a Bajza utca felőli kerítés felújítását jelenti. 
3.) Egyéb: 
A Társulás támogatásával került megvalósításra a Nagykanizsa és Környéke Foglalkoztatási, Szociális és 
Közművelődési Nonprofit Kft. Kistérségi Foglalkoztatási Paktum pályázata, amelynek zárása 2011. július 29-én 
történt. 
A Társulás szervező tevékenységével, Liszó község Önkormányzata és a Zala Megyei Közművelődési 
Intézmény közösen, többéves hagyományt követve 2011. júniusában került megszervezésre a Zalai Művészeti 
Fesztivál, a hagyományoktól eltérően egy szakági kategória (modern tánc) bemutatójára a Liszói faluházban. A 
rendezvény nagyon sikeresnek bizonyult, a fesztiválon a megye amatőr művészeinek - ifjúsági és felnőtt 
korosztály - teret adó bemutatóra 27 produkcióval neveztek be, így a színvonalas kulturális műsorok estig 
tartottak.   
A Társulás áprilisban pályázatot nyújtott be a Bajza úti székhely udvari parkjának felújítására, rehabilitálására 
vonatkozóan, tanösvény kialakítása címen kiírt pályázati felhívásra, amely sajnos forráshiány miatt nem nyert. 
A Társulás határozata szerint megvalósult a takarékossági szempontból meghatározott elektronikus 
adatküldések rendszere, amelyekhez az eszközbeszerzés 2011. júliusában megtörtént. 
A Társulás határozata szerint anyagi támogatást nyújtott a négy tagtelepülés által rendezett, Hegyek-Völgyek 
Napok rendezvényhez. 
A Társulás támogatta a 2010/2011. tanévre a városkörnyéki sport és diákolimpia megszervezését, és 
támogatást biztosított Nagykanizsa MJV részére a rendezvény lebonyolítására, a szakmai és pénzügyi 
beszámoló a tanév zárása után, 2011. júliusában megtörtént. 
Megújult a Kanizsatérség honlapja, címe www.kanizsaterseg.hu. Új áttekinthetőbb tartalommal, mind 
információk, mind pedig a tájékoztatás terén. Ebben az évben is készítettünk honlapot Bocska, 
Magyarszerdahely, Nagyrécse, Nagyrécse Általános iskola, Újudvar települések számára, továbbá a korábbi 
években, a társulási közreműködéssel készült honlapok folyamatos karbantartását, frissítését, tartalombővítését 
is végzi a munkaszervezet. 
 

Belső ellenőrzési feladatok ellátása: 
 
A belső ellenőrzés szervezeti egység 2011. év első félévben végzett tevékenysége az ütemezés szerint alakult, 
figyelembe véve a személyi változás miatti körülményeket. 
 
A 2011. évben az NKTT belső ellenőrzési csoportja 29 helyen lát el ellenőrzési feladatokat (28 önkormányzat / 
ebből Bak és Sárhida település körzeten kívüli ellátása + Nagykanizsa NKTT munkaszervezete). 
A feladattevékenységet 2011. március 31-ig 1 fő, április 1-től 2 fő belső ellenőr látja el.  
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Az első félévben a belső ellenőrök határidőre teljesítették a 2010.évre vonatkozó éves összefoglaló jelentési 
kötelezettségüket, mely az Önkormányzatok részére kiküldésre kerültek 2011 márciusában. A települések így 
törvényi kötelezettségüknek határidőre eleget tudtak tenni. 
A Nagykanizsai Kistérség Többcélú Társulás Munkaszervezet Belső Ellenőri szervezeti egységének 2011 első 
félévére tervezett és ténylegesen végrehajtott ellenőrzései az alábbiak szerint alakultak: 
 

Tervezett ellenőrzések száma: 2011.06.30-ig 
végrehajtásra került 

18 vizsgálat 12 vizsgálat 
Ezen vizsgálatok: 
- 18  különböző helyi önkormányzat, illetve 
intézményénél kockázat kezelésre alapozva /helyi 
képviselőtestületi határozatok/ 

A munkaterv ütemezésének 
megfelelően végrehajtásra került 
tervezett 10, továbbá önkormányzati 
felkérésre 2 soron kívüli vizsgálat.  
Átütemezett vizsgálatra az első félévben 
nem került sor.  

 10 dokumentált segítségnyújtásra került 
sor. 

 
A jogszabályi változások eredményeként a belső ellenőrök több telefonos tanácsadást végeztek, melyek 
dokumentálása nem, illetve kapcsolódó anyagok esetén részben történt meg. 
Az ellenőrzések nem időarányos – második félévre áthúzódó – végrehajtásának oka, hogy a 2 fő ellenőri 
létszám csak április 1-től teljes.  
 
Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat 2011. I félévi  tevékenysége: 

A Nagykanizsai Kistérség Többcélú Társulása Munkaszervezetén belül működő Családsegítő és Gyermekjóléti 
Szolgálat az - 1993. évi III. Törvény a szociális igazgatásról és ellátásokról, valamint az 1997. évi XXXI. 
Törvény a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról – szóló törvények értelmében látja el a 
családsegítéssel és gyermekjóléti szolgáltatással kapcsolatos kötelezően ellátandó feladatokat az adott 
településeken.  
A Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat 2011 első félévében 21 településen látta el a szolgáltatással 
kapcsolatos feladatokat.  
 
1./ Családsegítő Szolgálat  
A családsegítés, mint szolgáltatás a feladatellátásra csatlakozott települések teljes lakosságára kiterjed.  
A szolgálatot bárki, bármilyen problémával felkeresheti. A szolgáltatás ingyenes, nem hatósági jellegű, 
igénybevétele önkéntes alapon történik.  
A szolgálat tevékenységét 2011-ben is a korábbi években bevált gyakorlat szerint látta el: a családgondozó 
valamennyi családot otthonában kereste fel; az irodai, illetve az önkormányzat helyiségeiben lezajló 
ügyfélforgalom – amennyiben a kliens nem együttműködésre kötelezett – elenyésző. Az önkormányzatok 
biztosítják az ügyfélfogadás ellátásához szükséges helyiséget, infrastruktúrát. Az ügyfélfogadás idejéről az 
önkormányzaton keresztül tájékoztatjuk a lakosságot.  
 
Tevékenysége során a Szolgálat mindennapos szakmai kapcsolatban áll a Gyámhivatallal, a TEGYESZ 
munkatársaival, önkormányzatokkal, kisebbségi önkormányzatokkal, ifjúságvédelmi felelősökkel, védőnőkkel, a 
Pedagógiai Szakszolgálattal, Pártfogói Felügyelőkkel, Rendőrséggel, Polgárőrséggel, Vöröskereszttel, Máltai 
Szeretetszolgálattal, valamint más Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálatokkal. Elsődleges és legfontosabb 
feladatunk a prevenció. 
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A Családsegítő Szolgálat nyilvántartásában 2011 első félévben településeinken összesen 73 család szerepel. 
A kapcsolatfelvétel intenzitása a család igényeihez igazodik. A nyilvántartásba vett családokon kívül 
esetkezeléseket végeztünk, melyre 185 alkalommal került sor. 
 
A  Nemzeti Közfoglalkoztatási  Program  keretében 20 fő rendszeres szociális segélyezettel való 
kapcsolatfelvétel történt  a beérkezett határozatok alapján. A beilleszkedési programban részt vesznek, 
együttműködés hiánya miatt egyetlen segély folyósítása sem került megszüntetésre.  
Bizonyítja munkánk hatékonyságát, hogy a hozzánk fordulóknak úgy tudunk segíteni, hogy a folyamatos 
tanácsadás mellett nem szükséges éveken keresztül a rendszerben tartani őket, mivel igyekeznek problémáikat 
saját maguk megoldani. A családsegítés célja a család képessé tétele mindennapos ügyei vitelére.  
 
2./ Gyermekjóléti Szolgálat: 
a.) A gyermekjóléti szolgáltatás olyan, a gyermek érdekeit védő speciális személyes szolgáltatás, amely a 
szociális munka módszereinek és eszközeinek felhasználásával szolgálja a gyermekek testi és lelki 
egészségét, a családban történő nevelkedésének elősegítését, a gyermekek veszélyeztetettségének 
megelőzését, a kialakult veszélyeztetettség megszüntetését, illetve a családjából kiemelt gyermekek 
visszahelyezését. 
 
A fentiekből következik, hogy a legfontosabb feladataink: 

1. A gyermekek családban történő nevelkedésének elősegítése. 
2. A gyermekek veszélyeztetettségének megszüntetésének segítése. 
3. Javaslattétel gyermekvédelmi gondoskodás alkalmazására. 
4. A védelembevételhez kapcsolódó feladatok. 
5. A családjából kiemelt gyermek visszahelyezésének elősegítése, utógondozása. 
6. Örökbefogadással kapcsolatos feladatok. 
7. Tankötelezettséggel összefüggő feladatok. 
8. Prevenciós tevékenységek 

Ellátási területünkön jegyzői nyilvántartás szerint halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek száma 64 fő. 
. 
A Gyermekjóléti Szolgálat nyilvántartásában ellátási területünkön 2011 első félévében 112 gyermeket 
gondozunk. Ebből a védelembe vett gyermekek száma 20 fő, ideiglenes elhelyezésbe 2 fő, átmeneti nevelésbe 
vétel 12 fő esetében történt.  2011. első félévében pártfogói felügyelet alatt álló gyermekek száma 6 fő. 
2011 első félévben ellátási területünkön egyéb szakmai tevékenységeink száma:  245 eset, amelynek a 
megoszlása az alábbiak szerint történt: 

Információnyújtás:                                                                         155 
Egyéb hivatalos ügyek intézésében való közreműködés:              20 
Segítő beszélgetés                                                                         45 
Közvetítés más alap, oktatási és egészségügyi szolgáltatásba:     5 
Elhelyezési tárgyaláson való részvétel:                                           4 
Felülvizsgálati tárgyaláson való részvétel:                                      4 
Esetmegbeszélések:                                                                     12 

 
Szolgálatunkhoz leggyakrabban az alábbi probléma típusok miatt fordulnak klienseink: 
 

       Anyagi /megélhetési, lakhatással összefüggő/:                   78 eset 
       Gyermeknevelési:                                                                11 eset 
       Gyermekintézménybe való beilleszkedési nehézség:           4 eset 
       Magatartászavar, teljesítményzavar:                                   25 eset 
       Családi konfliktus /szülők közti, szülő-gyermek közti /:       31 eset 
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       Szülők vagy a család életvitele:                                          75 eset 
       Szülői elhanyagolás:                                                             5 eset 
       Fogyatékosság, retardáció:                                                  5 eset 
       Szenvedélybetegségek:                                                     11 eset 
       Összesen:                                                                       245 eset 

 
b.)  Helyettes szülői hálózat a tevékenységét folyamatosan végzi a Szolgálatvezető koordinálásával, a 
helyettes szülőkkel a szakmai munkát folyamatosan értékeltük, tényleges igénybevételre 2011 első félévben 
nem került sor. A helyettes szülők kötelező szakmai továbbképzését megtartottuk. Az első továbbképzés 2011. 
február 17-én a szolgálatvezető által történt. 
Ezt követően összevont továbbképzést tartottunk 2011. július 1-én a Nagykanizsai Gyermekjóléti Központtal 
közösen. 
 
c.)  A Kapcsolattartási ügyelet igény szerint vagy jogerős bírósági ítélet alapján vehető igénybe.  
d.)  A Készenléti szolgálat a működési engedélyben foglaltak szerint folyamatosan elérhető, 42 esetben került  
      sor igénybevételére.  
e.)  A Szociális információs szolgáltatás nyújtása folyamatos. 
 
Rendszeresen részt veszünk szakmai felügyeleti szervünk, a Zala Megyei Kormányhivatal Szociális és 
Gyámhivatala által tartott értekezleteken, konferenciákon, szakmai továbbképzéseken, 2011-ben 4 esetben. 
Jelzőrendszeri üléseket a településeken, negyedéves rendszerességgel tartunk, melyen a jelzőrendszer tagjai 
részt vettek.   
A nevelőszülői hálózatot az előírásoknak megfelelően  látogatjuk, az ott élő gyermekek sorsát folyamatosan 
figyelemmel kísérjük, 2011első félévében  2 alkalommal került sor látogatásra.  Az ellátási területünkről 
átmeneti nevelésbe vett gyermekek gondozási helyeivel – lakásotthonokban - csecsemőotthonokban 2 
alkalommal végeztünk látogatást, figyelemmel kísérve a gyermekek fejlődését. Ugyanezen gyermekek 
családjait lakóhelyükön családgondozás keretében segítettük. 35 esetben végeztünk náluk családlátogatást, 
melynek célja volt a család képessé tétele a gyermek visszafogadására. Az átmeneti nevelt gyermekek 
ügyében felülvizsgálat 4 esetben volt.  Fellebbezésre nem került sor. Gondnoksági ügyben felülvizsgálat 
keretében 4 esetben segítettük a Gyámhivatal munkáját.   A szakmai felügyeleti szervünk által előírt látogatási 
kötelezettségeinket teljesítettük.  
A Gyámhivatalok felkérésére környezettanulmányokat készítettünk 23 esetben.  Pártfogó felügyelet részére 
tájékoztatást 6 esetben adtunk. A Rendőrség részére tájékoztatást bűnmegelőzéssel kapcsolatosan 4 
alkalommal adtunk. 
  
Folyamatosan ruhaadományok, bútor adományok gyűjtését szerveztük a településeken. 4 nagyobb felajánlott 
ruhaadományból 12 család részére juttattunk ruhákat. 
A szolgálat felhívására bútort is ajánlottak fel, melyet továbbjuttattunk két rászoruló családnak. 
A Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat létszáma jelenleg 7 fő. A családgondozók szakképzettsége megfelel 
a törvényi előírásoknak, mind a hét fő szakirányú diplomával rendelkezik.  
 
 
A Szolgálat pályázatot nyújtott be a Nemzeti Család és Szociálpolitikai Intézet által kiírt „Jó Gyakorlatok” a 
szociális munkában pályázathoz. A pályázatunk címe „Közös erővel” Kliensközpontú családsegítés gyakorlata a 
Nagykanizsai Kistérségben.  A pályázat elbírálása folyamatban van, eredményhirdetés október végére várható. 
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A társulás működése:  
 
A Társulás a 2011. évi költségvetésének bevételi-kiadási előirányzata 294.296 e Ft, amelyből 179.612 e Ft a 
feladatellátásokban részt vevő intézmények, szervezetek számára kiegészítő finanszírozásként időarányosan 
átadásra került. 
 
A társulási tanács 2011. első félévi üléseinek száma:  3  társulási tanácsülés,  1 alkalommal polgármesteri 
egyeztető ülés. Ezt készítette elő 2 alkalommal Területfejlesztési Alap Bizottsági ülés, 3 alkalommal Felügyelő 
Bizottsági ülés és Pénzügyi Bizottsági ülés, 1 alkalommal Közbeszerzési bizottsági ülés, 3 alkalommal 
Elnökségi ülés, valamint egy álláspályázat elbírálásra létrehozott Döntés-előkészítő Bizottsági ülés.  
 
A döntések előkészítését a tanács mellett működő Munkaszervezet végzi, amely a Társulási Tanácsnak 
alárendelve, hatékonyan és szakszerűen készíti elő a döntéseket és a térségben működő területfejlesztésben 
közvetlenül, vagy közvetetten érintett szervezetek, szakmai intézmények tevékenységének átfogó és teljes körű 
koordinációját látja el.  
 
Tapasztalatként elmondható, hogy a kistérségi szintű együttműködés és együtt gondolkodás erősödött, jó 
munkakapcsolat alakult ki a kistérségi települések között. 
 
 
Nagykanizsa, 2011. szeptember 6.  
 
 
Határozati javaslat: 
 
     /2011. (IX.15.) KFT számú határozat 

  
A Nagykanizsai Kistérségi Fejlesztési Tanács a Nagykanizsai Kistérség Többcélú Társulás 2011. I. félévi 
szakmai munkájáról szóló beszámolót elfogadja.   
 
Határidő : azonnal  
Felelős   : Cseresnyés Péter elnök 
Operatív felelős: Polai György irodavezető 
 
 
 
 
 

 ………………………………………. 
              Cseresnyés Péter 
                    elnök 
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