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Előterjesztés 

Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
2008. október 14-i ülésére 

 
 
Tárgy: Felsőlajos Község Polgármesterének beszámolója a Kecskemét és Térsége Többcélú 
Társulás Társulási Tanácsában 2008. év I. félévben végzett tevékenységéről 
 
 
  Ikt.sz:   II./50/7/2008. 
 
 
Tisztelt Képviselő-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 képviselő-testületeiknek a társulási tanácsban végzett 
tevékenységükről.” 

A fenti rendelkezés értelmében elkészítettem a beszámolót, mely az előterjesztés 
melléklete. A 2007. év II. félévében végzett tevékenységről szóló beszámolót a Képviselő-
testület a 2008. április 30-i Képviselő-testületi ülésén tárgyalta. A jelen beszámoló 2008 év 
június 30-ig tartó időszakot foglalja magába.  

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a határozat-tervezetben foglaltaknak 
megfelelően fogadja el a 2008. év I. félévében a Társulási Tanácsban végzett 
tevékenységemről szóló beszámolót.  

 
 

HATÁROZAT-TERVEZET 
 
…./2008. (….) ÖH 
Felsőlajos Község Polgármesterének beszámolója a 
Kecskemét és Térsége Többcélú Társulás Társulási Tanácsában 
2008. év I. félévben végzett tevékenységéről  

  
 

HATÁROZAT 
 

Felsőlajos Község Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a polgármester 
beszámolóját a Kecskemét és Térsége Többcélú Társulás Társulási Tanácsában 2008. év I. 
félévében végzett tevékenységéről. 
 
Felelős: Képviselő-testület, 
Határidő: 2008. október 14. 

 

Lajosmizse, 2008. október 01.  
                                                                                       Csordás László sk. 
                                                                                          polgármester 
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Előterjesztés melléklete 

. 
Beszámoló  

a Társulási Tanácsban 2008. I. félévben végzett tevékenységről 
 
2008. I. félévben a Társulás, illetve annak munkaszervezete, a Kistérségi Iroda a 
közszolgáltatások előkészítésével, szervezésével, koordinálásával, végrehajtásával 
kapcsolatban az alábbi feladatokat látta el: 
 
A kistérségi fejlesztési tanács, illetve a többcélú kistérségi társulás és annak 
munkaszervezetének szakmai tevékenysége: 
 
1.)  A többcélú társulást alkotó települési önkormányzatok képviselő-testületei Társulási 

megállapodás keretében szabályozott eljárási rendben és módon szervezik meg, 
hangolják össze és látják el közösen a Társulási megállapodásban, valamint külön 
megállapodásokban rögzített feladatokat, közszolgáltatást, fejlesztési tevékenységet. 

 Már a Társulás megalakulásakor, a Társulási Megállapodás megfogalmazásakor, a 
közszolgáltatások szervezésekor is szem előtt tartottuk a tagönkormányzatok 
tájékoztatását, segítését.  

1.1. A Kistérségi Iroda levélben megkereste a társulást alkotó önkormányzatok 
polgármestereit, tegyenek javaslatot a Társulási Megállapodás módosítására, illetve „új” 
feladatellátás felvételére. 

- Ballószög és Jakabszállás település önkormányzata jelezte, hogy csatlakozni kíván a 
mozgókönyvtári feladatok ellátására létrejött társuláshoz. 

- Több települési önkormányzat képviselő-testülete kinyilvánította azon szándékát, 
hogy társulási formában kívánja ellátni a szociális étkeztetés biztosítását. A 
helvéciai, kerekegyházi, lajosmizsei és kecskeméti gesztorságú szociális 
feladatellátó társulás így kérte a szociális alapszolgáltatási feladatok körének 
kibővítését.  

- Ágasegyháza, Jakabszállás és Orgovány Község Önkormányzatának képviselő-
testülete meghozta döntését arról, hogy belső ellenőrzési feladatait 2008. január 1. 
napjától a Kerekegyháza Város Önkormányzata gesztorságával működő 
önkormányzati társulás keretében látja el. 

1.2.A Kistérségi Irodát megkereste a Fogyatékkal Élők Bács-Kiskun Megyei 
Sportszervezeteinek Szövetsége, hogy az alábbi tevékenységi köröket vállalja fel a 
Kecskemét és Térsége Többcélú Társulás: 

- iskolai diáksport jellegű rendezvényeket 
- fogyatékosok sportját 
- sportlétesítmények jobb kihasználását 
- szabadidős sportversenyek és rendezvényeket 
- ifjúsági turizmust. 

A Nemzeti Sportstratégiában megfogalmazott célok megvalósítását, további pályázati 
források lehívását teszi lehetővé ezen feladatok kistérségi szintű koordinálása, így 2008. 
január 1. napjától felvállalta a Társulás a szabadidős és diáksport tevékenységek 
összehangolását.  
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1.3. A Társulási Tanács a 39/2007. (10.05.) KTT sz. határozatában foglaltak alapján a 
Főplébániai Karitász Alapítvánnyal együttműködési megállapodást kötött közösségi 
ellátások megszervezésére. 2007. szeptember folyamán, Lajosmizsén, Kerekegyházán, 
Tiszakécskén és Helvécián 4 hónapos projektfinanszírozás keretében megszervezésre 
került a szenvedélybetegek részére nyújtott alacsonyküszöbű ellátás. Ezen időszak 
tapasztalatai alapján a tagönkormányzatok kinyilvánították azon szándékukat, hogy a 
Társulás vegye fel a szociális alapszolgáltatási feladatai sorába a közösségi ellátások 
(pszichiátriai betegek közösségi ellátása, szenvedélybetegek közösségi ellátása, 
szenvedélybetegek alacsonyküszöbű ellátása) biztosítását.  

Egyéb feladataink mellett az „új” feladatok megszervezésével, a feladatok 
koordinálásával, azok működési feltételeinek kialakításával telt el 2008. I. félév, 
melyben a szakértők közreműködése mellett példaértékű volt a tagönkormányzatok 
együttműködése. 

A Társulás 2008. I. félévében azon munkálkodott, hogy összehangolja, koordinálja a 
települések fejlődését, és ehhez megteremtse az információs hátteret, valamint elősegítse 
minél több pályázati forrás lehívását. 

 
2.) Együttműködés Kecskemét Megyei Jogú Város részönkormányzatával:  

A Kecskemét és Térsége Többcélú Társuláson belül működő közmunka csoport felvette 
a kapcsolatot a Kecskeméten működő részönkormányzatokkal. A sikeres tárgyalásokat 
követően  Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata  a Rendőrfalu-Kósafalu-
Muszáj és Erzsébetváros Városrészi Önkormányzat 15/2007. (XII.27.) sz. határozata 
alapján támogatási szerződést kötött a Többcélú Társulással, hogy 2008-ban közhasznú 
dolgozók foglalkoztatásával megoldásra kerüljön, a részönkormányzat területén lévő 
csapadékvíz elvezető árkok tisztítása, bokrok nyesése, illegális szemét összegyűjtése és 
a járdák javítása.  

A kistérségi településeken a közhasznú foglalkoztatás az előzetesen leadott 
elképzeléseknek megfelelően március hónapban indult.  

Az előző évekhez képest a 2008-as évben a kistérségben lévő települések kiemelt 
szerepet kapnak a közmunka és a közhasznú foglalkoztatás terén, amivel szeretnénk 
elérni, hogy munkanélküliek foglalkoztatásával a településeken javuljon a közterületek 
tisztasága. 
 

3.)  Folyamatos a kapcsolattartás a Kistérségi Fejlesztési Tanács állandó meghívottjaival, 
akik észrevételeikkel, javaslataikkal segítik a kistérség fejlesztési elképzeléseinek 
kidolgozását. 

 
4.)  Az Új Magyarország Pontok hálózata országos, regionális, valamint kistérségi szinten 

együttműködik a vidékfejlesztési támogatások felhasználását elősegítő Helyi 
Vidékfejlesztési Iroda hálózattal. A Kistérségi Koordinációs Hálózat alapfeladata a 
kistérség szereplőinek információhoz juttatása a folyamatban lévő pályázatokról. A 
Hálózat belső szakmai specifikációja révén lefedi a teljes Új Magyarország Fejlesztési 
Terv pályázati kört, és figyelemmel kíséri az egyéb támogatási források megjelenését is. 
A heti rendszerességgel tartott fogadónapok mellett, szükség szerint egyeztetnek a helyi 
viszonyokat legjobban ismerő munkatársak. A Kistérségi Iroda vezetője heti 
rendszerességgel részt vesz a kistérségi koordinációs értekezleten. 
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5.)  A Kistérségi Iroda vezetőjével folyamatosan részt vettünk a Bács-Kiskun Megyei 
Területfejlesztési Tanács, valamint a Dél-alföldi Regionális Fejlesztési Tanács és a Dél-
alföldi Térségfejlesztési Társulások Egyesülete ülésein, e szervezetek munkájában, 
stratégiai és operatív programok tervezésében, szervezésében, koordinálásában. Mind a 
Kistérségi Iroda, mind pedig a településfejlesztőket foglalkoztató Aranyhomok 
Kistérségfejlesztési Egyesület munkatársai – lehetőség szerint – részt vettek különböző 
szakmai, területi, regionális és országos konferenciákon, tájékoztató előadásokon.  

A megyei és regionális tervezési folyamatok során a Kistérségi Iroda: 

- adatokat, információkat szolgáltatott a koordináló szerv felé, meghatározta és 
ismertette a térségi „kulcsprojekteket” és a fő fejlesztési irányokat, 

- a megyei és regionális szinten meghatározott tervezési szemléletet és prioritásokat 
érvényesítette a vonatkozó kistérségi tervdokumentumokban, 

- véglegesítette a Kistérségi Cselekvési Tervet,  

- véleményezte az ágazati és regionális operatív program tervezeteket. 
 

6.)  A tanács, illetve a társulás működéséhez és a fejlesztési (stratégiai és operatív) 
programok megvalósításához rendelkezésre álló források bemutatása: 

A rendelkezésre álló legfontosabb forrás egyrészt a tagönkormányzatok működési 
hozzájárulása (tagdíj), a tagönkormányzatok saját forrása, a feladatellátásokhoz 
kapcsolódó kistérségi kiegészítő normatíva (Magyar Köztársaság 2008. évi 
költségvetéséről szóló 2007. évi CLXIX. törvény (továbbiakban: költségvetési törvény) 
8. számú melléklete IV. pontja). 
 
A kistérséghez tartozó települési önkormányzatok 2008.  I. félévben 4.257 eFt működési 
hozzájárulást fizettek be a Társulás számlájára, valamint többcélú kistérségi társulások 
általános feladatainak támogatására mintegy 37.989 eFt-ot, összességében pedig 
348.619 eFt kistérségi kiegészítő normatívát  igényeltünk 2008. évre.  A Lestár Péter 
Közoktatási Intézmény fenntartójaként a Társulás 457.152 eFt normatíva lehívására vált 
jogosulttá, közoktatási feladatai ellátására a költségvetési törvény 3. sz. melléklete 15. 
pontjában foglaltak alapján. 

6.1. A Kistérségi Iroda figyelemmel kísérte a többcélú társulásokra vonatkozó támogatási 
rendeletek megjelenését, változását, és ezeknek megfelelően tájékoztatta a térség 
önkormányzatait, mikrotársulásait. Amennyiben szükséges volt, további adatgyűjtéseket 
végzett a jogszabályi változásoknak megfelelően. A kiértékelt adatokat továbbította az 
illetékes hatóságok felé. 

A társulási megállapodásban vállalt feladatellátási jogcímeknek megfelelően, települési 
szintű adat- illetve mutatószám felmérést végzett. A begyűjtött adatok összesítésével, 
illetve a törvényi szabályozások figyelembevételével  elkészítette a 2008. évi kiegészítő 
normatíva igénylést. A normatívák mutatószám arányos mikrotársulási szintű lebontása 
után megkötésre kerültek a feladatellátási szerződések.  
A 2007. évi feladatellátási szerződések alapján az iroda elkészítette a pénzügyi és 
szakmai beszámolót a Társulási Tanács elé, valamint határidőre benyújtotta a MÁK felé 
a 2007. évi mérleg beszámolót. 
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6.2. A társult önkormányzatok által felvállalt szociális feladatok hatékonyabb ellátása, 
valamint a tervezhetőség érdekében célszerű - a népesség szociális problémáinak 
feltérképezésével - felmérni a kistérség lakosságának szociális helyzetét, összhangban a 
szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. tv. 92.§ (3) 
bekezdésében foglaltakkal elkészíteni a feladatellátó társulások részére a szociális 
szolgáltatás-tervezési koncepciót, melynek alapja a kistérségi szociális térkép. Mind a 
tagönkormányzatok polgármestereivel, mind az Egészségügyi és Szociális Intézmények 
Igazgatósága (Kecskemét) képviselőjével, mind pedig az Magyar Tudományos 
Akadémia Regionális Kutatási Központ Alföldi Tudományos Intézetének vezetőjével 
folytatott egyeztetéseket követően a kistérségi szociális térkép elkészítésével a Társulás 
– az Egészségügyi Szociális Intézmények Igazgatósága közreműködésével – a Magyar 
Tudományos Akadémia Regionális Kutatási Központ Alföldi Tudományos Intézetét 
bízta meg. A felmérések, adatgyűjtések megtörténtek, ezek feldolgozása, kiértékelése 
folyamatban van. A kistérségi szociális térkép minden mikrotársulás részére 
rendelkezésre fog állni.  

6.3. A társulás a Kecskeméti kistérség területén a kistérség társadalmi, gazdasági és 
környezeti fejlesztése érdekében a régió fejlesztési terveiben foglaltaknak megfelelően 
igyekszik összehangolni a helyi önkormányzatok és a kistérség területén működő 
gazdasági szervezetek fejlesztési elképzeléseit a területfejlesztésről és területrendezésről 
szóló 1996. évi XXI. törvényben foglalt rendelkezések szerint.  

Településfejlesztő munkatársaink közreműködtek hazai források elnyerésére beadott 
pályázatok (CÉDE, TEKI, TEUT) kidolgozásában. Kistérségünk CÉDE-re 18.363 eFt, 
TEKI-re 6.704 eFt, TEUT-ra 108.140 eFt támogatást nyert.  
 

7.) A kistérség fejlesztéséhez kapcsolódó források igényléséhez benyújtott pályázatok 
felsorolása, rövid tartalmának bemutatása: 

A kistérséget érintő pályázatok benyújtásához a települési önkormányzatok 
lakosságszám arányosan biztosítják a szükséges önerőt. 

7.1. Társulásunk 2007-ben sikerrel pályázott az Oktatási és Kulturális Minisztérium 
Kistérségi Közkincs-kerekasztal létrehozása című pályázatra. A pályázat megvalósítási 
ideje alatt négy ülést tartottunk, az utolsó kettőt 2008 tavaszán. Az OKM 2008. évben – 
többek között – a Közkincs-kerekasztalok működésének támogatása témakörben 
hirdette meg pályázatát.  A 2007. évben támogatott 58 Kistérségi Közkincs-kerekasztal 
közül azok további működését támogatják, melyek modell értékkel bíró, kidolgozott, 
cselekvést elindító és építkezést elősegítő programot valósítottak meg. A pályázat 
eredményeképpen a Társulás 600.000 Ft támogatásban részesült. Célunk a Kistérségi 
Közkincs Kerekasztal további működtetésével az elért eredmények fenntartása, valamint 
a nagyon különböző adottságokkal, lehetőségekkel bíró, erősen háromfelé tagolt 
(Homokhátság, Tisza-mente, megyeszékhely), kistérség kulturális egyensúlyának 
megteremtése, mind a szakember ellátottság minőségi és mennyiségi javítása, mind 
pedig a kulturális programok életminőség javításban betöltött szerepe terén. 
Az Oktatási és Kulturális Minisztériumtól igényelt összeget szakmai anyagok 
költségeire, a meghívott előadók megbízási díjaira, tiszteletdíjaira, utazási és szállítási 
költségekre, valamint PR és reklámköltségekre kívánjuk fordítani. 

7.2. Az Önkormányzati és Területfejlesztési Minisztérium által meghirdetett, „A Dél-alföldi 
turisztikai régió ismertségét növelő turisztikai marketingeszközök támogatása” című 
pályázati felhívásra benyújtott „A Kecskeméti kistérség turisztikai értékeit bemutató 
marketing eszközök készítése” című pályázati anyagunkat (2007.) a Bíráló Bizottság, 
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támogatásra érdemesnek ítélte. A támogatás célja a régió turisztikai kínálatának bel- és 
külföldön történő piacra jutásának elősegítése, valamint a Dél-alföldi régió, mint 
turisztikai célterület ismertebbé tétele. A projekt összköltsége 2.500 ezer Ft, melyhez 
Többcélú Társulásunk által igényelt 50%-os támogatást, azaz 1.250 ezer Ft támogatást 
nyújtottak. 
Társulásunk több marketingeszköz készítésére is pályázott:  
� a www.aranyhomok.hu kistérségi honlap készítésére  
� egységes arculatú települési zsebtérképekre öt település részvételével (Ágasegyháza 

500 db, Helvécia 500 db, Nyárlőrinc 500 db, Orgovány 500 db, Tiszakécske 3000 
db), valamint,  

� promóciós célokból egységes dosszié és zsinórfüles papírtáska készítésére.  
A pályázatban vállalt kötelezettségeket idén tavaszra teljesítettük, a pénzügyi elszámolás 
megtörtént, a záró jegyzőkönyv elkészült. 

7.3. Az Önkormányzati és Területfejlesztési Minisztérium a Turisztikai célelőirányzat 
forrásainak terhére, pályázatot hirdet a Dél-alföldi régió ismertségét növelő 
marketingeszközök támogatására. A támogatás célja a régió turisztikai kínálatának bel- 
és külföldön történő piacra jutásának elősegítése, valamint a Dél-alföldi régió, mint 
turisztikai célterület ismertebbé tétele. Társulásunk 2008. április 15-i beadási határidővel 
„A Kecskeméti kistérség idegenforgalmi kínálatát bemutató marketingeszközök 
készítése” címmel több marketingeszköz készítésére pályázatot nyújtott be: Kecskemét 
várost és térségét bemutató kiadvány, valamint települési információs táblák készítésére. 
A projekt költségvetésének összege bruttó 6.000.000,- Ft. Az információs táblák 
készítésében az előzetesen felmért igények alapján öt település kívánt részt venni 
(Ágasegyháza, Ballószög, Felsőlajos, Lajosmizse, Tiszakécske). A pályázat pozitív 
elbírálásban részesült, Társulásunk 3.000.000,- Ft-ot nyert. A projekt megvalósítását az 
év végére tervezzük. 

7.4. A Kecskemét és Térsége Többcélú Társulás sikerrel pályázott a Szociális és Munkaügyi 
Minisztérium által kiírt 2008/3 számú Vasút-tisztasági meghívásos közmunka 
pályázaton. Társulásunk a 2008. április 15. és 2008. október 14. között tartó program 
keretében 30 fő regisztrált munkanélküli napi 8 órás foglalkoztatásával a térségi 
vasútvonalak közvetlen környezetének megtisztítását, parlagfű-mentesítését és a 
vasútállomások környékének rendbetételét tűzte ki célul. A pályázatban vállalt feladatok 
megvalósítására a Társulás 23.436.000 Ft támogatásban részesült. A tavalyi évhez 
hasonlóan a közmunka program szerves részét képezi egy 29 fő részére megtartott 60 
órás, 4 modulos átfogó képzés. Az oktatáson részt vevő hallgatók sikeres vizsgázást 
követően Kecskeméti Regionális Képző Központos „Betanított környezetvédő, parlagfű 
mentesítő képesítést, kisgép-kezelői bizonyítványt” kaptak. 

 

 

 

7.5. A Dél-alföldi Operatív Program keretében, DAOP-2007-4.2.1/2F kódszámmal kiírásra kerülő 
kétfordulós felhívásra Kecskemét és Térsége Többcélú Társulás 2008. január 28. határidővel 
nyújtotta be pályázatát „Befektetés a jövőbe – Lestár Péter Egységes Középiskola, Szakiskola és 
Óvoda II. Rákóczi Ferenc Tagiskolájában egyenlő esélyek, méltányos környezet, minőségi 
oktatás, korszerű, versenyképes iskola kialakítása” címmel. Az 500.000.000 Ft összköltségű 
projekt keretében a Többcélú Társulás - a közoktatási reformfolyamatok és a XXI. század 
iskolája zászlóshajó programnak megfelelően - a Lestár Péter Egységes Középiskola, Szakiskola 
és Óvoda II. Rákóczi Ferenc Tagiskolájának felújítását, korszerűsítését szeretné megvalósítani. 
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A projekt elbírálása folyamatban van. Sikeressége esetén 450.000.000 Ft-os támogatásban 
részesülhetünk. 

7.6. A Kecskemét és Térsége Többcélú Társulás, mint gesztor sikerrel pályázott az Önkormányzati 
és Területfejlesztési Minisztérium Sport Szakállamtitkársága által kiírt SPO-KTP-2008, SPO-
KSZP-2008 és az SPO-KSZE-2008 kódszámú sportpályázati felhívásokra. Mindhárom, 
társulásunk által benyújtott program (Tematikus kistérségi sporttáborozási program, Komplex 
kistérségi szabadidősport program, és a Szeniorsport - aktív életmód – egészségfejlesztő 
program) elnyerte az általunk igényelt maximális támogatást, mely az alábbiak szerint alakul: 

Tematikus kistérségi sporttáborozási program 

Pályázat 
kódszáma 

Pályázó szervezet Megvalósító szervezet 
Elnyert 

támogatás 

Fekete István Általános 
Iskola Felsőlajosi 
Tagintézménye 

150.000 Ft 

Tiszakécske VSE 
Úszószakosztály 

150.000 Ft 

Izomláz Szabadidősport 
Egyesület 

300.000 Ft 
SPO-KTP-
2008 

Kecskemét és Térsége 
Többcélú Társulás 

Kerekegyházi 
Sportegyesület 
Kosárlabda 
Szakosztálya 

150.000 Ft 

Komplex kistérségi szabadidősport program 

Pályázat 
kódszáma 

Pályázó szervezet Megvalósító szervezet 
Elnyert 

támogatás 

SPO-KSZP-
2008 

Kecskemét és Térsége 
Többcélú Társulás 

Kecskeméti kistérség 
önkormányzatai 

1.200.000 Ft 

Szeniorsport – aktív életmód- egészségfejlesztő program 

Pályázat 
kódszáma 

Pályázó szervezet Megvalósító szervezet 
Elnyert 

támogatás 

Napfény Egészségvédő 
Egyesület 

300.000 Ft 

Szociális Gondozási 
Központ 

300.000 Ft 
SPO-KSZE-

2008 
Kecskemét és Térsége 

Többcélú Társulás 

Pedagógus Sportkör 300.000 Ft 

Az eredményes pályázatnak köszönhetően Társulásunk törekszik az önkormányzatok és 
partnerszervezetek összehangolásával egy sikeres a kistérség minden településére 
kiterjedő, komplex szabadidősport programot, négy tematikus sporttáborozási, illetve 
három szeniorsport programot megvalósítani elősegítve ezzel a kistérségi lakosság 
fizikai aktivitását és életminőségének javítását. 
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8.) Közhasznú programok 2008-ban: 
A Dél-alföldi Regionális Munkaügyi Központ Kecskeméti Kirendeltség és Szolgáltató 
Központ 2008. év első félévében a Kecskemét és Térsége Többcélú Társulásnak 
közhasznú foglalkoztatás céljából az alábbi forrásokat nyújtotta: 

- 2008. 01.01. - 2008. 06.30. között 7 fő 6 órás, 3 fő 8 órás Kecskemét Megyei Jogú 
Város Polgármesteri Hivatal földszint és alagsorának takarítására 70 %-os bér- és 
járuléktámogatást (4.391.888 Ft).  

- 2008.01.01. – 2008.02.29. között 10 fő 8 órás Kecskemét Megyei Jogú Város 
Önkormányzat intézményeinek környezetében hó eltakarításra és síkosság 
mentesítésre 70 %-os bér- és járuléktámogatást (1.320.900 Ft) 

- 2008. 02.01. – 2008. 07.31. között 1 fő 8 órás Kecskeméti Tourinform Irodában 
ügyintézői munkakör betöltésére 70 %-os bér- és járuléktámogatást (618.030 Ft) 

- 2008.03.01. – 2008.06.30. között 27 fő 6 órás, 3 fő 8 órás Kecskeméti kistérségben 
történő köztisztasági feladatok ellátására 90 %-os bér- és járuléktámogatást 
(8.182.215 Ft) 

- 2008.03.01. - 2008.06.30. között 9 fő 6 órás, 1 fő 8 órás munkavállaló Rendőrfalu, 
Kapásfalu, Muszáj területén köztisztasági feladatok ellátása, vízelvezető árkok 
tisztítása, karbantartása, kommunális hulladék gyűjtése, bokrok nyesésére 90 %-os 
bér- és járuléktámogatást (2.727.405 Ft). A 10%-os önerő finanszírozását a 
Rendőrfalu-Kósafalu-Muszáj és Erzsébet város Városrészi Önkormányzat átvállalta 

- 2008. 04.01. – 2008. 06.30. között 5 fő 6 órás Hunyadiváros köztisztasági 
feladatainak ellátására 90 %-os bér- és járuléktámogatást (955.294 Ft) . A 10%-os 
önerő finanszírozását a Hunyadivárosi Városrészi Önkormányzat biztosította 

- 2008.06.01. – 2008. 08.31. között 8 fő 6 órás, 1 fő 8 órás Kecskemét város területén 
kerékpártárolók ingyenes őrzésére 70 %-os bér- és járuléktámogatást (1.464.546 Ft)  

- 2008. 07.01. - 2008.10.31 között 10 fő 6 órás, 3 fő 8 órás Kecskemét Megyei Jogú 
Város Polgármesteri Hivatal földszint és alagsorának takarítására 70 %-os bér- és 
járuléktámogatást (3.069.580 Ft)  

- 2008.07.01. – 2008. 09.30 között „Parlagfűmentes régióért 2008. program 
keretében” 53 fő 8 órás foglalkoztatására 90 %-os bér- és járuléktámogatást 
(13.402.593 Ft), valamint bruttó 90.000 Ft értékű kis értékű tárgyi eszköz 
vásárlására biztosított lehetőséget 

- 2008.08.01. – 2008. 09.30. között 10 fő 8 órás parlagfű irtási feladatok 
foglalkoztatására 90 %-os bér- és járuléktámogatást (1.674.540 Ft) 

- 2008.08.01. – 2008. 12.31. között 3 fő 8 órás Tourinform Irodában történő 
ügyintézői munkakör betöltésére 70 %-os bér- és járuléktámogatást (1.545.075 Ft) 

 
9.) Biztosítottuk a Kecskemét és Térsége Többcélú Társulás Tanácsának (Társulási Tanács, 

Kistérségi Fejlesztési Tanács), valamint Bizottságainak (Pénzügyi és Költségvetési 
Bizottság, Közoktatási Társulási Bizottság) a folyamatos működését. Az iroda ellátta a 
Társulási Tanács és a Kistérségi Fejlesztési Tanács döntéselőkészítéssel és 
végrehajtással kapcsolatos feladatait, segítette a Tanács tisztségviselőinek és tagjainak a 
tevékenységét. Elkészítette Kecskemét Megyei Jogú Város Közgyűlése elé azon 
előterjesztéseket, melyek Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzatát érintik, és 
gondoskodott azok végrehajtásáról. 
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10.) A Kecskemét és Térsége Többcélú Társulás munkaszervezete, a Kistérségi Iroda – az 
előző évekhez hasonlóan – a Társulás által felvállalt feladatellátásokhoz kapcsolódóan 
az idén is megrendezte „A kistérségek nagy jelentősége” címmel a III. Kistérségi 
Szakmai Konferenciát, melynek keretében helyi szakemberek értékelték az elmúlt 
időszak tapasztalatait, valamint minisztériumi előadók segítségével képet kaptunk a 
feladatellátás országos vonatkozását illetően. A 2 napos rendezvény helyszínéül a Bács-
Kiskun Megyei Önkormányzat Katona József Könyvtára szolgált.   

 
11.) Az Aranyhomok Kistérségfejlesztési Egyesülettel együttműködve az alábbi 

tevékenységeket folytattuk: 

- A kistérség informatikai infrastruktúrájának fejlesztése keretében a létrehozott 
kistérségi adattár fejlesztését, fenntartását, működtetését végezték munkatársaink. 
Az adattárban településsoros, vállalkozói, civil adatok és dokumentumtár található. 

- Megújult a kistérségi honlap, az ott található információkat, híreket folyamatosan 
aktualizáltuk (www.aranyhomok.hu).  

- Hírlevél: A 2002. évben indult „Kistérségi Hírlevel”-et a településfejlesztők készítik 
azzal a céllal, hogy a térségben élők rendszeresen tájékozódhassanak eseményekről, 
képet kapjanak a térségben történő kezdeményezésekről, fejlesztésekről, valamint a 
legfrissebb jogszabályokról, pályázatokról is. Terjesztését a munkatársak végzik. 

 
12.) Térségi marketing irányítása: az iroda rendszeresen információval látta el a helyi és 

országos újságokat, teleházakat, honlapokat, rádiókat, televíziókat; tájékoztató füzeteket, 
prospektusokat készítettünk, terjesztésükről is gondoskodtunk. Elkészült a Kecskemét és 
térsége kulturális programfüzete, Kecskeméti Kínáló címmel, mely igen nagy sikert 
aratott. Közreműködtünk a kecskeméti értéktár összeállításában, valamint 
együttműködtünk a www.kecskemet.hu oldal frissítésében. 

 
13.) Kapcsolattartás, rendezvények: kistérségi programokat, fórumokat, rendezvényeket, 

kiállításokat, képzéseket, tanulmányutakat szerveztünk, a kistérség fejlődése érdekében 
megrendezett konferenciákon, képzéseken részt vettek munkatársaink, szakértői bázist 
építettünk ki. Munkatársaink részt vettek a Szlovákiában megtartott Európai Közösségi 
Animátor Tréningen (TEPA), valamint a Leader akciócsoportok által összegyűjtött 
tapasztalatok cseréje céljából Írországban megrendezett tanulmányúton. 

 
14.) Kiállítások, programok: 2007. december 1-jétől Társulásunk működteti a 

TOURINFORM Kecskemét irodát. Az ott foglalkoztatott munkatársaink aktívan részt 
vettek mind a várost, mind pedig a kistérséget bemutató programok, kiállítások 
megrendezésében. 

2008. február 28. és március 2. között  Budapesten került megrendezésre az Utazás 
2008. kiállítás. A rendezvény jó lehetőséget adott a kistérség értékeinek, turisztikai 
kínálatának népszerűsítésére. 

Részt vettünk a 2008. március 7-9. között Kecskeméten megrendezett Tourex 
Idegenforgalmi Szakkiállítás és Vásáron. 
A 2008. május 31. és június 1. között megrendezett „Nemzeti Vágta” rendezvényen 
szintén képviseltettük magunkat. 
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Összességében elmondható, hogy mind az állami és civil, mind a társadalmi, gazdasági és 
szakmai szervezetekkel kialakított kapcsolatrendszer hatékonyan működik, elősegítve az 
egész kistérség fejlődését. 
 

A Kistérségi Fejlesztési Tanács, ill. Társulási Tanács 2008. I. félévben az alábbiak szerint 
ülésezett: 
 
A Kistérségi Iroda összeállította a Tanács 2008. évi munkatervét a rendelkezésére álló 
információk birtokában, valamint előkészítette a Tanács elé kerülő előterjesztéseket, majd 
intézkedett azok végrehajtásáról, valamint elkészítette Kecskemét Megyei Jogú Város 
Közgyűlése elé azon előterjesztéseket, melyek kistérségi feladatokat érintettek. 

Az alábbi napirendek kerültek megtárgyalásra a Tanács ülésein: 

2008. január 24. 

Társulási Tanács: 

1. Kecskemét és Térsége Többcélú Társulás Társulási megállapodásának módosítása 

2. A Kecskemét és Térsége Többcélú Társulás SZMSZ-ének módosítása 

3. A Kistérségi Iroda SZMSZ-ének elfogadása 

4.  Beszámoló a Tourinform iroda 2007. évi tevékenységéről 

5.  Kecskemét és Térsége Többcélú Társulás részvétele az UTAZÁS 2008. Kiállításon  

6. „A Dél-alföldi turisztikai régióismertségét növelő marketingeszközök támogatása”c. 
pályázat megvalósítása 

7. Pályázat benyújtása a DAOP-2007-4.2.1/2F kódszámú „Alapfokú nevelési-oktatási 
intézmények és gimnáziumok infrastruktúrájának fejlesztése” pályázati felhívásra 

8. A Lestár Péter Közoktatási Intézmény fenntartásában résztvevő települések –
Kecskemét, Kunbaracs, Városföld – Települési Közoktatási Esélyegyenlőségi 
Helyzetelemzése 

9. Közoktatási intézményvezetői pályázat kiírása 

10. Étkezési térítési díj megállapítása a Lestár Péter Közoktatási Intézményben  

11. A Lestár Péter Közoktatási Intézmény 2008. évi működési támogatásait biztosító 
megállapodások megkötése 

12. Lestár Péter Közoktatási Intézményben a 2008/2009-es tanévben indítandó osztályok 
számának meghatározása 

13. A Kecskemét és Térsége Többcélú Társulás 2007. évi költségvetési előirányzatának 
módosítása 

14. Közoktatási intézményi feladatok ellátására vonatkozó – kistérségi kiegészítő 
normatíva átadását szabályozó – megállapodások módosítása 

15. A Kecskemét és Térsége Többcélú Társulás 2008. évi belső ellenőrzési terve 

16. Közhasznú munkavégzésre vonatkozó együttműködési megállapodás jóváhagyása 

17. Tájékoztató a 2008. évi tervezett közmunka és közhasznú programokról 
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18. Feladatellátási szerződés megkötése a Társulás és a Főplébániai Karitász Alapítvány 
között 

2008. március 13. 

Társulási Tanács: 

1. Kistérségi szociális térkép elkészítésére szerződéskötés 

2. Beszámoló a Társulás 2007. évi tevékenységéről, gazdálkodásáról  

3. Feladatellátó szervezetek (mikrotársulások) szakmai és pénzügyi beszámolói 2007. évi 
feladatellátásukról 

4. Beszámoló a Könyvtári Szolgáltató Rendszer működéséről 

5. Társulási megállapodás módosítása 

6. Kistérségi Iroda Alapító Okiratának módosítása 

7. Kistérségi Iroda SZMSZ módosítása 

8. A Társulás 2008. évi munkatervének elfogadása 

9. A Társulás 2008. költségvetésének elfogadása 

10. 2008. évi feladatellátásra vonatkozó kistérségi kiegészítő normatíva átadását 
szabályozó megállapodások elfogadása 

11. A Társulás és a Főplébániai Karitász Alapítvány között létrejött feladatellátási 
szerződés módosítása 

12. Beiskolázás a Lestár Péter Közoktatási Intézményben a 2008/2009. tanévre 

13. Óvodai jelentkezés a Lestár Péter Közoktatási Intézményben a 2008/2009. nevelési 
évre 

14. Lestár Péter Közoktatási Intézmény Alapító Okiratának módosítása 

15. Oktatási kabinet kialakítása a Lestár Péter Közoktatási Intézményben 

16. Együttműködési megállapodás megkötése az Erdei Ferenc Kulturális és Konferencia  

17. Pályázat benyújtása az OKM Közkincs programjának térségi szintű pályázati 
felhívására 

18. Pályázat benyújtása „A pedagógiai módszertani reformot támogató informatikai 
infrastruktúra fejlesztése” c. TIOP 1.1.1/07/1 kódszámú pályázati felhívásra 

19. Vasút-tisztasági közmunka programra pályázat benyújtása 

20. Beszámoló az UTAZÁS 2008. Kiállításról, valamint a TOUREX Idegenforgalmi 
Kiállításról 

Kistérségi Fejlesztési Tanács: 

1. Beszámoló a Kecskeméti kistérség részesedéséről a Dél-alföldi Regionális Fejlesztési 
Tanács pályázati kereteiből 2007. évben  
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2008. május 07. 

Társulási Tanács: 

1. Kecskemét és Térsége Többcélú Társulás részvétele a „Dél-alföldi turisztikai régió 
ismertségét növelő marketingeszközök támogatása” című pályázaton 

2. Kecskemét várost és térségét bemutató kiadvány készítése 

3. Szerződéskötés Gombos Évával, a kecskeméti Nevelési Tanácsadó vezetőjével, és az 
EKOLOG Tanácsadó és Szolgáltató Bt-vel (Farkasné Polgár Katalin) pedagógiai 
szakszolgálat feladatellátásához kapcsolódóan 

4. A közmunka és közhasznú foglalkoztatásokkal kapcsolatos tárgyi eszközök 
üzemeltetésbe adási szerződésének megkötése 

5. Bács-Kiskun Megyei Területfejlesztési Tanács tagdíjának megemelkedése 

6. A Kecskemét és Térsége Többcélú Társulás részvétele az ÖTM Sport 
Szakállamtitkárság által meghirdetett SPO-KSZP-2008, SPO-KSZE-2008 és SPO-
KTP-2008 kódszámú pályázatokon 

7. Étkezési térítési díj megállapítása a Lestár Péter Közoktatási Intézményben 

8. Kistérségi közoktatási intézkedési terv készítéséhez szakértő megbízása 

9. A Lestár Péter Közoktatási Intézmény alkalmazotti létszámának csökkentése 

10. Kecskemét és Térsége Többcélú Társulás Társulási Megállapodásának módosítása 

11. A Lestár Péter Közoktatási Intézmény I. félévi szakmai beszámolója a 2007/2008. 
tanévre vonatkozóan 

12. A Lestár Péter Közoktatási Intézmény 2007. II. félévi pénzügyi beszámolója 

13. A Tourinform Iroda helyiségére valamint ingóságaira vonatkozó használatba adási, 
üzemeltetési szerződés megkötése 

2008. június 29. 

Társulási Tanács: 

1. Kecskemét és Térsége Többcélú Társulás Társulási Megállapodásának módosítása 

2. A Lestár Péter Közoktatási Intézmény 2007. július 1 – 2007. december 31-ig terjedő 
időszakra vonatkozó pénzügyi beszámolójának módosítása 

3. Lestár Péter Közoktatási Intézmény intézményvezetői munkakörének betöltésére 
beérkezett pályázatok elbírálása, intézményvezető kinevezése (zárt ülés) 

4. Lestár Péter Közoktatási Intézmény Alapító Okiratának módosítása 

5. A Kecskemét és Térsége Többcélú Társulás csatlakozása a Kecskeméti Térségi 
Integrált Szakképző Központ Nonprofit Kiemelkedően Közhasznú Korlátolt 
Felelősségű Társasághoz 

6. A lajosmizsei és tiszakécskei székhellyel működő szociális feladatellátó társulásokkal 
kötött kistérségi kiegészítő normatíva átadására vonatkozó megállapodások  
módosítása 

7. A Társulás 2008. évi belső ellenőrzési tervének módosítása 

8. A Társulás és az általa fenntartott intézmény belső ellenőrzési feladatainak ellátására 
vonatkozó megbízási szerződés(ek) megkötése 
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9. Hírös Hét Fesztivál  - XI. Térségi Kertészeti és Élelmiszeripari Kiállítás megrendezése 
 

Összegzés: Elláttuk a területfejlesztési feladat- és hatáskörök, a kistérségi szintű feladat- és 
hatáskörök gyakorlásával, a közszolgáltatások előkészítésével, szervezésével, 
koordinálásával, végrehajtásával kapcsolatos feladatokat. Az önkormányzatok által a 
Társulásra átruházott közszolgáltatási feladatok köre bővült, a feladatellátások 
zökkenőmentesen folytak 2008. I. félévében is. Kialakítottuk a kistérség fejlesztési 
elképzeléseit, felkészültünk az EU-s források lehívására. A jövőben is azon munkálkodunk, 
hogy – figyelemmel a kistelepülések igényeire is – az egész kistérség fejlődését szem előtt 
tartva minél magasabb színvonalú szolgáltatást nyújthassunk a települések lakossága számára, 
a foglalkoztatás és a gazdasági versenyképesség növelése érdekében minél több forrást 
hívhassunk le, javítsuk a térség elérhetőségét, valamint a térségi kohéziót.  

 

 

Lajosmizse, 2008. október 01. 

 

 

  Csordás László sk. 
 polgármester 

 


