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Elıterjesztés 
 

Felsılajos Község Önkormányzata Képviselı-testületének 
2012. február 6-i ülésére 

 
 
Tárgy:  Polgármesteri beszámoló a Kecskemét és Térsége Többcélú Társulás, illetve annak 
munkaszervezetében végzett 2011. II. félévi tevékenységekrıl 
 
  Ikt:  II/130/2/2012. 
 
 
Tisztelt Képviselı-testület! 
 
A települési önkormányzatok többcélú kistérségi társulásáról szóló 2004. évi CVII. törvény 6. § (3) 
bekezdése értelmében „A társulási tanács tagjai évente legalább két alkalommal beszámolnak 
képviselı-testületeiknek a társulási tanácsban végzett tevékenységükrıl.” 
A fenti rendelkezés értelmében elkészítettem a Társulási Tanács 2011. évi szakmai tevékenységérıl 
szóló beszámolót, mely az elıterjesztés melléklete.  
 
Kérem a Tisztelt Képviselı-testületet, hogy a határozat-tervezetben foglaltaknak megfelelıen fogadja 
el a 2011. II.félévben a Társulási Tanácsban végzett tevékenységekrıl szóló szakmai beszámolót. 
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Felsılajos Község Önkormányzatának Képviselı-testülete elfogadja a polgármester Kecskemét és 
Térsége Többcélú Társulás és munkaszervezetében végzett 2011. II. félévében tevékenységérıl készített 
szakmai beszámolóját. 
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Elıterjesztés melléklete 
 
Tárgy:   Beszámoló a Kecskemét és Térsége Többcélú Társulás 2011. II. félévi 

tevékenységérıl 
   
A települési önkormányzatok többcélú kistérségi társulásáról szóló 2004. évi CVII. törvény 6. 
§ (3) bekezdése értelmében „A társulási tanács tagjai évente legalább két alkalommal 
beszámolnak képviselı-testületeiknek a társulási tanácsban végzett tevékenységükrıl.” 
A fenti rendelkezés értelmében elkészítettem a Társulási Tanács 2011. II félévi szakmai 
tevékenységérıl szóló beszámolót, melyet az alábbiak szerint terjesztek a Társulási Tanács 
elé: 
 
A kistérségi fejlesztési tanács, illetve a többcélú önkormányzati társulás feladatainak 
ellátása érdekében a települési önkormányzatokkal, az önkormányzatok területfejlesztési 
társulásaival, a kistérségben mőködı állami szervekkel, az érdekelt társadalmi és szakmai 
szervezetekkel, továbbá a gazdasági szervezetekkel történı együttmőködés értékelése: 

A társulás 19 szervezettel kötött feladatellátási szerzıdést. A társulás megalakulása óta 
folyamatosan bıvült a feladatellátás köre, gördülékenyen, magas színvonalon, a lakosság 
megelégedésére látják el tevékenységüket a feladatellátó szervezetek.  
 
a.) Szociális alapellátás: 

- Szociális alapszolgáltatási feladatok (szociális étkeztetés, családsegítés, házi 
segítségnyújtás, nappali ellátás), valamint gyermekjóléti alapellátási feladatok 
(gyermekjóléti szolgáltatás) kistérségi szintő mőködtetésére a társulás megállapodást 
kötött a kistérségben mőködı feladatellátó szervezetekkel (mikrotársulásokkal). Ezen 
megállapodásokat év közben - az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 
(a továbbiakban: Áht.) 64. § (5) bekezdésében biztosított, a feladatmutató alapján 
megállapított normatív hozzájárulás pótlólagos igénylése illetve lemondása miatt – 
több esetben módosítani kellett. A Társulás által a feladatellátásra átadott összeg(ek) 
változása nem befolyásolta a szolgáltatások minıségi ellátását. 

- A szociális igazgatásokról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 
(továbbiakban Sztv.) régi 86. § (2) és (3) bekezdésében foglaltak szerint a 
jelzırendszeres házi segítségnyújtás 2009. január 1-jétıl nem tartozik a kötelezı 
önkormányzati feladatok közé. Mint önként vállalt feladat ellátását a központi 
költségvetés  - pályázat útján finanszírozza, a korábbi állami és a kistérségi kiegészítı 
normatíva nem áll rendelkezésre. A Kecskeméti kistérségben több mikrotérség sikeres 
pályázatot nyújtott be a feladatellátáshoz kapcsolódó alap- és teljesítménytámogatás 
elnyerésére, amelynek eredményeként három éves finanszírozási szerzıdést kötött a 
Foglalkoztatási és Szociális Hivatallal, illetve jogutódjával, a Nemzeti Rehabilitációs 
és Szociális Hivatallal. A feladatellátó szervezetek a II. félévben is folytatták 
tevékenységüket, a Társulás felé a szolgáltatással kapcsolatban sem lakossági, sem 
önkormányzati, sem hatósági jelzés, észrevétel nem érkezett. 

- 2009-tıl a közösségi ellátásokat a központi költségvetés  - a támogató szolgáltatás és a 
közösségi ellátások finanszírozásának rendjérıl szóló 191/2008. (VII. 30.) Korm. 
rendelet (a továbbiakban: Rendelet) értelmében - 2010. közvetlenül finanszírozza, 
kistérségi kiegészítı normatíva nem áll rendelkezésre a feladat ellátására, és azok 
2009. január 1. napjától kikerültek az önkormányzatok kötelezıen ellátandó feladatai 
közül. A Fıplébániai Karitász Alapítvány mindhárom közösségi ellátásra 
(szenvedélybetegek közösségi ellátása; pszichiátriai betegek közösségi ellátása; 



szenvedélybetegek alacsonyküszöbő közösségi ellátása) sikeresen pályázott. E 
szolgáltatást a tagönkormányzatok a Fıplébániai Karitász Alapítvánnyal egyenként, 
külön-külön kötött megállapodás alapján biztosították a lakosság számára 2011-ben.  

- 2009-tıl ugyan a közösségi ellátások biztosítása nem kötelezı önkormányzati feladat, 
azonban a 10.000 fıt meghaladó települések esetében a nappali ellátás igen. Az elmúlt 
idıszak tapasztalatai bizonyították a feladatellátás szükségességét, és mind 
szakmailag, mind pedig gazdaságilag indokolt volt, hogy a Társulás 2011. évre 
feladatellátási szerzıdést kössön a szenvedély- és pszichiátriai betegek nappali 
ellátására a Fıplébániai Karitász Alapítvánnyal. 

- A szociális igazgatásokról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 
(továbbiakban Sztv.) régi 86. § (2) és (3) bekezdésében foglaltak szerint a támogató 
szolgáltatás 2009. január 1-jétıl nem tartozik a kötelezı önkormányzati feladatok 
közé.  
A szolgáltatás ellátására a kistérségbıl több szervezet is sikerrel pályázott, melyekkel 
a tagönkormányzatok/mikrotársulások külön-külön állapodtak meg 2011. évben is. 
Információink szerint a feladatellátás egész évben folyamatos volt. 

 
b.)  Közoktatás, pedagógiai szakszolgálat: 

Lestár Péter Közoktatási Intézmény: 

-  A Társulási Tanács 50/2011.(09.16) KTT sz. határozatával módosította, és egységes 
szerkezetben elfogadta a közoktatási feladatok ellátására kötött Feladatátadási 
szerzıdéseket. A szerzıdések módosítását az érintett települési önkormányzatok 
képviselı-testületei is megtárgyalták és elfogadták. 

- A Lestár Péter Egységes Középiskola, Szakiskola és Óvoda vezetıi szintjein több 
személyi változás történt.    

A II. Rákóczi Ferenc Tagintézmény vezetıjének megbízása a tanév végén lejárt. 
Pályázat útján Fáriné Boros Erika került a tagintézmény élére. A volt tagintézmény-
vezetı Schóber Ottó nyugállományba vonult.  

A kunbaracsi tagintézmény vezetıje Altné Lantos Odett gyermekgondozási 
szabadsága lejárt, így a 2011/12-es tanévtıl ismét ellátja a tagintézmény-vezetıi 
feladatot. 

A Lestár Péter Közoktatási Intézmény igazgatója Czenéné Balla Katalin nyugdíjazási 
kérelmét a Társulási Tanács elfogadta és közalkalmazotti jogviszonyát 2011. 
november 24. napjával közös megegyezéssel megszüntette. 

A Társulási Tanács 138/1992. Kormányrendelet a közalkalmazottakról szóló 1992. évi 
XXXIII. törvény végrehajtásáról a közoktatási intézményekben 5.§ (16) és (18) 
bekezdése alapján megbízta Szabó Ivettet, a Lestár Péter Egységes Középiskola, 
Szakiskola és Óvoda intézményvezetıi feladatok ellátásával 2011. november 25. 
napjától a pályázati eljárás eredményes befejezéséig, de legkésıbb2012. július 31. 
napjáig. Az igazgatótanács fenti idıszakra a Lestár Péter Egységes Középiskola és 
Szakiskola tagintézmény-vezetıjének megbízta Bognár Zsoltné, tagintézmény-vezetı 
helyettest. 

-   A Társulási Tanács elrendelte a Lestár Péter Közoktatási Intézmény  tanügy -  
igazgatási és pénzügyi ellenırzését, mellyel megbízta az Apertus Nonprofit Kft-t. A 
vizsgálat megállapításainak végrehajtására mind a fenntartó, mind az intézmény 
részére intézkedési tervet készített. Az Apertus Nonprofit Kft. által végzett vizsgálat 



összefoglaló megállapításainak végrehajtásáról 18/2011.(04.06.) KTT. sz. határozottal 
hozott fenntartói és intézményi intézkedési terv végrehajtását heti rendszerességgel 
egyeztette és folyamatosan ellenırizte a Kistérségi Iroda. Szakmailag ellenırizte a 
pedagógus állomány - tantárgyfelosztásnak megfelelı - szakképesítését, valamint 
tételesen a besorolásokat. 

 Az év folyamán továbbra is folytattuk a megkezdett racionalizálást 
(létszámcsökkentés, dologi kiadások mérséklése), mely további költségmegtakarítást 
jelentett. 

- A 2011/2012. tanévben a szakiskola 9. évfolyama felmenı rendszerben mőködik, 
ezzel egy évvel rövidítettük a képzési idıt. 

 - A Társulási Tanács 33/2011.(06.24.) KTT sz. határozatával döntött a                                                    
kunbaracsi tagintézmény struktúra módosításáról. A tagintézményt a 2011/12-es 
tanévtıl 1-4 összevont tanulócsoportban, napközi nélkül, az óvodát pedig 6 órás nyitva 
tartással mőködteti. A tagintézmény mőködtetése továbbra is finanszírozási 
nehézséget okoz, mivel Kunbaracs Község Önkormányzata nem tudja teljesíteni a 
feladatátadási szerzıdés IV. V. fejezetében foglaltakat. 

      A kunbaracsi polgármester a mőködı kisiskolák támogatására elkülönített összegbıl  
támogatási kérelmet nyújtott be a Nemzeti Erıforrás Minisztérium (NEFMI) 
államtitkárához. A NEFMI 1.801.000 Ft támogatást nyújtott, azonban e kiegészítés 
továbbra sem elegendı a tagintézmény mőködésének finanszírozására.  

      A Társulási Tanács elnöke megkereste a NEFMI helyettes államtitkárát, állásfoglalást 
kérve az intézmény tanév közbeni átszervezésének, megszüntetésének lehetıségérıl. 
A közoktatási törvényben foglalt tilalmak miatt - a vis major helyzet ellenére – ez 
tanév közben nem lehetséges. 

   -   A Kecskemét és Térsége Többcélú Társulás 2008. július 15-tıl tagja a Kecskeméti 
TISZK Nonprofit Kiemelkedıen Közhasznú Kft-nek. Basky András, a Közoktatási 
Társulási Bizottság elnöke a Kft. taggyőlésein részt vett, az ott elhangzottakról 
tájékoztatta a Közoktatási Társulási Bizottság, a Társulási Tanács tagjait, és a 
Kistérségi Iroda illetékes munkatársait. A Társulás nem delegált tagot a TISZK 
felügyelı bizottságába, egyetértett Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata - 
mint többségi tulajdonos - által delegált tag személyével. 

- A Társulási Tanács 2009. március 27-i ülésén döntött arról, hogy 2009. szeptember 1-
jével átveszi a Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat kötelezı feladatai közé tartozó 
gyógytestneveléssel, illetve továbbtanulási, pályaválasztási tanácsadással kapcsolatos 
feladatok ellátását a Kecskeméti kistérség területén. 

      A Társulás a Lestár Péter Közoktatási Intézményben mőködı szakszolgálaton 
keresztül az erre igényt tartó településeken - az óvodától a középiskoláig – biztosította 
2011-ben is a gyógytestnevelést. A szolgáltatást igénylık száma nıtt. Megnövelte az 
ellátottakat a kecskeméti Nevelési Tanácsadótól a szakszolgálathoz került 
intézmények tanulói száma is. A Kistérségi Iroda megvizsgálta a gyógytestnevelési 
szakszolgálat törvényes mőködését, intézkedett a tanügy-igazgatási dokumentumok 
vezetésével, a gyógytestnevelık megbízásával kapcsolatban. A szakszolgálat 
vezetıjének nyugdíjazása miatt új szakember felvételére került sor. A hatályos alapító 
okirat tisztázza a Gyógytestnevelés Szakszolgálat tagintézménykénti mőködését. 

      A továbbtanulási és pályaválasztási tanácsadást Kecskemét és térsége közigazgatási 
területén valamennyi - felsı tagozattal rendelkezı - általános iskolában elláttuk.  



- A kecskeméti Nevelési Tanácsadó 2006 óta látja el a kistérség 13 településén a 
pedagógiai szakszolgálati (iskolaérettségi vizsgálatok, nevelési tanácsadás óvodás, 
általános iskolás és középiskolás korú gyermekeknek és tanulóknak vizsgálata és 
terápiás kezelése) feladatokat. A Társulási Tanács 38/2011. (06.24.) KTT sz. 
határozata alapján támogatást nyújt 0,5 pszichológus és 0,5 gyógypedagógus álláshely 
betöltéséhez 2011. szeptember 1-jétıl 2012. augusztus 31-ig. A létszámbıvítéshez 
szükséges támogatás összegét az érintett települési önkormányzatok az ellátottak 
létszámának arányában vállalták és idıarányosan megfizették. A Kistérségi Iroda 
2011. novemberében számszaki és szöveges tájékoztatást kért az intézmény 
vezetıjétıl, melybıl kitőnik, hogy a személyi feltétel biztosításával jobban tudja az 
intézmény teljesíteni a határidıs feladatokat, rövidült a várakozási idı, az utazó 
szolgálat megszervezésével növekedett a helyszíni szakellátás. Általános tapasztalat, 
hogy a kistérség közoktatási intézményei betartják a törvényes szabályokat, 
jogsérelem miatt jegyzıi intézkedés nem történt. 

     A logopédia feladatellátásra Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzatával, illetve 
Tiszakécske és Lajosmizse Város Önkormányzatával kötött megállapodás alapján 
került sor az év második felében is, a kistérség teljes lefedettségével.  

Mind a nevelési tanácsadásra, mind a logopédiai ellátásra biztosított kistérségi 
kiegészítı normatíva mellett a feladatellátás további finanszírozást igényelt a Társulás 
részérıl. 

- 2011-ben a Társulás a 2009-ben induló iskolapszichológusi hálózat mőködésének 
2011/2012 tanévi folytatására pályázatot nyújtott be „Az egyes sajátos közoktatási 
feladatok támogatása igénylésének, döntési rendszerének, folyósításának, 
elszámolásának és ellenırzésének részletes szabályairól szóló 24/2011. (V.18.) 
NEFMI rendelet” (továbbiakban: NEFMI rendelet) alapján személyi jellegő költségek 
támogatására. A Társulás – a támogatói döntést követıen - 2.000.000 Ft pályázati 
forrás lehívására vált jogosulttá. A Társulás megállapodást kötött Kecskemét Megyei 
Jogú Város Önkormányzatával az iskolapszichológusi feladatok ellátására.  2011 
szeptemberétıl a Nevelési Tanácsadó határozott idejő kinevezéssel alkalmaz két fı 
iskolapszichológust, akik Kerekegyházán és Lajosmizsén, ill. Ágasegyházán és 
Orgoványon látnak el iskolapszichológusi feladatokat a 2011/2012. tanévben.  

 
c.) Belsı ellenırzési feladatok ellátására a többcélú társulás szerzıdést kötött  

- Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzatával, hogy lássa el a belsı ellenırzési 
feladatot a kecskeméti önkormányzati intézmények vonatkozásában, valamint 
nyújtson segítséget a Társulás területén mőködı belsı ellenırzési társulások 
munkájához.  

- Tiszakécske Város Önkormányzatával, hogy tevékenységét terjessze ki Lakitelek, 
Tiszaug, Nyárlırinc, Szentkirály, Városföld, Helvécia, és a kistérségen kívül esı 
Bugac (Kiskunfélegyházi kistérség) települési önkormányzatok által fenntartott 
intézményekre.   

- Kerekegyháza Város Önkormányzatával, hogy tevékenységét terjessze ki 
Ágasegyháza, Ballószög, Felsılajos, Fülöpháza, Jakabszállás, Ladánybene, 
Kunbaracs, Lajosmizse, Orgovány települési önkormányzatok intézményeire. 

A mikrotársulásoktól, valamint az önkormányzatoktól kapott pozitív visszajelzés, 
valamint a 2011. I. félévi tevékenységrıl készült beszámolók alapján elmondható, hogy a 



belsı ellenırök és az ellenırzési javaslatok segítették mind a mikrotársulások, mind pedig 
a Kistérségi Iroda munkáját.  
 

d.) A mozgókönyvtári feladatok ellátására a Társulás szerzıdést kötött a Bács-Kiskun Megyei 
Önkormányzat Katona József Könyvtárával, hogy a mozgókönyvtári feladatokat lássa a 
kistérség 11 településén. A kecskeméti kistérségben 2011-ben is folytatódott a könyvtárak 
megújulása. A helyben biztosított dokumentumok mellett jelentıs volt a könyvtárközi 
kölcsönzés. A gyerekeknek és felnıtteknek szóló programoknak nagy sikere volt. 
 

e.) Kistérségi szintő turizmusfejlesztés valamint idegenforgalom:  

 2007. december 1-jétıl a Kecskemét és Térsége Többcélú Társulás mőködteti a 
Tourinform Kecskemét irodát. Az iroda alapvetı feladata a Magyar Turizmus Zrt. 
névhasználati szerzıdése szerint térségi információs és marketing feladatok ellátása.  

2011. II. félévben az alábbi kiállításokon mutatkozott be a Kecskeméti kistérség: 

- 186. Anna-Bál, Balatonfüred (2011. július 22-24.) 
Kecskemét és Balatonfüred között létrejött megállapodás eredményeképpen 
Kecskemét az Anna-Bál ideje alatt mutathatta be turisztikai és kulturális értékeit.  

- III. Magyarok Országos Győlése, Bösztörpuszta (2011. augusztus 12-15.) 
A Magyarok Szövetsége 2011-ben immár harmadik alkalommal rendezte meg a 
Magyarok Országos Győlését, amely a „Nemzeti Önellátás a Kárpát-medencében” 
eszméjét bontja ki. A rendezvényen prospektusokkal mutatkozott be a Kecskeméti 
kistérség Zrínyi Istvánné mézeskalács-készítı képviseletében. 

- A Kecskemét és Térsége Többcélú Társulás települései immár 14. alkalommal jelentek 
meg a nagyközönség elıtt a 77. Hírös Hét Fesztivál egyik fı attrakciójaként. A 
Térségi Kertészeti és Élelmiszeripari Kiállítás, mint a leglátványosabb térségi 
seregszemle, az idei évben is a kecskeméti Kossuth téren fogadta az érdeklıdıket. A 
kiállításon a Társulás 17 településérıl több mint 150 kiállító terményeit ismerhették 
meg, 50 kézmőves munkájába nyerhettek betekintést, 28 kulturális csoport 
produkcióját láthatták és számos különbözı terméket kóstolhattak meg az érdeklıdık. 
Kiemelt szerepet szánt a Társulás a különleges és helyben termelt élelmiszerek 
értékesítésének, melyhez segítséget a Bács-Kiskun Megyei Agrárkamra Kamra-Túra 
Programjának résztvevıi nyújtottak. A kiállítás ideje alatt ízletes zöldségeket, 
gyümölcsöket, friss tejet és húsárut vásárolhattak a látogatók közvetlenül a 
termelıktıl, bionap keretében pedig a kecskeméti Szatyor körrel együttmőködve 
ízletes biotermékeket kóstolhattak. Elıször mutatkozott be a kiállítás keretein belül a 
magyarországi Slow Food csoport. A térséget a kerekegyházi Rendek Lászlóné 
képviselte, aki a „gasztrokulturális” sokrétőség védelme érdekében, az étkezési 
hagyományok támogatását tőzte ki célul a csoport többi tagjával. Újdonságnak 
számított, hogy egy gyümölcsök magjából készített ún. „magúton” is végigmehettek a 
látogatók, az Életmag Gyógyszövetség jóvoltából. A kiállítás sikerét jelzi, hogy a 
zsőrizést követıen ünnepélyes díjkiosztó keretében a térségbıl több kiállító is díjat 
vehetett át. A zsőrizés két nappal a díjkiosztó elıtt zajlott. A zsőri elnöke: Kıváriné dr. 
Bartha Ágnes, a Bács-Kiskun Megyei Agrárkamara elnöke volt. A zsőri további tagjai: 
Dr. Horváth Zsuzsanna, a Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Fogyasztóvédelmi 
Felügyelıségének megbízott felügyelıség vezetıje, Trencsényi Gizella, a Kecskeméti 
Gazdakör elnöke, Szél István, a Bács-Kiskun Megyei Agrárkamara alelnöke. 
Kecskemét Megyei Jogú Város nagydíját Ladánybene Község Önkormányzata kapta, 
a régi hagyományos mesterség bemutatásáért, a tartósítás házi bemutatásáért, amely a 



háziasszonyok számára példaértékő, valamint a fürjtojás, mint új termék 
bemutatásáért. A Bács-Kiskun Megyei Agrárkamara különdíját Szentkirály Község 
Önkormányzata kapta, a településen lévı termelık sokféle termékének 
felvonultatásáért, a helyi közösség egy egységként való megjelenéséért, és a 
látogatókkal való aktív kapcsolattartásért. A Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal 
Fogyasztóvédelmi Felügyelıségének különdíját Nagy Ervinné ıstermelı kapta, 
fogyasztóbarát bio homoktövisbogyó nektár termékéért, amely többek között erısíti az 
immunrendszert, sejtregeneráló, és az allergiás panaszokat is enyhíti. A közönségdíjat, 
amit a Kecskemét és Térsége Többcélú Társulás ajánlott fel, 217 db szavazatból, 115 
db szavazattal Ágasegyháza település nyerte. Valamennyi település díszoklevelet 
kapott a kiállításon nyújtott színvonalas szerepléséért. 
A Társulás 2011-ben 13. alkalommal rendezte meg a Mezıgazdasági és 
Vidékfejlesztési Fórumot 2011. augusztus 24-én a Kecskeméti Városháza 
Dísztermében. A fórum fı témája: Jövedelmezıség a mezıgazdaságban és a 
minıségbiztosítás feltételeinek teljesíthetısége. A fórumon olyan neves elıadókat 
hallhattak az érdeklıdök, mint Dr. Fazekas Sándor Vidékfejlesztési Minisztert,  Font 
Sándort, a Regionális Fejlesztési Tanács elnökét, Bittsánszky Mártont, a 
Vidékfejlesztési Minisztérium Agrárpiaci Fıosztály osztályvezetıjét, Balogh Józsefet, 
a Magyarországi Tanyákon Élık Egyesületének elnökét, Hubai Imrét, a MAGOSZ 
alelnökét, a Karcagi Gazdakör elnökét, Pinjung Emilt, a Mezıgazdasági és 
Vidékfejlesztési Hivatal, Csongrád Megyei Kirendeltség vezetıjét, Jávor Károlyt, a 
Vidékért Közhasznú Egyesület elnökét, Wille Baumkauff Mártát, a Tokaji Pendits Kft. 
ügyvezetıjét,  és nem utolsó sorban Kıváriné dr. Bartha Ágnest, a Bács-Kiskun 
Megyei Agrárkamara elnökét. A fórum fıvédnöke Dr. Zombor Gábor Kecskemét 
Megyei Jogú Város polgármestere, levezetı elnöke Szabó Gellért, Szentkirály Község 
Önkormányzat polgármestere volt. Ezen a napon a Díszterem elıterében felállított a 
Kiskunsági Nemzeti Park értékeit bemutató 16 méter hosszú paraván kiállítást is 
megtekinthették a résztvevık. 
2011. augusztus 25-én, a Hírös Hét Fesztivál keretében került megrendezésre a 
Turisztikai Fórum az Aranyhomok Szállodában. A fórumon több érdekes és aktuális 
turisztikai témát érintettek az elıadók. Szó volt többek között a Széchenyi Pihenı 
Kártyáról, a TDM rendszerrıl, Kecskemét és Lakitelek turizmusfejlesztésérıl, a falusi 
szálláshelyek minıségfejlesztésérıl, a kerekegyházi Beretvás Bor- és Pálinkatörténeti 
Bemutatóhelyrıl, a Kecskemét és Térsége Turisztikai Kártyáról, a Slow Food 
stratégiáról, továbbá bemutatkozott Zrínyi Istvánné mézeskalács-készítı, valamint 
Dávid Orsolya beszélt az Olar Mirceaval közösen készített, az ország legnagyobb 
tőzgrafikájáról. 

- Nemzeti Vágta, Budapest (2011. szeptember 14-18.) 
Az év legnagyobb lovas rendezvénye a budapesti Hısök terén szeptember 14-18. 
között megrendezett Nemzeti Vágta volt, amely nézıi rekordot döntött. Az ötnapos 
országimázs-fesztiválon 150 000 fınél is több látogató szórakozott a színes 
programokon. A vágta korzón 17-én és 18-án Kecskemét is bemutatkozott, mint a 
szecesszió és a mővészetek városa. A standot Walter Gábor és Bozsó János 
festményei, valamint Farkas László rajzai díszítették, ezenkívül a standon a várost 
bemutató filmekkel és kiadványokkal várták a kistérségi iroda munkatársai a 
látogatókat. Kecskemét városának portáját a zsőri elnökei dicséretben részesítették, és 
egy oklevéllel jutalmazták a színvonalas megjelenést. Nagy érdeklıdés mutatkozott 
Kecskemét iránt a látogatók körében, legtöbben az új versenyuszoda és élményfürdı, a 
Fıtér látnivalói, valamint a lovastanyák iránt érdeklıdtek. 



- Országos TDM (Turisztikai Desztináció Menedzsment) Konferencia, Mór (2011. 
november 10.) 
A Tourinform iroda munkatársai részt vettek a 2011. november 10-én kezdıdı VI. 
Országos TDM Konferencián Móron. A konferencia nulladik napján – a TDM 
szervezetfejlesztés elismeréseként – az összes nagy országos turisztikai szervezet 
elnöke (pl. MUISZ, Szállodaszövetség, FATOSZ) tartott tanácskozást az Országos 
TDM Szövetség elnökségével a következı évi stratégia egyeztetése érdekében. A 
konferencia programjában kiemelkedı volt Nemes Andrea elıadása a Turizmus 
Törvény elıkészítésérıl, illetve a Széchenyi Pihenı Kártyáról.  

- Országos Tourinform Találkozó, Gárdony (2011. november 14-15.) 
2011. november 14-15. között került megrendezésre az Országos Tourinform 
Találkozó, melynek idén Gárdony, a Velencei-tó volt a házigazdája. A találkozón a 
turisztikai szakma jeles képviselıi vettek részt. 14-én szakmai konferenciával indult a 
találkozó a Vital Hotel Nautis****superior -ban. A köszöntıket követıen oklevelek 
kerültek átadásra a Tourinform hálózat munkatársai részére. Ezt követıen a 
konferencia zártkörően folytatódott a szakma számára. A találkozó másnapján szakmai 
kirándulás keretében bemutatásra került a Velencei-tó környéke.  

- Dél-alföldi Tourinform Találkozó, Szarvas (2011. december 7.) 
A szarvasi Liget Wellness és Konferencia Hotelben tartotta évzáró szakmai fórumát a 
Magyar Turizmus Zrt. Dél-alföldi Regionális Marketing Igazgatósága (továbbiakban: 
RMI), 2011.december 7-én. Az ünnepi értekezleten részt vettek a régió turisztikai 
szolgáltatói és desztinációs szervezeteinek képviselıi. A megnyitó után köszöntıt 
mondott Hodálik Pál, Szarvas város alpolgármestere, majd Mártonné Máthé Kinga, az 
MT Zrt. belföldi igazgatója „Új vizeken tovább” címmel ismertette a 2012. évi 
marketing terv fı irányait és kampányait. Az RMI 2011.évben elért eredményeirıl és 
2012. évre szóló terveirıl Gulyás Péter regionális igazgató számolt be. Az elıadások 
után a résztvevık megtekinthettek egy, a régió idei fejlesztéseirıl, beruházásairól 
szóló diashow-t. Végezetül a szállodát bemutatta Bogdán Tamás szállodaigazgató.  

Kecskeméti Turisztikai Hírmondó: a havonta megjelenı elektronikus turisztikai 
hírmagazint 2011-ben már mintegy 700 db e-mail címre továbbítottuk. A hírlevélbıl az 
érdeklıdık folyamatosan tájékozódhatnak a város és a térség turisztikai híreirıl, 
rendezvényekrıl, programlehetıségekrıl. Az érdeklıdık a kecskemet@tourinform.hu e-
mail címen tudnak az elektronikus kiadványra feliratkozni. 

A www.iranykecskemet.hu oldal folyamatos koordinálása, teljes felületének angol és 
német nyelvre való fordítása és lektorálása az év második felében megtörtént. Elkészült a 
www.kecskemet.hu oldal teljes turisztikai felületének átirányítása a 
www.iranykecskemet.hu oldalra. 

Kéthavi rendszerességgel megrendezésre került a Térségi Turisztikai Klub.  
A rendszeresen megrendezésre kerülı egyeztetésen a tagok folyamatos tájékoztatást 
kapnak a turisztikai klub mőködésérıl, megvitatjuk az aktualitásokat és kijelöljük a 
következı idıszak feladatait. A második félévi megbeszélések fı témái a Turisztikai 
kártya tapasztalatainak megvitatása, egy online foglalási rendszer kialakítása a 
www.iranykecskemet.hu oldalon, az új Kecskeméti Fürdı bemutatása, a turisztikai 
vállalkozások által igénybe vehetı munkaügyi támogatások és a TDM pályázati kiírás 
tervezetének részletes ismertetése. Fontos eredménynek tekinthetı, hogy 2011 júliusától 
Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzatának honlapja - www.kecskemet.hu - 
Idegenforgalom, kultúra menüpontja az általunk szerkesztett iranykecskemet.hu honlap 
menüpontjaira mutat. 



Az év második felében a www.iranykecskemet.hu honlapot népszerősítı szórólapot 
készíttetett a Kistérségi Iroda 2000 példányban, melyet a kecskeméti Tourinform irodán, 
illetve partnereiken keresztül juttattak el a nagyközönségnek. 

Média megjelenések 2011. II. félévében a következı mősorokban, kiadványokban és 
közösségi portálokon: 
- Dél-alföldi Regionális Marketing Igazgatóság kiadványai 
- Caffe Vojvodina ingyenes szerb turisztikai kiadvány 
- Kecskeméti Lapok  
- Alföldi régió magazin 
- Egészség Turizmus RMI 
- Dél-alföldi Hírtükör 
- Kistérségi Hírlevél 
- Turisztikai Hírmondó 
- Itthon.hu - Turizmus Zrt. turisztikai honlapja 
- Itthon otthon van magazin 
- Facebook,  
- Iwiw,  
- Ongo, 
- Twitter 
- Gong Rádió 
- Szoljon. hu - szolnoki online 
- Kecskeméti Televízió 
- Napi Turizmus- turisztikai szaklap, online 
- Dél-alföldi Regionális Marketing Igazgatóság honlapja 
- Délmagyar online 
- Metropol - országos napilap, turisztikai melléklete 

 

Kecskemét és Térsége Turisztikai Kártya: 2011. október 2-3-án második alkalommal 
került sor a Kecskemét és Térsége Turisztikai Kártyát népszerősítı study tour 
megrendezésére. A 2011. júniusában megrendezett túrán turisztikai szakemberek, 
turisztikai újságírók, beutaztató irodák, valamint országos és helyi média képviselıi vettek 
részt, azonban többen nem tudták elfogadni a meghívást  (pl. Vadas Zsuzsa, a Nık Lapja 
magazin újságírója, valamint legolvasottabb turisztikai szaklap, az Itthon otthon van újság 
munkatársai), ezért a II. félévben is megszervezésre került a study tour.  A vendégek az 
elsı napon városnézı körútjuk alkalmával idegenvezetı közremőködésével ismerhették 
meg Kecskemét város történetét, anekdotákon keresztül beleélhették magukat a város régi 
életébe, megtekintették Kecskemét nevezetes épületeit, ellátogattak a Kodály Intézetbe és 
a Városháza dísztermébe. 2011. október 2-án a „Város Napja” rendezvényen vettek részt, 
így a Katona József Színházat belülrıl is megcsodálhatták, valamint Kecskemét 
hírességeivel, kitüntetettjeivel is találkozhattak. A második napon a kistérségben 
vendégeskedtek az újságírók. A lajosmizsei Tanyacsárdában indult a nap, lovasbemutatót 
láthattak a vendégek, majd a Rendek Ökogazdaság és Tanyamúzeum elhivatott 
tulajdonosa Rendek Olga látta vendégül az utazókat, valamint betekintést nyerhettek a 
Kunság Major életébe is. A nap végén megtekintették a megújult Tiszakécskei 
Termálfürdıt. 

Az Itthon otthon van magazin munkatársa, Kırösi Katalin a study tour-on szerzett 
élménybeszámolóját a magazin novemberi számában osztotta meg az olvasókkal. Vadas 
Zsuzsa téli beszámolóra készül, illetve mindkét magazintól, újabb tavaszi megjelenésre is 
ígéretet kapott az Iroda. 



A Kecskemét és Térsége Turisztikai Kártya az év második felében tudott igazán 
kibontakozni.  Júliusban az üzleti turisták mellett már nagyobb számban jelentek meg az 
egyéni turisták, mint az elızı hónapokban, ahol inkább az üzleti turizmusé volt még a 
fıszerep. Augusztusban a statisztikai adatok alapján már kétszer annyi volt az egyéni, 
családjával idelátogató turista, mint az üzleti utazó. Viszont szeptemberben az üzleti 
turisták újra visszavették a vezetést. Október és november hónapokban is az üzleti utazók 
voltak többen. Decemberben az egyéni turisták töltöttek több idıt városunkban és a 
térségben. Kecskeméten 1235 db, a kistérség többi településén 530db kártya került 
kiadásra.  

A Kecskemét és Térsége Turisztikai Kártya hivatalos honlapja a www.iranykecskemet.hu, 
www.hellokecskemet.hu  

 
 

f.)  Együttmőködés:  

- Bács-Kiskun Megyei Mérnöki Kamara:  
 Rónay István, a Bács-Kiskun Megyei Mérnöki Kamara elnöke megkereste a Társulást, 

és felajánlotta együttmőködésüket a térségi gazdaságfejlesztés és területfejlesztés 
tekintetében. A partnerségi megállapodás aláírása 2009. július 14-én ünnepélyes 
keretek között megtörtént. A megállapodás az aláírás napjától 2013. december 31-ig 
hatályos, ezt követıen a partnerek közösen értékelik az együttmőködés hatékonyságát 
és eredményességét, javaslatot tesznek a további együttmőködésre. 

- MÁV Zrt. Pályavasúti Üzletág Pálya és Mérnöki Létesítmények Fıosztálya: 
A Társulás a Vasút-tisztasági közmunka program megvalósításában szorosan 
együttmőködött a MÁV Zrt. Pályavasúti Üzletág Pálya és Mérnöki Létesítmények 
Fıosztályával. 

- Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Növény- és Talajvédelmi Igazgatósága, valamint 
a Népegészségügyi Szakigazgatási Szerve: 
A „Parlagfő elleni védelem” elnevezéső országos közfoglalkoztatási program 
megvalósítása során a Társulás szorosan együttmőködött a Bács-Kiskun Megyei 
Kormányhivatallal, melynek részleteit partneri együttmőködési megállapodás 
formájában rögzítették.  A Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Növény- és 
Talajvédelmi Igazgatósága, valamint a Népegészségügyi Szakigazgatási Szerve 
vállalta a parlagfő mentesítésben érintett területek kiválasztásában való 
közremőködést, a program szakmai lebonyolításában és ellenırzésében való 
együttmőködést, valamint a parlagfő mentesítési akciónapon egy, a témába illı 
elıadás megtartását. 

- Porta Közhasznú Egyesület: 
A parlagfő mentesítési akciónap sikeres elıkészítése és megvalósítása érdekében a 
Társulás együttmőködési megállapodást kötött a Porta Közhasznú Egyesülettel.  Az 
egyesület vállalta a parlagfő mentesítési akciónap megszervezését „Parlagfő 
konferencia” címmel, biztosította a program lebonyolításához szükséges eszközöket, 
vállalta a lakosság tájékoztatását, mozgósítását a program idejére, közremőködött a 
parlagfő mentesítésben érintett területek kiválasztásában, valamint együttmőködött a 
program szakmai lebonyolításában és ellenırzésében. 

- Kiskunsági Nemzeti Park Igazgatósága: 
A 2011/9. számú országos közfoglalkoztatási program eredményes megvalósítás 
érdekében a Kiskunsági Nemzeti Park vállalta a parlagfő mentesítésben érintett 
területek kiválasztásában való közremőködést, a program szakmai lebonyolításában és 



ellenırzésében való együttmőködést, a lakosság tájékoztatását, felvilágosítását és 
mozgósítását a program idején szervezett parlagfő elleni akciónapra, valamint a 
program végrehajtására létrehozott munkacsoportban való részvételt. Az 
együttmőködı partnerek szándékukat írásban rögzítették. 

- Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központ Kecskeméti Kirendeltség és 
Szolgáltató Központ: 
A foglalkoztatási programok megvalósításának nélkülözhetetlen feltétele a rendszeres 
kapcsolattartás a Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központ 
Kecskeméti Kirendeltség és Szolgáltató Központtal munkaerı-igénylés, -közvetítés, 
adatszolgáltatás, havi jelentések készítése formájában. 

- Aranyhomok Kistérségfejlesztési Egyesület: 
A kistérség informatikai infrastruktúrájának fejlesztése keretében, a létrehozott 
Aranyhomok Kistérségi Adattár településsoros statisztikai adatainak aktualizálására a 
civil és vállalkozói adattár adatainak bıvítésére, illetve a dokumentumtár feltöltésére 
került sor, melyek hasznos segítséget nyújtanak pályázatok elkészítéséhez, projekt 
ötletek kidolgozásához és megvalósításához, szakmai dolgozatok elkészítéséhez, 
továbbá álláskereséshez is. 
Hírlevél: A 2002. évben indult „Kistérségi Hírlevel”-et a településfejlesztık készítik 
azzal a céllal, hogy a térségben élık rendszeresen tájékozódhassanak eseményekrıl, 
képet kapjanak a térségben történı kezdeményezésekrıl, fejlesztésekrıl, valamint a 
legfrissebb jogszabályokról, pályázatokról is. A kiadvány havonta jelenik meg 1000 
példányban. Terjesztését a munkatársak végzik, a kiemelt partnereknek a postán, 
illetve elektronikus úton kerül továbbításra. 

 
 
A kistérség társadalmi, gazdasági és környezeti fejlesztése érdekében a helyi 
önkormányzatok, azok területfejlesztési társulásai és a kistérség területén mőködı 
gazdasági és társadalmi szervezetek fejlesztési elképzelései összehangolásának érdekében 
végzett tevékenység értékelése. 

A Társulás a Kecskeméti kistérség területén a kistérség társadalmi, gazdasági és környezeti 
fejlesztése érdekében a régió fejlesztési terveiben foglaltaknak megfelelıen igyekszik 
összehangolni a helyi önkormányzatok és a kistérség területén mőködı gazdasági szervezetek 
fejlesztési elképzeléseit a területfejlesztésrıl és területrendezésrıl szóló 1996. évi XXI. 
törvényben foglalt rendelkezések szerint.  

 
a.) A kistérség társadalmi, gazdasági és környezeti helyzete, adottságai vizsgálata és 

értékelése érdekében végzett tevékenység összefoglalása: 

A 2011. elsı félévében megkezdett elıkészítı munkák a Területfejlesztési Terv 
felülvizsgálatára befejezıdtek, lezárultak. Mivel a központi szervek részérıl a 
felülvizsgálatra vagy új tervezési folyamat megindítására iránymutatás, felkérés nem 
érkezett, ezért egyéb elırelépés ezen a területen nem történt.  
 

b.) A kistérség területfejlesztési koncepciójának és programjának, valamint a kistérség 
stratégiai és operatív programjának kidolgozása, elfogadása, illetve megvalósulásuk 
ellenırzése tekintetében végzett tevékenység összefoglalása: 

Az elfogadott 2011-2013-ra vonatkozó Kistérségi Akcióterv tartalmazza az Új Széchenyi 
Terv és egyéb pályázati forrásokra alapozott hároméves önkormányzati projektötleteket. 
Egyéb programozási tevékenység adott félévben nem történt. 



 
c.) A Tanács, illetve a Társulás mőködéséhez és a fejlesztési (stratégiai és operatív) 

programok megvalósításához önállóan győjtött források bemutatása: 

A rendelkezésre álló legfontosabb forrás egyrészt a tagönkormányzatok mőködési 
hozzájárulása (tagdíj), a tagönkormányzatok saját forrása, a feladatellátásokhoz 
kapcsolódó kistérségi kiegészítı normatíva (Magyar Köztársaság 2011. évi 
költségvetésérıl szóló 2010. évi CLXIX. törvény  (továbbiakban: költségvetési törvény) 8. 
számú melléklete III. pontja). 
A kistérséget alkotó települési önkormányzatok 2011. évben összesen 8.680 E Ft 
mőködési hozzájárulást fizettek be a Társulás számlájára. A Társulás a többcélú kistérségi 
társulások általános feladatainak támogatására mintegy 32 300 E Ft-ra, kistérségi 
kiegészítı normatíva tekintetében 362.779 E Ft-ra volt jogosult a 2011. évben az októberi 
lemondást követıen. A Lestár Péter Közoktatási Intézmény fenntartójaként - az évközi 
módosításokat is figyelembe véve - 357.535 E Ft normatíva lehívására vált jogosulttá, 
közoktatási feladatai ellátására a költségvetési törvény 3. és 8. mellékletében foglaltak 
alapján. A normatívák összegei az éves elszámolás keretében még módosulhatnak. 

A társulási megállapodásban vállalt feladatellátási jogcímeknek megfelelıen a Kistérségi 
Iroda települési szintő adat- illetve mutatószám felmérést végzett. A begyőjtött adatok 
összesítésével, illetve a törvényi szabályozások figyelembevételével végzett 
kiértékelésével elkészítette a 2011. évi kiegészítı normatíva igénylést. Az 
államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 64. §-a szerint évközben lemondással 
és pótlólagos igénnyel élt a Társulás a feladatmutató alapján megállapított normatív állami 
hozzájárulások és támogatások vonatkozásában. Ennek megfelelıen a feladatellátáshoz 
kapcsolódó megállapodások azon pontjai módosításra kerültek, melyek a kiutalandó 
támogatási összegekrıl rendelkeztek. 

 A Kistérségi Iroda figyelemmel kísérte a többcélú társulásokra vonatkozó támogatási 
rendeletek megjelenését, változását, és ezeknek megfelelıen tájékoztatta a térség 
önkormányzatait, mikrotársulásait. 
 

d.) A kistérség fejlesztéséhez kapcsolódó források igényléséhez benyújtott pályázatok 
felsorolása, tartalmuk rövid bemutatása 

Általánosságban elmondható, hogy a kistérséget érintı pályázatok benyújtásához a 
települési önkormányzatok lakosságszám arányosan biztosították a szükséges önerıt, 
melyek az alábbiak voltak: 

- A Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében került kiírásra a TÁMOP-
3.1.4/08/2. kódszám, „Kompetencia alapú oktatás, egyenlı hozzáférés- Innovatív 
intézményekben” címő pályázati felhívás. A Társulás által benyújtott pályázat 
kedvezı elbírálása folytán 72.000.000,- Ft támogatást nyert a Társulás a Lestár Péter 
Közoktatási Intézmény négy feladatellátási helyén megvalósítandó programra.  
A projekt szakmai megvalósítását követıen a végelszámolás 2011. I. félévében 
megtörtént, 2011 júliusában pedig a záró elszámolást jóváhagyta az ESZA Nonprofit 
Kft. 

- A Társulás pályázatot nyújtott be a TÁMOP-3.1.4/08/2. kódszámú pályázatához 
kapcsolódóan a TIOP-1.1.1-09/1. kódszámú „A pedagógiai módszertani reformot 
támogató informatikai infrastruktúra fejlesztése” címő pályázati felhívásra, amely 
kedvezı elbírálásban részesült, így a Társulás 33.600.000 Ft támogatási forrás 
felhasználására vált jogosulttá. Ebbıl a támogatási forrásból a Társulás a Lestár Péter 



Közoktatási Intézmény II. Rákóczi Ferenc Tagintézményének vásárolt 257 tanulói 
laptopot, 10 tanári laptopot, illetve a hozzájuk tartozó infrastrukturális eszközöket. A 
pályázat szakmai megvalósítása megtörtént, a végelszámolást az ESZA Nonprofit Kft. 
2011 augusztusában hagyta jóvá. 

- A „Vasút-tisztasági és idegenforgalmi közmunka” program megvalósítása során - 
2011. április 7. és 2011. december 31. között - 60 fı regisztrált munkanélküli napi 8 
órás foglalkoztatására nyílt lehetıség. A Társulás a program sikeres végrehajtása 
érdekében együttmőködött a MÁV ZRT. Pályavasúti Üzletág Pálya és Mérnöki 
Létesítmények Fıosztályával, közösen határozták meg a projekt keretében 
megtisztításra kerülı vasúti pályaszakaszokat. A feladatok között szerepelt a 
Kecskeméten és térségében lévı vasútállomások és vasúti pályák környezetének 
gyommentesítése, vasúti átkelıhelyeknél bokrok irtása az átláthatóság érdekében, 
valamint kommunális hulladékgyőjtés az állomások és vasútvonalak mentén. A 
programban vállalt feladatok megvalósítására 64.800.000,- Ft vissza nem térítendı 
támogatást biztosított a Nemzetgazdasági Minisztérium. Kecskemét Megyei Jogú 
Város Önkormányzata 4.212.000,- Ft, a programban résztvevı egyéb települési 
önkormányzatok 2.268.000,- Ft, a MÁV Zrt. pedig 4.000.000,- Ft önerıt biztosított.  
A program során 2.374.660 m2-en parlagfő és egyéb gyomnövény kaszálására, 
256.219 m2-en   bokorirtásra, valamint 9 db fa kivágására, és 1.265 m3 kommunális 
hulladék összegyőjtésére és elszállítására került sor. A közfoglalkoztatási program 
ideje alatt 9 fı vett részt a Türr István Képzı és Kutató Intézet Kecskeméti 
Igazgatósága szervezésében megvalósuló képzésen, melynek moduljai: munka-, tőz-, 
és környezetvédelem 6 órában valamint, motoros főkasza-kezelés 74 órában. A 
képzésen résztvevı munkavállalók október 27-én sikeres vizsgát tettek és tanúsítványt 
kaptak a tanfolyam elvégzésérıl. A program során vállalt kötelezettségeknek eleget 
téve a Kistérségi Iroda az elszámolásokat határidıre elkészítette és továbbította a 
Nemzetgazdasági Minisztérium nevében eljáró Békés, ill. Bács-Kiskun Megyei 
Kormányhivatal Munkaügyi Központja felé. 

- A Társulás sikerrel pályázott a Nemzetgazdasági Minisztérium által kiírt 2011/9 
számú „Parlagfő elleni védelem” országos közfoglalkoztatási pályázatra. A 
programban 45 fı munkanélküli 6 órás foglalkoztatására volt lehetıség 2011. július 1. 
és 2011. augusztus 31. között. A program sikeres végrehajtásához a Minisztérium 
7.672.950,- Ft vissza nem térítendı támogatást nyújtott. A program szorosan 
kapcsolódott, és kiegészítette Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata által 
végzett gyommentesítési munkákat. A munkatervben meghatározott feladatok között 
megtalálható volt nemcsak az Önkormányzat, hanem a magyar állam tulajdonában 
lévı terület is: körforgalmak, út menti elválasztó sávok, erdıterületek, mővelés alá 
nem vont mezıgazdasági ingatlanok, stb. Kizárólag vegyszermentes, lehetıleg nagy 
közterületekre kiterjedı gyommentesítés lebonyolítására volt lehetıség. A program 
munkaterve két részbıl állt, így a közfoglalkoztatottak egyfelıl a kisebb kézi 
gyomlálást igénylı részeken tudtak hatékonyan fellépni a gyomnövények ellen, 
másfelıl pedig a motoros főnyírók segítségével a nagyobb, összefüggı területeken is 
eredményes munkát végeztek. Kecskeméten és vonzáskörzetében összesen 1.337.033 
m2-en sikerült az allergén növényeket levágni, melybıl: 

− szegélyvágóval irtott terület nagysága (összefüggı területek): 1 316 433 m2 
− kézi gyomlálással végzett terület nagysága: 20 600 m2 

A program során vállalt kötelezettségeknek eleget téve a Kistérségi Iroda az 
elszámolásokat határidıre elkészítette és továbbította azt a Nemzetgazdasági 



Minisztérium nevében eljáró Békés Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központja 
felé. 
 

- A Kecskemét és Térsége Többcélú Társulás eredményesen pályázott az Országos 
Foglalkoztatási Közalapítvány „Közfoglalkoztatás-szervezık foglalkoztatásának 
támogatása” elnevezéső 2011. évi pályázati felhívásra. A program célja a legalább 
középfokú végzettségő álláskeresık közfoglalkoztatás-szervezı munkakörben történı 
foglalkoztatása, szakmai segítség nyújtása a közfoglalkoztatás hatékony 
megszervezéséhez, és az ezzel kapcsolatos adminisztrációs terhek csökkentéséhez. A 
sikeres pályázat eredményeként a Társulás 12.647.676,- Ft vissza nem térítendı bér- 
és járuléktámogatásban részesült, mely 20 fı közfoglalkoztatás-szervezı 2011. április 
1-tıl 2011. szeptember 30-ig történı alkalmazását segítette elı. 

 
- A Vidékfejlesztési Minisztérium a Magyar Köztársaság 2011. évi költségvetésérıl 

szóló 2010. évi CLXIX. törvényben, az államháztartás mőködési rendjérıl szóló 
292/2009. (XII. 19.) Korm. rendeletben, valamint a Tanyafejlesztési Program 
elıirányzat keretében nyújtott támogatások igénybevételének feltételeirıl szóló 
81/2011. (VIII.11.) VM rendeletben foglaltaknak megfelelıen a tanyák, valamint az 
alföldi tanyás térségek megırzése és fejlesztése érdekében a települési és térségi 
fejlesztések támogatására pályázatot írt ki, melynek elbírálását követıen a Társulás 
2.000.000,- Ft vissza nem térítendı támogatásban részesülhet. A támogatás célja egy, 
a kistérség 17 településére kiterjedı térségi tanyafejlesztési program kidolgozása, mely 
fenntartható, komplex fejlesztésekkel elısegíti a tanyavilág értékeinek megırzését. A 
fejlesztés során a Társulás Ágasegyháza, Ballószög, Felsılajos, Fülöpháza, Helvécia, 
Jakabszállás, Kecskemét, Kerekegyháza, Kunbaracs, Ladánybene, Lajosmizse, 
Lakitelek, Nyárlırinc, Orgovány, Szentkirály, Tiszakécske és Városföld településeken 
fog felméréseket végezni kb. 1.000 tanyán. A beérkezett adatok összesítését, 
értékelését, illetve a térségben végzett kutatási eredményekkel történı összevetését 
követıen a lakosság, az önkormányzatok és a szakértık segítségével kerül sor a 
felmerülı problémák beazonosítására, a fı fejlesztési célok meghatározására és a 
megoldási javaslatok megfogalmazására. A térségi tanyafejlesztési program 
elkészítésének határideje: 2012. június 29. 

- Szintén a fenti pályázati program keretében a 4. célterület vonatkozásában a 
Társulás 2.500.000 Ft vissza nem térítendı támogatásban részesülhet. A 4. célterületre 
meghirdetett projekt célja: a tanyákon élık egészséges ivóvízzel történı ellátása 
érdekében szükséges vízminıség vizsgálatok elvégzése. Jelen pályázat keretében 
Társulásunk 2012. április 15-ig 6 településen - Kunbaracs, Ágasegyháza, Szentkirály, 
Kerekegyháza, Nyárlırinc, Fülöpháza - 61 kút vízminıség vizsgálatának elvégzésére 
vállalt kötelezettséget. A fejlesztés megvalósításának összköltsége 2.778.000 Ft, mely 
6 térségi település közel 200 állandó tanyai lakosát érinti.  

 
 
A kistérségben kialakult társadalmi, gazdasági és foglalkoztatási válsághelyzetek kezelése 
érdekében tett intézkedések ismertetése: 

a.) Közfoglalkoztatás: 

- 2011. II. félévében a Kecskemét és Térsége Többcélú Társulás végezte a rövid 
idıtartamú közfoglalkoztatásban résztvevı munkavállalók foglalkoztatásához 
kapcsolódó munkaügyi dokumentációk, jelentések és egyéb adminisztrációs feladatok 
ellátását 11 önkormányzat megbízásából. A Társulás külön megállapodásban 



rögzítette az együttmőködés szabályait az önkormányzatokkal, valamint a 
foglalkoztatási helyekkel.  
A Társulás 20 fı közfoglalkoztatás-szervezıvel segítette az intézményekben dolgozó 
közfoglalkoztatottakkal kapcsolatos szervezési és adminisztrációs feladatokat. 
2011. szeptember 1. napjával a közfoglalkoztatás rendszere megváltozott. A 
közfoglalkoztatásról és a közfoglalkoztatáshoz kapcsolódó, valamint egyéb törvények 
módosításáról szóló 2011. évi CVI. törvény, a közfoglalkoztatási bér és a 
közfoglalkoztatási garantált bér megállapításáról szóló 170/2011. (VIII.24.) Korm. 
rendelet és a közfoglalkoztatással összefüggésben egyes kormányrendeletek 
módosításáról szóló 171/2011. (VIII.24.)  Korm. rendelettel módosított, a 
közfoglalkoztatáshoz nyújtható támogatásokról szóló 375/2010. (XII.31.) Korm. 
rendelet a közfoglalkoztatás rendszerét és támogatási rendszerét alapvetıen 
megváltoztatták. Ezen módosítások közül a legnagyobb terhet a heti bérkifizetés 
jelentette a közfoglalkoztatásban résztvevı valamennyi szereplı számára. 

- A Békés Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központtal kötött hatósági szerzıdés 
alapján 2011. február 1. napjától 34 fı hosszabb idıtartamú (napi 8 órában történı) 
foglalkoztatására nyílt lehetısége a Társulásnak. A létszám változása miatt a második 
félévben a szerzıdés módosításra került. A támogatási szerzıdés idıtartama alatt az 
átlag létszám 23 fı volt. 

 
b.) TÁMOP-os programok:  

A Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központ Kecskeméti Kirendeltség 
és Szolgáltató Központ 2011. év második félévében a Kecskemét és Térsége Többcélú 
Társulásnak az alábbi forrásokat nyújtotta: 

„Megváltozott munkaképességő emberek rehabilitációjának és foglalkoztatásának 
segítése” TÁMOP 1.1.1 program 

- 2011. 10. 15 – 2012. 01. 14. között 1 fı takarítói feladatok ellátására 100%-os bér- 
és járuléktámogatás (232 641 Ft) 

- 2011. 11. 01. – 2012. 01. 29. között 1 fı adminisztrátori feladatok ellátására 100%-
os bér- és járuléktámogatás (406 400 Ft) 

 

A kistérségi hazai és nemzetközi együttmőködésekben való részvétel bemutatása, különös 
tekintettel az együttmőködı partnerekre és az együttmőködés céljára 

a.)  Korábbi pályázati munka és együttmőködés révén 2010. február 9-tıl a  Kecskemét és 
Térsége Többcélú Társulás 8. projekt partnerként tagja a Central Europe program 
keretében futó FREE projektnek. A projekt keretein belül cseh, lengyel, szlovák, 
szlovén, olasz partnerekkel és a Debreceni Tudományegyetemmel mőködik együtt a 
Társulás. Ezen pályázat keretében folytatta és október 31-el szakmailag lezárta azt a 
2008-ban megkezdett nemzetközi munkát, amely a kistérség gazdasági 
szerkezetváltását, a térségi szereplık innovációját volt hivatott támogatni. 

 
b.)  Az innováció támogatása érdekében folytatta a Design és Innováció 

konferenciasorozatot, melynek keretében 2011. október 6-án országos konferenciát 
szervezett Design és Innováció címmel. A rendezvény országos médiavisszhang mellett 
nemzetközi elıadók részvételével zajlott le. A konferencián elıadást tartott Hardin 
Tibbs, a Royal Society tagja, Vladimir Nikic, az Újvidéki Egyetem UNESCO karának 
vezetıje, Josephine Green, a Philips szociális fejlesztésekért felelıs vezérigazgatója, 



Peter Bonnici író és designer, Rama Geerawo designer (UK), Suzanna Skalska, a 
holland design hét kurátora. A konferencia vezetı napilapok és gazdasági folyóiratok 
híre volt. A Kossuth Rádió "180 perc alatt a Föld körül" címő magazin mősora riportot 
közölt a rendezvény szervezıjével és a vezetı elıadóval. A konferenciát a Holland 
Királyság Nagykövetsége is támogatta. 

 
 

A munkaszervezet tevékenységének összefoglaló értékelése: 

a.) A Társulás munkaszervezete, a Kecskeméti Kistérségi Iroda biztosította a Kecskemét és 
Térsége Többcélú Társulás Tanácsainak (Társulási Tanács, Kistérségi Fejlesztési 
Tanács) és annak szerveinek (bizottságok) folyamatos mőködését. Ellátta a Társulási 
Tanács és a Kistérségi Fejlesztési Tanács döntés elıkészítéssel és végrehajtással 
kapcsolatos feladatait, segítette a Tanács tisztségviselıinek és tagjainak a tevékenységét. 
Elkészítette Kecskemét Megyei Jogú Város Közgyőlése elé azon elıterjesztéseket, 
melyek Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzatát érintik, és gondoskodtak azok 
végrehajtásáról. 

A Kistérségi Iroda ellátta a folyamatos, zavartalan mőködéshez szükséges szakmai, 
adminisztratív, pénzügyi feladatokat. 

b.) Térségi marketing irányítása: az iroda rendszeresen információval látta el a helyi és 
országos újságokat, teleházakat, honlapokat, rádiókat, televíziókat; továbbá tájékoztató 
füzeteket, prospektusokat készíttetett, terjesztésükrıl is gondoskodott. 

c.) Kapcsolattartás, rendezvények: kistérségi programokat, fórumokat, rendezvényeket, 
kiállításokat, képzéseket, tanulmányutakat szervezett az Iroda, a kistérség fejlıdése 
érdekében megrendezett konferenciákon, képzéseken részt vettek munkatársai. 

Összegzés:  

A Társulás ellátta a területfejlesztési feladat- és hatáskörök és a kistérségi szintő feladat- és 
hatáskörök gyakorlásával, a közszolgáltatások elıkészítésével, szervezésével, 
koordinálásával, végrehajtásával kapcsolatos feladatokat, a feladatellátások zökkenımentesen 
folytak 2011 II. félévében is. Kialakította a kistérség fejlesztési elképzeléseit, felkészült az 
EU-s források lehívására. A jövıben is azon munkálkodnak a munkatársak, hogy – 
figyelemmel a kistelepülések igényeire is – az egész kistérség fejlıdését szem elıtt tartva 
minél magasabb színvonalú szolgáltatást nyújthasson a Társulás a települések lakossága 
számára, a foglalkoztatás és a gazdasági versenyképesség növelése érdekében minél több 
forrást hívhasson le, javítsa a térség elérhetıségét, valamint a térségi kohéziót.  
 
Felsılajos, 2012. január 31. 
 
 
 

Juhász Gyula s.k.  
 polgármester 

 


