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Előterjesztés 
Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

2010. március 22-i ülésére 
 
 
Tárgy: Polgármesteri beszámoló a Kecskemét és Térsége Többcélú Társulás, illetve annak 
munkaszervezetében végzett 2009. évi tevékenységéről 
 
  Ikt: I./15/7/2010. 
 
 
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 jelen 
beszámoló a 2009. évi tevékenységeket foglalja magába.  
 
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a határozat-tervezetben foglaltaknak megfelelően fogadja 
el a 2009. évben a Társulási Tanácsban végzett tevékenységemről szóló szakmai beszámolót.  

 
 

HATÁROZAT-TERVEZET 
 
…./2010. (….) ÖH 

Polgármesteri beszámoló a Kecskemét és Térsége Többcélú Társulás, illetve annak 
munkaszervezetében végzett 2009. évi tevékenységéről  

 
HATÁROZAT 

 
Felsőlajos Község Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a polgármester Kecskemét és 
Térsége Többcélú Társulás és munkaszervezetében végzett 2009. évi tevékenységéről készített szakmai 
beszámolóját. 
 
Felelős: Képviselő-testület, 
Határidő: 2010. március 22. 

 
 

Felsőlajos, 2010. március 9.  

 
                                                                                       Csordás László  
                                                                                         polgármester 
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Előterjesztés melléklete 
. 
 

Beszámoló a Társulás, illetve annak munkaszervezete 2009. évi tevékenységéről 
 

 
1.  A kistérségi fejlesztési tanács, ill. a többcélú önkormányzati társulás feladatainak 
ellátása érdekében a helyi önkormányzatokkal, az önkormányzatok területfejlesztési 
társulásaival, a kistérségben működő állami szervekkel, az érdekelt társadalmi és szakmai 
szervezetekkel, továbbá a gazdasági szervezetekkel történő együttműködés értékelése: 
 
2009-ben is a Társulás, illetve annak munkaszervezete, a Kistérségi Iroda a közszolgáltatások 
előkészítésével, szervezésével, koordinálásával, végrehajtásával kapcsolatban az alábbi feladatokat 
látta el: 
A Kistérségi Iroda 2008. év végén levélben megkereste a Társulást alkotó önkormányzatok 
polgármestereit, tegyenek javaslatot a Társulási Megállapodás módosítására, illetve új feladatellátás 
felvételére.  
a.)  Szociális alapellátás: 

- A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (továbbiakban: 
Sztv.) módosítása szükségessé tette a kistérségi szociális feladatellátások – különös tekintettel 
a támogató szolgáltatás, a közösségi ellátások, a házi segítségnyújtás, valamint a 
jelzőrendszeres házi segítségnyújtás – átszervezését.  

- A házi segítségnyújtást ill. a jelzőrendszeres házi segítségnyújtást biztosító intézmények 
működési engedélyében meghatározott ellátási területnek meg kell egyeznie.  Ennek 
megfelelően a szociális feladatokat ellátó intézményi társulások felülvizsgálták társulási 
megállapodásaikat, és módosították azokat, valamint ezen feladatellátó társulások a 
jogszabályi előírásoknak megfelelően kérték működési engedélyük módosítását.  

- 2009-től a közösségi ellátásokat a központi költségvetés közvetlenül finanszírozza (191/2008. 
(VII.30.) Korm.rendelet a támogató szolgáltatás és a közösségi ellátások finanszírozásának 
rendjéről), kistérségi kiegészítő normatíva nem áll rendelkezésre a feladat ellátására, és 2009. 
január 1. napjától kikerültek az önkormányzatok kötelezően ellátandó feladatai közül. A 
Főplébániai Karitász Alapítvány mindhárom közösségi ellátásra (szenvedélybetegek közösségi 
ellátása; pszichiátriai betegek közösségi ellátása; szenvedélybetegek alacsonyküszöbű 
közösségi ellátása) sikeresen pályázott. E szolgáltatást a tagönkormányzatok a Főplébániai 
Karitász Alapítvánnyal egyenként, külön- külön kötött megállapodás alapján biztosítják  a 
lakosság számára 2009. évben. 

- Az Sztv. 86 §. (3) bekezdésében foglaltak szerint a támogató szolgáltatás 2009. január 1-jétől 
nem tartozik a kötelező önkormányzati feladatok közé. A szolgáltatás ellátására a kistérségből 
több szervezet is sikerrel pályázott, melyekkel a tagönkormányzatok/mikrotársulások külön-
külön állapodtak meg.  

- 2009-től a ugyan a közösségi ellátások biztosítása nem kötelező önkormányzati feladat, 
azonban a 10.000 főt meghaladó települések esetében a nappali ellátás igen. Az elmúlt időszak 
tapasztalatai bizonyították a feladatellátás szükségességét, és mind szakmailag, mind pedig 
gazdaságilag indokolt volt kibővíteni a kistérségi feladatellátást, a szenvedély- és pszichiátriai 
betegek nappali ellátásával. 

 
b.)  Közoktatás: 

- a Kecskemét és Térsége Többcélú Társulás is azon kistérségek közé tartozik, amelyek az ÖM 
Sport Szakállamtitkársága megbízásából elkészíthették kistérségi szintű sport- és szabadidős 
stratégiájukat. A Társulási Tanács 2009. január 28-án fogadta el a Kecskeméti Kistérség 
sport- és szabadidős stratégiáját, amely többek között az európai uniós finanszírozás 
lehívására alkalmas projekteket is tartalmaz.  

- A Kecskemét és Térsége Többcélú Társulás 2008. július 15-től tagja a Kecskeméti TISZK 
Nonprofit Kiemelkedően Közhasznú Kft-nek. 
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A Kecskeméti TISZK Nonprofit Kiemelkedően Közhasznú Kft. - mint szakképzés-szervezési társaság 
2009. október 15-i határidővel pályázatot nyújtott be a TIOP-3.1.1-09/1 című pályázati felhívásra. Ily 
módon a Társulás fenntartásában működő  Lestár Péter Közoktatási Intézmény Lestár Péter Egységes 
Középiskola, Szakiskola tagintézménye 15 M Ft értékben pályázhatott eszközbeszerzésre. A pályázat 
útján beszerzésre kerülő eszközök a szak- és felnőttképzés fejlesztésének részei, melyek révén teljessé 
válik az intézmény szaktantermeinek felszereltsége a Kereskedelem-marketing, üzleti adminisztráció; 
Közlekedés szakmacsoportokban. 

- A Társulási Tanács 2009. március 27-i ülésén döntött arról, hogy 2009. szeptember 1-jével 
átveszi a Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat kötelező feladatai közé tartozó 
gyógytestneveléssel, illetve továbbtanulási, pályaválasztási tanácsadással kapcsolatos 
feladatok ellátását a Kecskeméti Kistérség területén. Az új feladatok felvétele miatt 
szükségessé vált a Megyei Önkormányzattal korábban, 2007-ben a logopédia és nevelési 
tanácsadás kistérségi feladatellátására megkötött megállapodás módosítása. A Társulás a  
gyógytestnevelést az eddig ellátott 6 helyett 18 településen, az óvodától a középiskoláig 
szervezte meg az általa fenntartott Lestár Péter Egységes Középiskola, Szakiskola és Óvoda 
(továbbiakban: Lestár Péter Közoktatási Intézmény) intézményben létrehozott 
gyógytestnevelés szakszolgálat segítségével. A pályaválasztási tanácsadás ellátásával a 
Társulás továbbra is a Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat Kecskeméti Közoktatási, 
Szakszolgálati és Gyermekvédelmi Intézményét bízta meg. 

- A Társulás pályázatot írt ki a nevelési tanácsadás és a logopédia kistérségi szintű ellátására, 
miután ez a két feladat már évek óta a legmagasabb összegű kiegészítést igényli a feladatra 
lehívható kistérségi kiegészítő normatív támogatás összegén felül. A pályázatokat a Tanács 
annak reményében írta ki, hogy a szolgáltatások színvonalának fenntartása mellett azok 
ellátása a jövőben olcsóbbá válhat. A felhívásra - a 2009. május 29-ig meghosszabbított 
határidőig - egy-egy pályázat érkezett: a feladatot eddig is ellátó Nyíri Úti Módszertani 
Központtól a kistérségi logopédiai feladatellátásra, illetve a kecskeméti Nevelési Tanácsadótól 
a kecskeméti és lajosmizsei mikrotérségben nevelési tanácsadás szakszolgálat feladatellátásra. 
Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzatával – mint intézményfenntartóval – folytatott 
egyeztetések eredményeként, a pályázattól eltérő, kedvezőbb ajánlat alapján változatlanul az 
említett intézmények útján biztosított a feladatellátás. 

- A Társulási Tanács megvizsgálta annak lehetőségét, hogy az általa fenntartott Lestár Péter 
Közoktatási Intézményben a 2009/2010. tanévtől sportiskolai tagozatot indít. A Tanács a 
jelenlegi gazdasági helyzetben azonban nem látta biztosítottnak az új tagozat finanszírozását, 
ezért úgy döntött, hogy nem indítja el a sportiskolai tagozatot. 

- A Társulás pályázatot nyújtott be az oktatási és kulturális miniszter 15/2009.(IV.2.) OKM 
rendelet 8. §-a alapján az iskolapszichológusi szolgáltatás megkezdésének, fejlesztésének 
támogatására, mely alapján  1.150.000 Ft támogatást nyert el. A feladatot ellátó kecskeméti 
Nevelési Tanácsadó megbízással foglalkoztat 2 fő iskolapszichológust, akik Kerekegyháza és 
a mi oktatási intézményeinkben, tagintézményeinkben végzik munkájukat. A Társulás 
megállapodást kötött Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzatával, illetve a 
szolgáltatásban részesülő két település, Kerekegyháza és Lajosmizse Város 
Önkormányzatával, melyben többek között szabályozták a feladatellátás, valamint a 
finanszírozás módját, rendjét. 

 
c.)  Együttműködés  

- Érdekvédelmi szervezetek: 
A kistérség településein élő lakosság fogyasztói jogainak és kötelezettségeinek, valamint a fogyasztói 
érdekérvényesítés lehetőségeinek megismerése céljából – a Társulás Együttműködési megállapodást 
kötött az Országos Fogyasztóvédelmi Egyesület Kecskemét Városi Szervezetével, a Bács-Kiskun 
Megyei Békéltető Testülettel, valamint a Nyugdíjas Klubok Megyei Jogú Városi Szövetségével. 2009-
ben több településen tartottak előadást a lakosság részére, melyet igen nagy érdeklődés kísért. 

- Tanyavédelmi program: 
 A Katonatelepi Polgárőrség Egyesület konzorciumi partnereivel közösen 2008. októberében 
pályázatot nyújtott be az Igazságügyi és Rendészeti Minisztériumhoz. A pályázó több, mint 1 M Ft 
önrész mellett 4 M Ft-os vissza nem térítendő támogatást nyert a Kecskeméti Kistérség tanyavilága 
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közbiztonságának javítására. A tanyavilágot eddig is járó polgárőrök, mezőőrök üzemanyag 
támogatást, URH rádiót, GPS berendezést kapnak, a munka mennyiségi és minőségi javítására. 
Szakmai-logisztikai szempontból egy segédmotoros vitorlázó légijárműről segítik munkájukat azzal, 
hogy jelzik, hol van a területen (gyanús) mozgás, bűnelkövetés. Ez esetben segítenek a földi járművet 
rávezetni arra, illetve igen hatékonyan be tudnak kapcsolódni az esetleges, követésbe/elfogásba, 
hatóság megérkezéséig, illetve azt követően. A konzorciumot vezető Katonatelepi Polgárőrség azzal 
kereste meg a Társulást, hogy a program végrehajtásához, a likviditás érdekében biztosítson a Társulás 
2,5 M Ft-os kamatmentes likvidhitelt, 2009. március 1-jétől 2009. július 1-jéig, mely a Társulási 
Tanács döntése alapján átutalásra került a konzorcium részére. A Polgárőrség beszámolója alapján 
elmondható, hogy a program  sikeres volt, a Társulás által nyújtott hitel visszafizetése határidőre 
megtörtént. 

- Bács-Kiskun Megyei Mérnöki Kamara:  
 Rónay István, a Bács-Kiskun Megyei Mérnöki Kamara elnöke megkereste a Társulást, és 
felajánlotta együttműködésüket 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 érvényes, ezt követően a partnerek közösen 
értékelik az együttműködés hatékonyságát és eredményességét, javaslatot tesznek a további 
együttműködésre. 

- MÁV Zrt. Pályavasúti Üzletág Pálya és Mérnöki Létesítmények Főosztálya: 
A Társulás a Vasút-tisztasági közmunka program megvalósításában szorosan együttműködött a MÁV 
Zrt. Pályavasúti Üzletág Pálya és Mérnöki Létesítmények Főosztályával, melynek eredményeként 
közösen határoztuk meg a projekt keretében megtisztításra kerülő vasúti pályaszakaszokat. 

- Kecskeméti Regionális Képző Központ: 
A közmunka pályázatok megvalósításának részeként szerepelt a közmunkások munkaerő - piaci 
reintegrációs tréningben való részesítése, melyet a Kecskeméti Regionális Képző Központtal 
együttműködve valósított meg a Társulás. A tanfolyamot sikeresen elvégzők a képzés végén betanított 
kisgépkezelő és parlagfű mentesítő KRKK bizonyítványt vehetnek át.  

- Kecskemét Megyei Jogú Város Cigány Helyi Kisebbségi Önkormányzata: 
A foglalkoztatást elősegítő közmunka pályázatok sikeres előkészítése és megvalósítása érdekében 
Társulásunk együttműködési megállapodást kötött a Kecskemét Megyei Jogú Város Cigány Helyi 
Kisebbségi Önkormányzatával, melyben a kisebbségi önkormányzat vállalta a helyi cigányság 
helyzetéről való információnyújtást, a programokban foglalkoztatott cigány származású személyek 
toborzásában, illetve kiválasztásában való közreműködést. 

- Dél-alföldi Regionális Munkaügyi Központ Kecskeméti, illetve Tiszakécskei Kirendeltség és 
Szolgáltató Központ: 

A foglalkoztatási programok megvalósításának nélkülözhetetlen feltétele a rendszeres kapcsolattartás a 
Dél-alföldi Regionális Munkaügyi Központ Kecskeméti, valamint Tiszakécskei Kirendeltség és 
Szolgáltató Központtal munkaerő igényélés, közvetítés, adatszolgáltatás, havi jelentések készítése 
formájában. 

- Közcélú munkavállalók foglalkoztatása: 
2009. április 1-jétől a Kecskemét és Térsége Többcélú Társulás látja el a közcélú munkavállalók 
foglalkoztatásának megszervezését és lebonyolítását. 13 önkormányzat döntött az „Út a munkához” 
program közös megvalósítása mellett. Társulásunk e 13 önkormányzattal és 64 foglalkoztatási hellyel 
kötött külön megállapodást, melyben rögzítette az együttműködés szabályait. 

- Kistérségi Koordinációs Hálózat:  
A Kistérségi Koordinációs Hálózat (KKH) célja az Új Magyarország Fejlesztési Terv megvalósítási 
szakaszában folyamatosan növekvő feladatok még hatékonyabb ellátása, az uniós fejlesztési források 
és a hazai területi alapú támogatások sikeres felhasználása, illetve a párhuzamosságok elkerülése. 
Ennek keretén belül kistérségenként legalább egy kistérségi koordinátor működik, aki kistérségi 
szinten együttműködik a vidékfejlesztési támogatások felhasználását elősegítő Helyi Vidékfejlesztési 
Iroda (továbbiakban: HVI) hálózattal, illetve a kistérségi területfejlesztés egyéb szakmai szereplőivel 
(kistérségi titkár, területfejlesztők).  
A heti rendszerességgel tartott fogadónapok mellett szükség szerint egyeztetnek a helyi viszonyokat 
legjobban ismerő munkatársakkal az aktuális feladatokról és a várható fejlesztési források lehívásának 
módjáról.  
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- Új Magyarország Vidékfejlesztési Program (továbbiakban: (ÚMVP) 
Az ÚMVP a 2007-2013. időszakra vonatkozó Nemzeti Vidékfejlesztési Program. Ennek helyi 
végrehajtása a LEADER Helyi Akciócsoportok feladata (a kecskeméti kistérségben a Tiszától a 
Homokhátságig LEADER HACS, illetve a Homokhátság Fejlődéséért Nonprofit Kft.). Az 
akciócsoport négy hónapig tartó tervezési folyamat során alkotta meg a térség adottságaira és 
lehetőségeire építő Helyi Vidékfejlesztési Stratégiát (HVS) melynek kötelező felülvizsgálata 2009 
májusában megtörtént. Ennek alapján kerülnek felhasználásra az ÚMVP forrásai. Ebben a 
tevékenységben segítségükre van a Helyi Vidékfejlesztési Iroda (HVI). Az UMVP kertén belül az első 
vidékfejlesztési pályázati programcsomagra (UMVP III. tengely) 2009. januárjában benyújtott 
kérelmek bírálata lezárult, a támogató MVH határozatok kiküldésre kerültek. 2009. októberében 
kiírásra kerültek az új LEADER (UMVP IV. tengely) pályázatok, melynek napjainkban már a 
hiánypótlása zajlik. 2009. novemberében újfent kiírásra került az UMVP III. tengelyének pályázatai, 
melyeknek beadási határidejük december 20. volt. 

- Helyi Vidékfejlesztési Iroda: 
A HVI címmel rendelkező szervezetek a 2007-2013-as tervezési időszakban a vidékfejlesztésben 
meghatározó szerepet töltenek be. Ennek során segítik az ÚMVP sikeres végrehajtását, a HVS 
megvalósításában aktív szereplőként vesznek részt. A Helyi Vidékfejlesztési Iroda működtetése a HVI 
címbirtokos szervezet feladata, amelyet a HVI címbirtokos alkalmazásában álló személy, az 
irodavezető lát el.  
 
2.  A kistérség társadalmi, gazdasági és környezeti fejlesztése érdekében a helyi 
önkormányzatok, azok területfejlesztési társulásai és a kistérség területén működő 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 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.  
 
a.)  A kistérség társadalmi, gazdasági és környezeti helyzete, adottságai vizsgálata és értékelése 
érdekében végzett tevékenység összefoglalása: 
Az elmúlt évek vizsgálatai, értékelő és helyzetfeltáró munkái alapján a következő térségi 
tervdokumentum készült el a többcélú kistérségi társulás közreműködésével: 
Kistérségi Akcióterv (KAT 2009-2010.) A Társulási Tanács 2009. februári ülésén fogadta el első 
olvasatában a 2009-2010-re vonatkozó Kistérségi Akciótervet. Az összegyűjtött projektek az Új 
Magyarország Fejlesztési Tervben (ÚMFT) megjelent operatív programok akcióterveinek ismeretében 
április hónapban egyenként felülvizsgálatra kerültek.   
A továbbiakban módosításra került az összesítő táblázat is, mely rendszerezve tartalmazza az összes 
elérhető ÚMFT operatív program 2009-2010-re vonatkozó akciótervei kivonatának megfelelő 
csoportosításban a projektterveket.  
A KAT továbbra egy folyamatosan pontosításra kerülő, irányadó projektgyűjtemény, mely jelentős 
segítség lehet az egyes önkormányzati projekttervek pozicionálásában. Egyértelműen kiderül belőle, 
melyek azok az intézkedések és jogcímek melyeknél már térségi szinten is jelentős a túligénylés. 
Ezeket a fejlesztéseket át kell ütemezni, vagy más forrást keresni a megvalósításhoz. Vannak viszont 
olyan intézkedések, sőt teljes operatív programok, ahol a befektetett munka jó eséllyel vezet sikerhez, 
mivel nagy valószínűséggel nem érkezik be rájuk a forrásokat lefedő mennyiségű igénylés.  
Megállapítható a továbbiakban, hogy a jelenlegi országosan működő pályázati rendszerek már 
feltételezik önkormányzati szinten nem csak egy projekt-tervező és pályázatíró, hanem hatékonyan 
működő projekt megvalósítási egység működését (PME) is. Ennek önkormányzati és térségi 
biztosítását a jövőben is kiemelt feladatként kezeljük. 
 
b.)  A kistérség területfejlesztési koncepciójának és programjának, valamint a kistérség stratégiai 
és operatív programjának kidolgozása, elfogadása, illetve megvalósulásuk ellenőrzése tekintetében 
végzett tevékenység összefoglalása: 
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A kistérségi Területfejlesztési Terv már 2006-ban elkészült. Ezzel kapcsolatban a következő 
tevékenységek történtek 2009-ben: 
Időszaki elemzések, értékelések végigfuttatása, mely során értékelésre kerültek:  

- a társadalmi, gazdasági, környezeti tényezők – elérendő célok aktualizálása, 
- a források, pályázati lehetőségek köre – az elérendő célok megvalósíthatóságának 

lehetőségei, 
- a projektötletek, kezdeményezések - az elérendő célok megvalósításának módjai. 

Az elemzések után a szakértők ítéletet alkottak és ajánlásokat fogalmaznak meg az elkészült, de még a 
megvalósulás, megvalósítás előtt álló stratégiai dokumentumokra vonatkozóan, mellyel célunk a végső 
terv minőségének fejlesztése és aktualizálása. A Területfejlesztési Terv alapos felülvizsgálata, 
aktualizálása 2010. őszén várható. 
 
c.)  A fejlesztési (stratégiai és operatív) programok megvalósítása érdekében készített pénzügyi 
tervek tartalma: 
A becsült költségek ütemezése (millió Ft) 

Stratégiai Program 2007-
2009 

2010-
2013 

I.1. Stratégiai program: Közlekedés feltételeinek javítása 1 980 3 380 
I.2. Stratégiai program: Térségi közlekedési infrastruktúra fejlesztése 17 480 32 733 
I.3. Stratégiai program: Üzleti infrastrukturális feltételek javítása 505 1 090 
I.4. Stratégiai program: Közműhálózatok fejlesztése 19 053 16 125 
I.5. Stratégiai program: Lakásgazdálkodás 4 360 5 895 
I. Infrastruktúra és közlekedésfejlesztés stratégiai programcsoport 
projektjei összesen:  43 378 59 223 

II.1. Stratégiai program: Versenyképes kis- és középvállalkozások 
fejlesztése 0 0 
II.2. Stratégiai program: Működő tőke vonzása 0 0 
II.3. Stratégiai program: Logisztikai szolgáltatások fejlesztése 0 0 
II.4. Stratégiai program: E-gazdaság és információs társadalom 
fejlesztése 1 315 72 
II.5. Stratégiai program: Turizmusfejlesztés 4 772 2 322 
II. Gazdasági versenyképesség fejlesztése stratégiai programcsoport 
projektjei összesen: 6 087 2 394 

III.1. Stratégiai program: Foglakoztatási helyzet javítása 0 0 
III.2. Stratégiai program: Oktatás, képzés fejlesztése 7 420 683 
III.3. Stratégiai program: Tudományos kutatás és kísérleti fejlesztés 1 570 2 093 
III.4. Stratégiai program: Civilek kezdeményezések, ifjúsági programok 530 596 
III.5. Stratégiai program: Kulturális és sportcélú fejlesztések 9 905 1 641 
III.6. Stratégiai program: Egészségügy, szociális ellátás javítása 5 471 1 231 
III.7. Stratégiai program: Partnerségi kapcsolatok, identitástudat, 
kistérségi kommunikáció és marketing fejlesztése 8 12 

III. Társadalom és humánerőforrás fejlesztés stratégiai 
programcsoport projektjei összesen: 24 904 6 256 

IV.1. Stratégiai program: Innovatív agrárgazdaság megvalósítása, a 
gazdaságok szerkezetváltásának elősegítése, új növénykultúrák 
meghonosítása 

2 372 590 

IV.2. Stratégiai program: Kertészeti ágazat fenntartható fejlesztése 2 330 1 290 
IV.3. Stratégiai program: A gabona- és a szántóföldi növénytermesztés 
technológiájának korszerűsítése 350 200 

IV.4. Stratégiai program: Az állattenyésztés komplex fejlesztése 760 570 
IV.5. Stratégiai program: Mezőgazdasági termékek feldolgozása és az 
élelmiszeripar, valamint az értékesítés fejlesztése 880 820 

IV.6. Stratégiai program: Erdőgazdálkodás 90 360 
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IV.7. Stratégiai program: Alternatív jövedelemszerzési lehetőségek 
bővítése 280 190 

IV.8. Stratégiai program: A termelői szerveződések támogatása, 
agrárlogisztika fejlesztése 1 020 1 635 

IV.9. Stratégiai program: Falvak fejlesztése 160 250 
IV.10. Stratégiai program: Külterületek fejlesztése 410 315 
IV. Multifunkciós agrárgazdaság kialakítása és vidékfejlesztés 
stratégiai programcsoport projektjei összesen: 8 652 6 220 

V.1. Stratégiai program: Települési környezet fejlesztése 4 916 3 482 
V.2. Stratégiai program: Települési közszolgáltatások biztosítása 2 049 1 299 
V.3. Stratégiai program: Természetvédelem 1 529 1 131 
V.4. Stratégiai program: Rekultiváció 760 120 
V.5. Stratégiai program: Hulladékgazdálkodás javítása 1 235 105 
V.6. Stratégiai program: Energiagazdálkodási fejlesztések 3 561 1 561 
V. Környezetminőség javítása stratégiai programcsoport projektjei 
összesen: 14 050 7 698 

Stratégiai programok és projektek mindösszesen: 97 071 81 791 
d.)  A meghirdetett pályázatokra – a kistérségi területfejlesztési (stratégiai és operatív) program 
figyelembevételével – tett előzetes vélemények összefoglalása: 
Folyamatosan véleményeztük a DAOP és az UMFT keretében kiírásra kerülő pályázati felhívások 
tervezetét. Ennek keretén belül igyekeztünk az alábbi szempontok érvényesítését:  

- a térségi települések potenciális pályázói státuszának megtartása az egyes kiírások 
tervezetében, pl.: Egyes regionális pályázati felhívások a jogosultak körét a 311/2007. 
(XI.17.) Korm.r. szerint határozzák meg. Ennek során nem veszik figyelembe a hivatkozott 
jogszabály 3. § (1) pontjában foglaltakat, mely szerint a 240/2006. (XI.30.) Korm.r.-ben 
érintett települések azonos elbánásban részesítendők a hátrányos helyzetű kistérségekkel. 

- egyes kiemelt térségi prioritással rendelkező célcsoportok pályázati forráshoz való segítése, 
pl.: Az UMVP III. és IV. tengelyében a 4 EUME alatti mezőgazdasági termelők 
(őstermelők) potenciális pályázati lehetőségeinek megteremtése. 

- a közoktatás területén az önállóan vagy társult formában intézményt fenntartó 
önkormányzatok pályázati lehetőségeinek erősítése. 

 
e.)  A kistérséggel határos kistérségek fejlesztési programjairól, valamint a megyei, illetve 
regionális fejlesztési koncepciókról, programokról nyilvánított vélemények: 
 A Kecskeméti kistérséggel határos kistérség fejlesztési dokumentációja 2009-ben nem került 
véleményezésre részünkről, ugyanígy megyei fejlesztési terv sem. 
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 Akciótervet  
- véleményezte az ágazati és regionális operatív program tervezeteket. 

 
f.) A tanács, illetve a társulás működéséhez és a fejlesztési (stratégiai és operatív) programok 
megvalósításához önállóan gyűjtött 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 2009. évi költségvetéséről szóló 2008. évi CII. törvény 8. számú 
melléklete IV. pontja). 
A kistérséget alkotó települési önkormányzatok 2009. évben 8 619 e Ft működési hozzájárulást 
fizettek be a Társulás számlájára, valamint többcélú kistérségi társulások általános feladatainak 
támogatására mintegy 36 447 e Ft-ot, összességében pedig 372.291 e Ft kistérségi kiegészítő 
normatívát  igényeltünk  2009. évre.  A Lestár Péter Közoktatási Intézmény fenntartójaként a Társulás 
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489 410 e Ft normatíva lehívására vált jogosulttá, közoktatási feladatai ellátására a költségvetési 
törvény 3. sz. mellékletében foglaltak alapján. 
 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 törvényi 
változásoknak megfelelően. A kiértékelt adatokat továbbította az illetékes hatóságok felé. 
A társulási megállapodásban vállalt feladatellátási jogcímeknek megfelelően Társulásunk, települési 
szintű adat- illetve mutatószám felmérést végzett. A begyűjtött adatok összesítésével, illetve a törvényi 
szabályozások figyelembevételével végzett kiértékelésével elkészítette a 2009. évi kiegészítő 
normatíva igénylést. A normatívák mutatószám arányos mikrotársulási szintű lebontása után 
megkötésre kerültek a feladatellátási szerződések.  
 
g.) A kistérség fejlesztéséhez kapcsolódó források igényléséhez benyújtott pályázat felsorolása, 
tartalmának rövid bemutatása: 
A kistérséget érintő pályázatok benyújtásához a települési önkormányzatok lakosságszám arányosan 
biztosították a szükséges önerőt. 

- A Dél-alföldi Regionális Fejlesztési Tanács 2009. évi pályázati keretéből az alábbiak szerint 
részesült a Kecskeméti Kistérség: 

A Kistérségi Iroda településfejlesztő munkatársai közreműködtek hazai források elnyerésére beadott 
pályázatok kidolgozásában, melynek eredményeként kistérségünk CÉDE-re 12.119.109,- Ft, TEKI-re 
8.479.894,- Ft, TEUT-ra 105.922.438,- Ft támogatást nyert. 
Az elnyert támogatások hozzájárulnak többek között az úthálózat fejlesztés terén elsősorban burkolat 
felújítások megvalósulásához, közintézmények (óvoda, piac stb.) korszerűsítéséhez,  valamint 
nagyarányú a térfigyelő kamerarendszer kiépítésére nyújtott támogatási összeg.  
 
Támogatott Támogatás összege 

(eFt) 
Támogatási % a teljes 
keretből 

CÉDE                                                                                                  Teljes keret: 488.500.000,- Ft 
- Kecskemét és Térsége Többcélú Társ. 6.030 1,2 
- Települési önkormányzatok 12.119 2,5 
CÉDE összesen                                                         18.149                                        3,7 
TEUT Teljes keret: 

745.600.000,- Ft 
- KMJV Önkormányzata 66.104 8,9 
- Települési Önkormányzatok 39.818 5,3 
TEUT összesen 105.922 14,2 
TEKI Teljes keret:   1.121.600.000,- Ft 
- Települési önkormányzatok 8.480 0,75 
TEKI összesen 8.480 0,75 
 

- A Kecskemét és Térsége Többcélú Társulás 2009. június 19-én nyújtotta be térségi szintű 
pályázatát a 2009. évi CÉDE pályázati felhívásra, melyen a Társulás 6.030.563 Ft vissza nem 
térítendő támogatásban részesült.  

Az igényelt pályázati összegből 6 települési önkormányzat –Kecskemét, Tiszakécske, Lajosmizse, 
Nyárlőrinc, Szentkirály és Kunbaracs- tudta a hatékonyabb közcélú foglalkoztatás hátterét biztosítani, 
anyag- eszköz- és kisgépbeszerzés formájában. 
A 75%-os támogatási forrásból 100 kg sportfűmag, 31,64 m3 beton, 30,21 m3 homokos kavics, 0,58 
m3 zsaludeszka, 599 fm polifoam diletációs csík, 6 db fűnyíró traktor, 5 db fűnyíró, 1 db fúvőgép, 1 
db sövényvágó, 1 db fűkasza, 4 db szegélyvágó, 1 db ágvágó, 1 db lombporszívó, 2 db láncfűrész 
került beszerzésre, illetve a kunbaracsi általános iskola udvarának öntözőrendszere került kiépítésre. A 
Dél-alföldi Regionális Fejlesztési Tanács támogatásának köszönhetően az önkormányzatok megfelelő 
teljesítményű és mennyiségű munkaeszközökhöz, kisgépekhez és anyagokhoz juthattak, mellyel a 
2009-es évtől eredményesebb közcélú foglalkoztatást valósíthattak meg. 
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- Az Oktatási és Kulturális Minisztérium 2009-ben is meghirdette Közkincs Kerekasztal 
programsorozatát, melyre Társulásunk 2009. június 12-én nyújtotta be a pályázatát, a második 
évad sikeres lezárását követően. A projekt megvalósításának ideje 2009. augusztus 1-től 2010. 
május 15-ig terjed. A pályázat pozitív elbírálásban részesült, amihez a Társulás 900.000,- Ft 
támogatást nyert, így ősszel elindult a harmadik évad, melynek fő programja a kistérségi 
kulturális stratégia rövid távú operatív programjának elkészítése. 2009-ben három ülést 
tartottak, szeptemberben Kerekegyházán, októberben Lakiteleken és Tiszaugon, decemberben 
pedig Ágasegyházán folyt a munka. 2010-ben további három település közművelődési 
intézményébe tervezzük a látogatást. 

- Az Oktatási és Kulturális Minisztérium a Közkultúra, kulturális vidékfejlesztés és kisebbségi 
kultúra támogatása előirányzat forrásainak terhére, pályázatot hirdetett „Komplex kistérségi 
napok” megszervezésének támogatására. A támogatás célja, a helyi kistérségi, mikrotérségi 
identitástudat erősítése érdekében olyan helyi és kistérségi, együttműködésben megvalósuló 
kulturális rendezvények, események támogatása, amelyek több települést érintenek, 
hagyomány teremthető, illetve a meglévő hagyományok megőrizhetők.  

A pályázatot 2009. június 12-i határidővel nyújtotta be a Társulás. A program megvalósításának ideje 
2009. augusztus 1-től 2010. május 15-ig terjed. A pályázat pozitív elbírálásban részesült, 1.000.000,- 
Ft támogatást nyert. A Társulás idén 12. alkalommal rendezte meg a Hírös Hét Fesztivál keretein belül 
a Térségi Kertészeti és Élelmiszeripari Kiállítást. E támogatás lehívásával lehetővé vált a kiállítás 
vándoroltatására, így a kecskemétieken kívül a kistérséghez tartozó további 17 település lakossága 
helyben gyönyörködhetett a térség értékeiben, amelyhez a helyi és a környező települések kulturális 
csoportjainak fellépése társult. 2009-ben nyolc település lakossága már megcsodálhatta a térség egyedi 
alkotásait, amelyeknek visszajelzései alapján sikeresnek mondható a kiállítás.   

- Az Önkormányzati és Területfejlesztési Minisztérium a Turisztikai célelőirányzat forrásainak 
terhére, pályázatot hirdetett 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.  

A Társulás 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 költségvetése bruttó 6.000.000,- Ft. Az információs táblák készítésében az 
előzetesen felmért igények alapján öt települési önkormányzat kívánt részt venni (Ágasegyháza, 
Ballószög, Felsőlajos, Lajosmizse, Tiszakécske). A pályázat sikeres elbírálásban részesült, így a 
marketingeszközök elkészítéséhez a Társulás 3.000.000,- Ft-ot nyert. A táblák december elején, mind 
az öt település központjában kihelyezésre kerültek. A Kecskemét várost és térségét bemutató kiadvány 
magyar, angol és német nyelven 2009. áprilisára elkészült. A pályázat elszámolása májusban 
megtörtént, a támogatás átutalásra került. 

- A Kecskemét és Térsége Többcélú Társulás pályázatot nyújtott be az önkormányzati miniszter 
által kiadott 8/2009.(II.26.)ÖM rendelet alapján az általa fenntartott Lestár Péter Közoktatási 
Intézmény II. Rákóczi Ferenc Tagiskolája infrastrukturális fejlesztésére. A benyújtott 
pályázat kedvező elbírálása folytán a Társulás 20.000.000,- Ft támogatásban részesült.  A 
korszerűsítés négy ütemben valósul meg, az I. ütemben a háromszintes tantermi szárny 
tetejének felújítására kerülhet sor.  

- A Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében került kiírásra a TÁMOP-3.1.4/08/2. 
kódszámú, „Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés- Innovatív intézményekben” 
című pályázati felhívás. A Társulás által benyújtott pályázat kedvező elbírálása folytán 
72.000.000,- Ft áll rendelkezésre a Lestár Péter Közoktatási Intézmény négy feladatellátási 
helyén megvalósítandó programra. A projekt megvalósítása jelenleg is folyamatban van. 

- A Társulás támogatási igényt nyújtott be az oktatási és kulturális miniszter 15/2009.(IV.2.) 
OKM rendelet 8. §-a alapján, amely rendelkezik az iskolapszichológusi szolgáltatás 
megkezdésének, fejlesztésének támogatásáról. A támogatás összege kistérségenként legfeljebb 
1.150.000 Ft. Ez az összeg a feladat ellátásához kapcsolódó, 2009 szeptemberétől induló 
létszámfejlesztéssel összefüggő személyi kiadásokra használható fel. A kecskeméti Nevelési 
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Tanácsadó által foglalkoztatott iskolapszichológus(ok) Kerekegyháza és Lajosmizse 
(Felsőlajos) oktatási intézményeiben tanulókat látják el.  

- A Társulás eredményesen pályázott a Szociális és Munkaügyi Minisztérium által meghirdetett 
2008/10/a számú „Téli közmunka programjára”, melyen 14.106.000,- Ft vissza nem 
térítendő támogatásban részesült. A 2009. február 1-től 2009. március 31-ig  78 fő, napi 8 
órában történő foglalkoztatására nyílt lehetőség. Az elvégzendő feladatok között a település-
üzemeltetési és tisztasági önkormányzati feladatok ellátása, a települések belterületi útjainak 
fenntartása, az utak környezetének karbantartása, parkosítása, szabad zöldterületek kialakítása, 
parkfenntartás, illetve temetkezési, kegyeleti helyek és környezetük rendbetétele szerepelt. 

- A Kecskemét és Térsége Többcélú Társulás szervezésében megvalósuló „Út a munkához” 
program zökkenőmentes beindítása és megvalósítása érdekében a Társulás pályázatot nyújtott 
be a Szociális és Munkaügyi Minisztérium „Közfoglalkoztatás-szervezők foglalkoztatásának 
támogatása” elnevezésű központi munkaerő-piaci programra. A program célja a közcélú 
foglalkoztatás szervezéséhez megfelelő képzettségű szakember biztosítása, szakmai segítség 
nyújtása a közcélú foglalkoztatás hatékony megszervezéséhez, és az ezzel kapcsolatos 
adminisztrációs terhek csökkentéséhez. A sikeres pályázat eredményeként a Társulás 
35.436.885,- Ft vissza nem térítendő bér- és járuléktámogatásban részesül, mely 19 fő 
közfoglalkoztatás-szervező 2009. április 10-től 2010. március 31-ig történő alkalmazására 
biztosít fedezetet.  

- A Kecskemét és Térsége Többcélú Társulás sikerrel pályázott a Szociális és Munkaügyi 
Minisztérium által kiírt 2009/5 számú Vasút-tisztasági közmunka pályázaton. A 2009. április 
1. és 2009. szeptember 30. 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 Társulás.  
A pályázatban vállalt feladatok megvalósítására 23.400.000,-  Ft vissza nem térítendő 
támogatást nyújtottak. A tavalyi évhez hasonlóan a közmunka program szerves részét képezte 
a 15 fő részére megtartott 60 órás, 4 modulos képzés. Az oktatáson részt vevő hallgatók a 
sikeres vizsgát követően a Kecskeméti Regionális Képző Központ által kiállított „Betanított 
környezetvédő, parlagfű mentesítő képesítést, kisgép-kezelői bizonyítványt” kaptak.   

 
 
3.  A helyi önkormányzatokkal, az önkormányzati társulásokkal, a megyei területfejlesztési 
tanáccsal a saját kistérségi fejlesztési programok finanszírozására és megvalósítására kötött 
megállapodások ismertetése 
Nem rendelkezünk ilyen megállapodással.  
A rendelkezésre álló legfontosabb forrás egyrészt a tagönkormányzatok működési hozzájárulása 
(tagdíj), a tagönkormányzatok saját forrása, valamint a feladatellátásokhoz kapcsolódó kistérségi 
kiegészítő normatíva.  
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.  
 
 
4.  A kistérségben kialakult társadalmi, gazdasági és foglalkoztatási válsághelyzetek 
kezelése érdekében tett intézkedések ismertetése 
 
a.) Közfoglalkoztatás: 

- Az Országgyűlés 2008. december 15-én fogadta el a szociális és foglalkoztatási törvények 
módosításait, melyek a hangsúlyt a pénzbeli ellátások helyett az aktív eszközökre, a 
közfoglalkoztatásban és a képzésben, illetve a munkaerő-piaci programokban való részvételre 
helyezték át. A módosítás lehetővé tette, hogy 2009-ben elinduljon az "Út a munkához" 
program. E program megvalósításának kulcseleme a közfoglalkoztatás megszervezése, mely a 
települési önkormányzatok feladata, azonban ez társulás vagy más szervezet útján is ellátható. 
Az „Út a munkához” program keretében megvalósuló közfoglalkoztatás megszervezését és 
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lebonyolítását a Társulás vállalta fel. 13 önkormányzat döntött a program közös megvalósítása 
mellett. Az együttműködés szabályait megállapodásban rögzítették. 

- A program részleteit a Kistérségi Közfoglalkoztatási Terv tartalmazza, melyet a települési 
önkormányzatokkal közösen, a munkaügyi központ közreműködésével dolgozták ki. A tervet 
véleményezte, megtárgyalta és elfogadta mind a Kistérségi Szociálpolitikai Kerekasztal, mind 
a munkaügyi központ helyi kirendeltsége, mind pedig a Társulás legfőbb döntéshozó szerve, a 
Társulási Tanács. Az önkormányzatok közlése alapján az álláskeresőként nyilvántartott 
rendszeres szociális segélyen lévők száma: 2.093 fő. A Térségben 1.261 közcélú munkavállaló 
foglalkoztatására nyílt lehetőség a 2009-ben. A foglalkoztatás során a Társulás jelentős 
eredményeket ért el a munkanélküliek munkaerőpiacra való visszajuttatása terén. A 
Társuláshoz beérkezett munkaerő-igények alapján átlagosan havi 700-800 főt foglalkoztattak. 
2009. december 31-ig 64 foglalkoztatási hellyel kötöttek szerződést, melyekkel a 
közfoglalkoztatás-szervező munkatársak (19 fő)  folyamatos kapcsolatban álltak. 

- Az év folyamán több alkalommal szükségessé vált a Kistérségi Közfoglalkoztatási Terv 
módosítása, mely lehetővé tette a foglalkoztatottak létszámának növelését, a foglalkoztatási 
helyek bővítését. 

 
b.) Közhasznú programok 2009-ben: 
A Dél-alföldi Regionális Munkaügyi Központ Kecskeméti Kirendeltség és Szolgáltató Központ 2009. 
év első félévében a Kecskemét és Térsége Többcélú Társulásnak közhasznú foglalkoztatás céljából az 
alábbi forrásokat nyújtotta: 

- 2008. 11. 01 - 2009. 05. 31. között 2 fő 8 órás irodai feladatok ellátására 90%-os bér- és 
járuléktámogatást (1.770.930 Ft) 

- 2008. 11. 10 - 2009. 05. 31. között 2 fő 8 órás irodai feladatok ellátására 90%-os bér- és 
járuléktámogatást (1.615.438 Ft). 

- 2008. 09. 15 – 2009. 02.28. között 6 fő 6 órás kerékpárőrzési, 3 fő 8 órás segédmunkai, és 1 fő 8 
órás településfejlesztői feladatok ellátására 70%-os bér- és járuléktámogatást (3.310.837 Ft) 

- 2009. 09. 01 - 2010. 01. 31. között 2 fő 8 órás irodai alkalmazott 70%-os bér és járuléktámogatást 
(651.000 Ft)  

- 2009. 09. 01 – 2009. 11. 30. között 8 fő 8 órás irodai alkalmazott 90%-os bér és 
járuléktámogatást (1.860.430 Ft) 

 
c.) TÁMOP-os programok 2009-ben: 
A Dél-alföldi Regionális Munkaügyi Központ Kecskeméti Kirendeltség és Szolgáltató Központ 2009. 
év első félévében a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretből a Kecskemét és Térsége 
Többcélú Társulásnak az alábbi forrásokat nyújtotta: 

- 2008. 09. 01. - 2009. 01. 29. között 1 fő 8 órás idegenforgalmi ügyintézői munkakör ellátásra 
100%-os bér- és járuléktámogatást (320.700 Ft) 

- 2009. 03. 01. – 2009. 05. 29. között 1 fő 7 órás takarítói feladat ellátására 100%-os bér- és 
járuléktámogatást (334.240 Ft) 

- 2009. 04. 01. – 2009. 11. 30. között 1 fő 8 órás takarítói feladat ellátására 100%-os bér- és 
járuléktámogatást (382.050 Ft) 

- 2009. 04. 01. – 2009. 06. 29. között 2 fő 8 órás takarítói feladat ellátására 100%-os bér- és 
járuléktámogatást (752.700 Ft) 

- 2009. 04. 04. – 2009. 06. 29. között 1 fő 8 órás takarítói feladat ellátására 100%-os bér- és 
járuléktámogatást (376.350 Ft) 

- 2009. 04. 01. – 2009. 06. 29. között 1 fő 8 órás anyagmozgatói feladat ellátására 100%-os bér- és 
járuléktámogatást (376.350 Ft) 

- 2009. 04. 01. – 2009. 06. 29. között 2 fő 8 órás irodai alkalmazott munkakör ellátására 100%-os 
bér- és járuléktámogatást (752.700 Ft) 

- 2009. 04. 01. – 2009. 06. 29. között 1 fő 7 órás ügyviteli alkalmazott munkakör ellátására 100%-
os bér- és járuléktámogatást (329.306 Ft) 

- 2009. 04. 01. – 2009. 06. 29. között 2 fő 8 órás ügyviteli alkalmazott munkakör ellátására 100%-
os bér- és járuléktámogatást (752.700 Ft) 
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- 2009. 04. 01. – 2009. 06. 29. között 1 fő 8 órás anyagmozgatói feladat ellátására 100%-os bér- és 
járuléktámogatást (376.350 Ft) 

- 2009. 04. 01. – 2009. 06. 29. között 1 fő 8 órás takarítói feladat ellátására 100%-os bér- és 
járuléktámogatást (376.350 Ft) 

- 2009. 04. 02. – 2009. 11. 30. között 1 fő 8 órás tanárnői munkakör ellátására 100%-os bér- és 
járuléktámogatást (376.285 Ft) 

- 2009.05.01. – 2009. 11. 30. között 2 fő 8 órás irodai alkalmazott munkakör ellátására 100%-os 
bér- és járuléktámogatást (509.400 Ft) 

- 2009. 10. 01 - 2009. 11. 30. között 7 fő 8 órás grafiti mentesítő 100%-os bér és járuléktámogatást 
(2.212.650 Ft) 

- 2009. 10. 12. - 2010. 08. 11. között 1 fő 8 órás titkárnői feladatok ellátása 100%-os bér és 
járuléktámogatást (290. 625 Ft) 

- 2009. 11. 16 – 2010. 07. 15. között 6 fő pályázatírói feladatok ellátására 100%-os bér és 
járuléktámogatást (1.427.250 Ft) 

 
5.  A kistérségi hazai és nemzetközi együttműködésekben való részvétel bemutatása, 
különös tekintettel az együttműködő partnerekre és az együttműködés céljára 
 
a.) Folytattuk azt a 2008-ban megkezdett nemzetközi pályázati munkát, amely a Kistérség 
gazdasági szerkezetváltását, a térségi szereplők innovációját volt hivatott támogatni. Az INTERREG 
programok keretében partnerként a helyi kézműipar, megújuló energiaforrásokon belül termál és 
szélenergia hasznosítás, termékfejlesztés, együttműködésben megvalósuló fejlesztések, térinformatika 
terén adtunk be közvetlen úniós pályázatokat. Vezető partnerként a napenergia hasznosítás 
fejlesztésére írtunk pályázatot. A partneri kör a legfejlettebb régiókból francia, német, osztrák és olasz 
intézményeket is magában foglal. 
 
b.) Az INTERREG pályázati területen előkészítettük belépésünket az INTERREG IV/B CE 
keretében futó FREE projektbe. A projekt a kutatási eredmények hasznosulását kívánja támogatni, a 
KKV szektorban. A projektmeghívást eddigi pályázati munkánk során megismert partnereinktől 
kaptuk. A FREE projekt keretében szlovén innovációs központtal, egyetemmel, olasz innovációs 
ügynökségekkel, valamint cseh önkormányzattal dolgozunk együtt a Debreceni Egyetem vezetésével. 
Meghívottként részt vettünk a 2009. október 16-18. között a szlovéniai Mariborban és Velenjében 
megrendezett projekttalálkozón. A FREE projekt során felmérésre kerül a kistérség innovációs 
potenciálja, erőforrásai, valamint megtörténik legalább 10 innovációs menedzser kiképzése, akiknek 
feladata, hogy támogassák azt a célt, hogy a helyi vállalkozások kihasználhassák a DAIMLER 
beruházás során feltáruló lehetőségeket. 
 
c.) Létrehoztuk a FREE projekt futtatásához szükséges projektszervezetet, 2009. 
decemberébenben létrehoztuk a Kistérségi Irodán belül a Gazdaságfejlesztési Csoportot. 
 
6.  A munkaszervezet tevékenységének összefoglaló értékelése 
 
a.) Az iroda figyelemmel kísérte a társulás ösztönzési, támogatási rendszerét, benyújtotta a 
normatíva igényléseket, ellenőrizte a normatívák felhasználását, melynek keretében: 
 Az iroda figyelemmel kísérte a többcélú társulásokra vonatkozó támogatási rendeletek 
megjelenését, változását, és ezeknek megfelelően tájékoztatta a térség önkormányzatait, 
mikrotársulásait. Amennyiben szükséges volt, további adatgyűjtéseket végeztek a törvényi 
változásoknak megfelelően. A kiértékelt adatokat továbbították az illetékes hatóságok felé. 
A Többcélú Társulás a társulási megállapodásban vállalt feladatellátási jogcímeknek megfelelően, 
települési szintű adat- illetve mutatószám felmérést végzett. A begyűjtött adatok összesítésével, illetve 
a törvényi szabályozások figyelembevételével végzett kiértékelésével elkészítette a 2009. évi 
kiegészítő normatíva igénylést. A normatívák mutatószám arányos mikrotársulási szintű lebontása 
után megkötötték, illetve módosították a feladatellátási szerződéseket.  
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b.) Az iroda biztosította a Kecskemét és Térsége Többcélú Társulás Tanácsainak és annak 
szerveinek (bizottságok) folyamatos működését. Ellátta a Társulási Tanács és a Kistérségi Fejlesztési 
Tanács döntés előkészítéssel és végrehajtással kapcsolatos feladatait, segítette a Tanács 
tisztségviselőinek és tagjainak a tevékenységét. Elkészítette Kecskemét Megyei Jogú Város 
Közgyűlése elé azon előterjesztéseket, melyet Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzatát érintik, 
és gondoskodtunk azok végrehajtásáról. 
c.) Az Aranyhomok Kistérségfejlesztési Egyesülettel karöltve az alábbi tevékenységeket 
folytatták: 

- 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 
aktualizálták (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. 

 
d.) Térségi marketing irányítása: az iroda rendszeresen információval látta el a helyi és országos 
újságokat, teleházakat, honlapokat, rádiókat, televíziókat; tájékoztató füzeteket, prospektusokat 
készítettek, terjesztésükről is gondoskodtak. 
 
e.) Kapcsolattartás, rendezvények: kistérségi programokat, fórumokat, rendezvényeket, 
kiállításokat, képzéseket, tanulmányutakat szerveztek, a kistérség fejlődése érdekében megrendezett 
konferenciákon, képzéseken részt vettek munkatársaik, szakértői bázist építettek ki. 
 
f.)  Kiállítások: A Kecskemét és Térsége Többcélú Társulás települései 2009-ben 12. 
alkalommal jelentek meg a nagyközönség előtt a Hírös Hét Fesztivál keretében. A Térségi Kertészeti 
és Élelmiszeripari Kiállítás az idei évben is a város főterén - a Kossuth téren - fogadta az érdeklődőket. 
A kiállításon térségi kézművesek, gazdakörök és mezőgazdasággal foglalkozó termelők, vállalkozók 
mutatkoztak be. A Társulás kiemelt szerepet szánt a különleges és helyben termelt élelmiszerek 
értékesítésének, melyhez segítséget a Bács-Kiskun Megyei Agrárkamara Kamra Túra Programjának 
résztvevőitől kapott. A Társulás 17 településéről több mint 200 kiállító terményeit ismerhették meg, 
25 kézműves munkájába tehettek betekintést, 20 kulturális csoport produkcióját láthatták és számos 
különböző terméket kóstolhattak meg az érdeklődők. 
Augusztus 18-án délután került megrendezésre a XI. Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Fórum a 
kecskeméti Városháza Dísztermében. A megnyitón Dr. Kelemen Márk Kerekegyháza polgármestere 
köszöntötte a résztvevőket. Ezt követően Petromán Csaba, a Homokhátság Fejlődéséért Nonprofit Kft. 
projektmenedzsere tartott előadást, a vidékfejlesztést érintő pályázatokról. „Fogyasztóvédelem, 
gazdavédelem” címmel hallhattunk előadást Bagi Bélától, aki országgyűlési képviselő, és az 
Országgyűlés Mezőgazdasági Bizottságának tagja. Font Sándor országgyűlési képviselő, valamint az 
Országgyűlés Mezőgazdasági Bizottságának elnöke, a mezőgazdaság szerepéről beszélt a 
társadalomban. Kőváriné dr. Bartha Ágnes, a Bács-Kiskun Megyei Agrárkamara elnöke a 
mezőgazdasághoz kapcsolódó klaszterek perspektíváiról beszélt. Köszöntötte a vendégeket Pintér 
László az Aranykert 2009 Szövetkezet elnöke, aki a térség zöldség, gyümölcs kereskedelmének 
helyzetéről és aktuális kérdéseiről tartott előadást. Az utolsó előadást Dr. Ángyán József, 
országgyűlési képviselő, az Országgyűlés Mezőgazdasági Bizottságának tagja tartotta, aki a korszerű 
vidékpolitikáról beszélt. Az előadásokat követően kezdetét vette az igen hosszúra nyúló fórum, 
melynek háziasszonya Trencsényi Gizella, a Kecskeméti Gazdakör elnöke volt. 
Ismét megrendezésre került augusztus 21-én a már hagyományosnak mondható Turisztikai Fórum, 
melynek helyszíne idén a Liberté Étterem volt. A Fórumon előadást tartott Kardos Attila Ladánybene 
közég polgármestere, aki a település turizmusban rejlő lehetőségeiről számolt be. A Kulturális 
turizmus és a Fesztiválok éve kapcsán a Dél-alföldi Regionális Marketing Igazgatóság marketing 
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tervéről beszélt Gulyás Péter igazgató. A kecskeméti Tourinform iroda működéséről és a TDM 
szervezet jövőjéről tartott tájékoztatót, Halasi Enikő, a Tourinform iroda vezetője. Ezt követően 
Kovács Anikó, településfejlesztő a „Települési értékek határok nélkül” című vándorkiállítás életútjáról 
beszélt, majd dr. Lakó Sándor, a Kincsem Lovas Klaszter menedzsere a kecskeméti Lovas Főváros 
projektről tartott előadást. Pajkó Andrea a kerekegyházi Varga Tanya marketing menedzsere a 
turisztikai vállalkozás negyed évszázados fejlődéséről beszélt. Megtisztelte fórumunkat továbbá Ádám 
Kálmánné kerekegyházi kézműves, aki elmesélte és bemutatta egyedi remekműveit.  
Az idei évben újdonságnak számított, hogy a Fesztivál ideje alatt, minden nap más-más garantált 
programot kínált a Tourinform Iroda a látogatóknak, melyek közül a retro városnézés bizonyult a 
legnépszerűbbnek. 
 
g.)  Tourinform – kiállítások, programok:  

- 2009. január 20-25. között a Németország legnagyobb közönségvásárán, a stuttgarti CMT-n 
mutatkozott be a kistérség. Ebben az évben rekordszámú, több mint 200 ezer látogató volt jelen. 
Akik a Daimler-Benz beruházásnak köszönhetően ismerték a várost, örömmel vették a 
megjelenést. Legtöbben a lovas-, egészség-wellness turizmus és a térségünkben található 
kempingek iránt érdeklődtek.  

- 2009. február 20-22. között irodánk a lengyelországi Felső-Szilézia központjában, Katowicében 
szerepelt turisztikai kiállításon. Az érdeklődők többnyire komplex információs csomagot 
kerestek, de több látogató rokoni ágon már ismerte térségünket. Az általános információk mellett 
kiemelkedő volt az érdeklődés a melegvizes- és élményfürdők iránt. 

- A 2009-es év a  „Kulturális Turizmus Éve”, melynek elsődleges célja Magyarország kulturális 
értékeinek, örökségének megismertetése és az erre épülő turizmus élénkítése. Ehhez az országos 
kampányhoz a Társulás is csatlakozott, és az Utazás 2009. Kiállításon a térségi kultúra 
sokszínűségére hívta fel a figyelmet. 2009. február 26-március 1. között részt vettek a 32. Utazás 
kiállításon a HUNGEXPO Budapesti Vásárközpontban. A Kecskeméti Kistérség, Kecskemét 
Megyei Jogú Város, a Hírös Sport Nonprofit Kft. és térség kulturális intézményei (Katona József 
Megyei Könyvtár, Kecskeméti Ifjúsági Otthon, Erdei Ferenc Kulturális és Konferencia Központ, 
Ciróka Bábszínház, Kecskemétfilm Kft.) közös standon mutatták be értékeiket. Az érdeklődőket 
az újonnan elkészült kistérségi DVD-filmmel, 2009-es rendezvénynaptárral és a Bemutatkoznak 
a kistérség települései c. kiadvánnyal várták. 

- 2009. március 13-14. között megrendezett XVII. Tourex Idegenforgalmi Kiállítás és Vásáron 
Tourinform az iroda is részt vett, képviselve Kecskemét és térsége turisztikai kínálatát. 

- 2009. márciusban részt vettek a franciaországi és dornbirni kiállításon. 
- 2009. április 18-19. között a Tourinform iroda Veszprémben mutatta be Kecskemét és térsége 

turisztikai kínálatát. A kiállítás helyszínéül a Pannon Egyetem aulája szolgált, ahol 103 kiállító 
55 standját 6000 látogató tekintette meg. Az iroda a Dél-Alföldi Regionális Marketing 
Igazgatóság standján szerepelt, Szeged, Csongrád, Szentes és Gyula városa mellett. Kecskemét 
pozitív fogadtatásban részesült, nagy volt az érdeklődés a kistérségi városok, szálláshelyek, 
rendezvénynaptárunk és fürdők iránt. 

- 2009. május 19-én megrendezésre került Budapesten az Országos Tourinform Találkozó, ahol a 
naprakész turisztikai információk mellett tájékoztatást kaptak a Magyar Turizmus Zrt. 2009.évi 
marketingtervéről, a 2009.évi feladatokról, a 2008 kora telén végzett próbavásárlások 
eredményéről, illetve a Tourinform Szövetség munkájáról. 

- 2009. június 10-12. között a Tourinform iroda a miskolci Tourinform irodában várta a Kecskemét 
és térsége iránt érdeklődőket. A miskolciak három napon keresztül ismerkedhettek meg térségünk 
turisztikai kínálatával, miközben nyereményjátékon vehettek részt. 

- 2009. júniustól Hungary Card (Magyar Turizmus Kártya) értékesítésével bővült az iroda 
szolgáltatása. 

- 2008. decemberében Kecskemét Megyei Jogú Város Közgyűlésének Kulturális és 
Idegenforgalmi Bizottságának támogatásával elkészült kistérségünk idegenforgalmi 
látványosságait bemutató idegenforgalmi kisfilm magyar és angol nyelven. A kiterjedt 
testvérvárosi kapcsolatok és a német nyelvterületről érkezők jelentős érdeklődése miatt igény 
merült fel arra, hogy a magyar és angol mellett német nyelven is készüljön el a kistérségi film, 
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ezért 2009. májusában elkészítették a turisztikai kisfilmünket német nyelven is. A film 
mindhárom nyelven elérhető egy dvd-n a kecskeméti Tourinform Irodában. 

- 2009. július 11-én a Francia-Magyar régiók vásárán prospektusokkal jelentek meg, a Rendek 
Ökogazdagság képviselte a kistérséget. 

- 2009. augusztus 19-23. között irodánk kitelepült a Kettesfogathajtó Világbajnokság helyszínére, 
a kecskeméti Széktói Stadionban. Céljuk az volt, hogy az ideérkező turisták teljes körű 
információt kapjanak térségünk látnivalóiról, szálláslehetőségeiről, szolgáltatóiról és további 
programlehetőségekkel színesítsék itt tartózkodásukat. 

- 2009. augusztus 17-23. között a Hírös Hét Fesztivál keretén belül megrendezett XII. Térségi 
Kertészeti és Élelmiszeripari Kiállításon népszerűsítették Kecskemét város látnivalóit, 
programjait.  

- 2009. október 1-jétől elindították a Tourinform Kecskemét elektronikus turisztikai hírmagazinját 
Kecskeméti Turisztikai Hírmondó néven. Az érdeklődők havonta tájékozódhatnak a térség 
turisztikai híreiről, a városi és térségi rendezvényekről, programlehetőségekről. 

- 2009. december 3-án elindították a Térségi Turisztikai Klubot, melynek fő célkitűzése többek 
között a Térségi Turizmusfejlesztési koncepció frissítése, a turizmus szereplőinek 
összehangolása, érdekeik szélesebb körben való képviselete, a kijelölt feladatok megvalósítása 
csapatmunkával. A rendszeresen megrendezésre kerülő klubon a tagok folyamatos tájékoztatást 
kapnak a turisztikai klub működéséről, megvitatjuk az aktualitásokat és kijelöljük a következő 
időszak feladatait. 

- 2009-ben is sokan igénybe vették az iroda „kerékpár-kölcsönzés” szolgáltatását, mely nemcsak a 
látogatók, hanem a helyi lakosok körében is népszerű volt. 

- 2009-ben készült kiadványaik: 
- Kecskeméti programajánló 2009 – Kecskemét és térsége kulturális programjai (magyar, angol, 

német nyelven) 
- Bemutatkoznak a Kecskeméti Kistérség települései 
- Kistérséget bemutató idegenforgalmi film magyar, angol, német nyelven 
- Kecskemét belvárostérkép magyar, angol, német nyelven 
- Kecskemét, a Hírös város c. kiadvány magyar, angol, német nyelven 
- Média megjelenések a következő műsorokban, kiadványokban: 
- RTL Klub Menetrend belföldi turisztikai műsor 
- VIA Pannonia turisztikai kiadvány 
- Hölgyvilág magazin 
- Petőfi Népe Barangoló magazin 
- Duna TV Kalandozó belföldi turisztikai magazin 
- Kettesfogathajtó című programfüzet 
- A Dél-alföldi Regionális Marketing Igazgatóság Highlights 2010. (Kiemelt rendezvények 2010.) 

kiadvány 
h.) Kistérségi konferencia:  
A Társulásra átruházott önkormányzati feladatellátásokhoz kapcsolódóan, a jogszabályi változások 
tükrében – 2009. június 8-án és 2009. június 9-én  2 napos Kistérségi Konferenciát rendeztünk, 
melynek keretében helyi szakemberek értékelték az elmúlt időszak tapasztalatait, valamint 
minisztériumi előadók segítségével kaphattunk képet a feladatellátások országos vonatkozását illetően. 
A konferenciának – a korábbi évekhez hasonlóan – a Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat Katona 
József Könyvtára adott helyet. 
A konferencia megrendezésével kiemelt cél volt: 

- a Kecskemét és Térsége Többcélú Társulás 2008. évi feladatellátásának bemutatása 
- a feladatellátó szervek részére lehetőség biztosítása a személyes bemutatkozásra 
- az adott szakterületen belül együttműködési lehetőségek felkutatása, azok generálása, egyfajta 

tapasztalatcsere biztosítása 
- az ágazati minisztériumi elvárások, valamint fejlesztési tervek, pályázati lehetőségek 

megismerése. 
A konferencia megrendezésével sikerült a kistérségi „rendszerről”, a kistérségi feladatvállalásról 
átfogó képet nyújtani, valamint hozzájárultunk a kistérségben folyó munka hatékonyabbá tételéhez, 
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mely által növekedhet a szolgáltatások színvonala. A társulások egyre nagyobb szerepvállalása a 
feladatellátások, szolgáltatások terén – az előre vetített nehézségek ellenére is – tovább fog erősödni. 
Valóban sok lehetőség rejlik a térségi, valamint az ágazatok közötti együttműködésben. A 
tapasztalatok szerint nem csak a kistérségből, de más kistérségekből, a megyéből, illetve a régióból is 
többen részt vettek a rendezvényen. A rendezvény elérte célját, a résztvevők számos új információval, 
programmal, ismerettel gazdagodtak. 
 
Összességében elmondható, hogy mind az állami, mind a társadalmi, gazdasági és szakmai 
szervezetekkel kialakított kapcsolatrendszer hatékonyan működik, elősegítve az egész kistérség 
fejlődését. 
 
Összegzés: Az iroda ellátta 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 2009-ben is. 
Kialakították a kistérség fejlesztési elképzeléseit, felkészültek az EU-s források lehívására. A jövőben 
is azon munkálkodnak, hogy – figyelemmel a kistelepülések igényeire is – az egész kistérség 
fejlődését szem előtt tartva minél magasabb színvonalú szolgáltatást nyújthassanak a települések 
lakossága számára, a foglalkoztatás és a gazdasági versenyképesség növelése érdekében minél több 
forrást hívhassanak le, javítsák a térség elérhetőségét, valamint a térségi kohéziót.  
 
II. A kistérségi fejlesztési tanács, illetve a többcélú kistérségi társulás adatai: 
 

1. A Kecskemét és Térsége Többcélú Társulás tagjai: 
Ágasegyháza, Ballószög, Felsőlajos, Fülöpháza, Helvécia, Jakabszállás, Kunbaracs, Ladánybene, 
Lakitelek, Nyárlőrinc, Orgovány, Szentkirály, Tiszaug, Városföld Község Önkormányzata, 
Kerekegyháza, Lajosmizse, Tiszakécske Város Önkormányzata, valamint Kecskemét Megyei Jogú 
Város Önkormányzata. 
 

2. A tanács állandó meghívottjai: 
 a Társulást alkotó 18 tagönkormányzat polgármestere 
 a MÁK Dél-alföldi Regionális Igazgatóságának képviselője 
 a Bács-Kiskun Megyei Területfejlesztési Tanács képviselője 
 a Bács-Kiskun Megyei Agrárkamara képviselője 
 a Bács-Kiskun Megyei Kereskedelmi és Iparkamara képviselője 
 a Kiskunsági Mezőgazdasági Szövetség képviselője 
 a Kereskedők és Vendéglátók Országos Érdekképviseleti Szövetségének (KISOSZ) 

képviselője 
 a Magyar Szakszervezetek Országos Szövetségének képviselője 
 önkormányzati és térségi koordinátor: Csernus Ferenc 
 a Dél-alföldi Regionális Államigazgatási Hivatal Bács-Kiskun Megyei 

Kirendeltségének vezetője:  
 a Kecskemét és térsége civil egyeztető fórum képviselője: Kissné Kollár Eszter 

 
3. A tanács ülései: 

A Kistérségi Fejlesztési Tanács, ill. Társulási Tanács 2009-ben az alábbiak szerint ülésezett: 
A Kistérségi Iroda összeállította a Tanács 2009. 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: 
2009. január 13. 

1. Pályázat benyújtása a 2008/10/a számú Téli közmunkaprogramra  
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2009. január 28. 
1. A Dél-Alföldi Regionális Fejlesztési ZRt. tájékoztatója az aktuális önkormányzati és 

vállalkozásfinanszírozási lehetőségekről, különös tekintettel az UMVP 3.4. tengely 
pályázataira (meghívott előadó) 

2. Tájékoztató az „Út a munkához” programról 
3. A Kecskemét és Térsége Többcélú Társulás Társulási Megállapodásának módosítása 
4. 2008. évi költségvetési előirányzat módosítása 
5. A Kecskeméti Kistérségi Iroda létszámának meghatározása (gazdasági vezetői státusz) 
6. 2009. évi költségvetési előirányzat 
7. Kecskeméti TISZK Nonprofit Kiemelkedően Közhasznú Kft-ben állandó helyettes kijelölése 
8. A Lestár Péter Közoktatási Intézmény technikai alkalmazotti létszámának meghatározása 
9. A Kecskeméti Kistérség sport- és szabadidős stratégiájának elfogadása 
10. Tájékoztató a 2009. évben várható kistérséget érintő sportpályázatokról 
11. A  tanyavédelmi modellkísérleti program támogatása 
12. Tájékoztató Kecskemét és Térsége Többcélú Társulás Tourinform irodájának 2009. évben 

külföldi és belföldi kiállításokon való részvételéről 
 
2009. február 20. 

1. Kecskeméti Kistérség Akcióterve 2009-2010. 
2. Feladatellátó szervezetek (mikrotársulások) szakmai és pénzügyi beszámolói  
3. 2009. évi munkaterv elfogadása 
4. A 2009. évi feladatellátásokhoz kapcsolódó kistérségi kiegészítő normatíva átadását 

szabályozó megállapodások megkötése  
5. Megbízás a nevelési tanácsadás és logopédiai ellátás szervezési feladatainak koordinálására és 

szakmai szupervíziójára 
6. Tájékoztató a gyógytestnevelés kistérségi feladatellátásának lehetőségéről 
7. A pályaválasztási tanácsadás kistérségi feladatellátása 
8. Lestár Péter Közoktatási Intézmény beszámolója a 2008/2009. tanév I. félévéről 
9. A Lestár Péter Közoktatási Intézményben a 2009/2010. tanévben indítandó óvodai csoportok 

és osztályok számának meghatározása  
10. Óvodai jelentkezés a Lestár Péter Közoktatási Intézményben a 2009/2010. nevelési évre 
11. Beiskolázás a Lestár Péter Közoktatási Intézményben a 2009/2010. tanévre 
12. TISZK Társasági Szerződés módosítása 
13. Tájékoztató az Út a munkához programról   
14. Pályázat benyújtása a Közfoglalkoztatás-szervezők foglalkoztatásának támogatására  
15. Beszámoló a 2008. évi kistérségi sportpályázatokról 
16. Kistérségi Iroda Alapító Okiratának módosítása 

 
2009. március 27. 

1. A közfoglalkoztatás Társulás által történő kistérségi szintű megszervezése az „Út 
a munkához” program keretén belül 

2. Beszámoló a Társulás 2008. II. félévi tevékenységéről 
3. A Társulás 2008. évi gazdasági, pénzügyi beszámolója, zárszámadás elfogadása 
4. Beszámoló a Tourinform 2008. évi tevékenységéről 
5. Beszámoló Kecskemét és Térsége Többcélú Társulás idegenforgalmi 

kiállításokon való részvételéről 2009. első negyedévében 
6. Beszámoló a 2008. évi közhasznú foglalkoztatásról, valamint közmunka 

programokról 
7. Beszámoló a 2008. évi felügyeleti és belső ellenőrzés eredményeiről, 

tapasztalatairól 
8. A Társulás 2009. évi felügyeleti jellegű és belső ellenőrzési terve 
9. A Társulás és az általa fenntartott intézmény belső ellenőrzési feladatainak 

ellátására vonatkozó megbízási szerződésmegkötése 
10. A Kecskemét és Térsége Többcélú Társulás Szervezeti és Működési 

Szabályzatának módosítása 
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11. A Kecskeméti Kistérségi Iroda Szervezeti és Működési Szabályzatának 
módosítása 

12. Vasút-tisztasági közmunka programra pályázat benyújtása 
13. A Lestár Péter Közoktatási Intézményben sportiskolai tagozat indítása 
14. Gyógytestnevelés szakszolgálat megszervezése a Lestár Péter Közoktatási 

Intézményben 
15. Pályaválasztási tanácsadás kistérségi feladatellátásának megszervezése 
16. A Lestár Péter Közoktatási Intézmény infrastruktúra fejlesztésére irányuló 

pályázat benyújtása 
17. Kecskeméti TISZK Kiemelten Közhasznú Kft. üzleti tervének elfogadása  
18. Pályázat kiírása a pedagógiai szakszolgálat (nevelési tanácsadás és logopédia) 

térségi szintű ellátására 
 
2009. május 22. 

1. A Kecskeméti Kistérség 2009-2010. évi Akciótervének felülvizsgálata 
2. 2009. évi CÉDE pályázat benyújtása 
3. Kistérségi Közfoglalkoztatási Terv módosítása 
4. A Kecskemét és Térsége Többcélú Társulás és a Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat között – 

közcélú foglalkoztatásra vonatkozó – megállapodás megkötése  
5. Kecskemét és Térsége Többcélú Társulás Társulási Megállapodásának módosítása 
6. Kecskemét és Térsége Többcélú Társulás SZMSZ-ének módosítása 
7. A Társulás költségvetésének módosítása  
8. A 2009. évi feladatellátásokhoz kapcsolódó kistérségi kiegészítő normatíva átadását 

szabályozó megállapodások módosítása 
9. Kecskeméti Kistérségi Iroda Alapító okiratának módosítása 
10. A Lestár Péter Közoktatási Intézmény Alapító okiratának módosítása 
11. Pályázat benyújtása az iskolapszichológusi hálózat fejlesztésére 
12. Kecskeméti Animációs Filmfesztiválra díj felajánlása  
13. A Kecskeméti Kistérséget bemutató film német nyelvű változatának elkészítése 
14. Kistérségi Iroda kialakítása 

 
2009. június 12. 
1. Pályázat benyújtása az Oktatási és Kulturális Minisztérium „Kistérségi közkincs-

kerekasztalok további működésének támogatása” c. pályázati felhívásra 
2. Pályázat benyújtása az Oktatási és Kulturális Minisztérium Új tudás – műveltséget 

mindenkinek program keretében meghirdetett „Komplex kulturális fejlesztések a kistérségekben 
– 1. Komplex kistérségi napok” c. pályázati felhívásra 

 
2009. június 19. 

1. A Társulás gazdasági szervezeteinek átvilágítása, a közös gazdálkodás lehetőségének 
vizsgálata 

2. A Kecskeméti Kistérségi Iroda Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítása 
3. Pedagógiai szakszolgálat kistérségi szintű ellátására vonatkozó pályázatok elbírálása 
4. Bács-Kiskun Megyei Önkormányzattal pedagógiai szakszolgálat feladatellátásra kötött 

Megállapodás módosítása 
5. Maximális csoport- és osztálylétszám túllépésének engedélyezése a Lestár P. Közoktatási 

Intézményben 
6. A Lestár Péter Közoktatási Intézmény II. Rákóczi Ferenc Tagiskolájában 2009/2010. tanévben 

indítandó osztályok számának meghatározása 
7. A Lestár Péter Közoktatási Intézményben indítandó sportiskolai tagozat 
8. Megállapodás a Kecskemét, Csongrádi u. 26. sz. alatti ingatlan használatba vételéről  
9. A Hírös Hét Fesztivál keretében megrendezésre kerülő XII. Térségi Kertészeti és 

Élelmiszeripari Kiállítás  
10. Partnerségi megállapodás megkötése a Bács-Kiskun Megyei Mérnökkamarával 
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2009. augusztus 28. 
1. A Kecskemét, Csongrádi u. 26. sz. alatti helyiségek használatával kapcsolatban felmerült 

költségek megtérítésére vonatkozó Megállapodás megkötése 
2. 2009. évi kistérségi kiegészítő normatívák átadását szabályozó megállapodások módosítása 
3. 2009. évi költségvetési előirányzat módosítása 
4. Beszámoló a Kecskemét és Térsége Többcélú Társulás 2009. I. félévi tevékenységéről 
5. A Lestár Péter Közoktatási Intézmény szakmai beszámolója a 2008/2009. tanévről 
6. A Lestár Péter Közoktatási Intézmény 2009/2010. tanévre vonatkozó óratömegének 

meghatározása 
7. Étkezési térítési díj megállapítása a Lestár Péter Közoktatási Intézményben 
8. A Lestár Péter Közoktatási Intézmény II. Rákóczi Ferenc Tagiskolájának felújításával 

kapcsolatos engedélyezési tervek készítése 
9. A Bács-Kiskun Megyei Önkormányzattal kötött, pedagógiai szakszolgálatra vonatkozó 

Megállapodás módosítása 
10. Pályaválasztási tanácsadásra vonatkozó Feladatellátási terv elfogadása 
11. A II. Aranyhomok Kupa Kispályás Labdarugó Bajnokság megrendezése 
12. A Kecskeméti Kistérségi Iroda Alapító okiratának módosítása 
13. A Társulás 2009. évi közbeszerzési terve és Közbeszerzési Szabályzatának módosítása 
14.  DAOP-2.1.2/B-2009 Turisztikai Desztináció Menedzsment Szervezetek támogatása című 

pályázat 
15. A Kistérségi Közfoglalkoztatási Terv módosítása 
16. CE FREE projekthez történő partneri csatlakozás 
 
2009. szeptember 16. 

1. A TÁMOP 3.1.4-08/2. kódszámú pályázattal kapcsolatos közbeszerzési eljárást lezáró döntés 
meghozatala 

 
2009. szeptember 29. 

1. A Lestár Péter Közoktatási Intézményben 2010/2011. tanévben indítandó osztályok és szakok 
meghatározása  

2. A Lestár Péter Közoktatási Intézményben megszervezett gyógytestnevelés szakszolgálat 
finanszírozása  

3. Pályázat benyújtása a „TISZK rendszerhez kapcsolódó infrastrukturális fejlesztések” (TIPOP-
3.1.1-09/1) című pályázati felhívásra  

4. Pedagógiai szakszolgálat kistérségi ellátására vonatkozó pályázatok elbírálása 
5. Pedagógiai szakszolgálat 2010. évi kistérségi szintű ellátására benyújtott ajánlatok  
6. A nevelési tanácsadást és a logopédiai feladatellátást szabályozó szerződés felülvizsgálata a 

2010. évre vonatkozóan 
7. Az iskolapszichológusi hálózat kiépítése 
8. Feladatellátó szervezetek (mikrotársulások) szakmai és pénzügyi beszámolói  a 2009. I. félévi 

feladatellátásról 
9. Beszámoló a Hírős Hét Fesztivál keretein belül megrendezésre került XII. Térségi Kertészeti 

és Élelmiszeripari Kiállításról 
10. Tájékoztató az Oktatási Hivatal vizsgálatának eredményéről 
11. Kistérségi Közfoglalkoztatási Terv módosítása 
12. Beszámoló a Kecskeméti kistérség részesedéséről a Dél-alföldi Regionális Fejlesztési Tanács 

pályázati kereteiből 2009. évben  
13. Beszámoló a Bács-Kiskun Megyei Területfejlesztési Tanács 2009. évi munkájáról 
14. 2009. évi CÉDE pályázat módosítása 

 
2009. november 6. 

1. A Pénzügyi és Költségvetési Bizottság tagjának és elnökének megválasztása 
2. Az iskolapszichológusi feladat ellátására kötött megállapodások 
3. Fenntartói minőségirányítási program készítésére beérkezett ajánlatok  
4. 2009. évi kistérségi kiegészítő normatíva átadását szabályozó megállapodások módosítása 
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5. Tájékoztató a Társulás által 2010. évre lehívható normatívákról 
6. Beszámoló a 2009. évi vasúttisztasági közmunkaprogram megvalósításáról 
7. Beszámoló a 2009-ben megrendezett vándorkiállításokról 
8. Beszámoló a II. Aranyhomok Kupa Kistérségi Labdarúgó Bajnokság megrendezéséről 

2009. november 25. 
1. 2009. évi Kistérségi Közfoglalkoztatási Terv módosítása 
2. 2009. évi költségvetés módosítása 
3. Kecskemét és Térsége Többcélú Társulás 2010. évi költségvetési koncepciója 
4. A Kecskeméti TISZK Nonprofit Kiemelkedően Közhasznú Kft. 2009. évi működéséhez 

szükséges tulajdonosi támogatás 
5. A Kecskeméti TISZK Nonprofit Kiemelkedően Közhasznú Kft. Felügyelő Bizottságába tag 

delegálása  
6. A Társulás 2010. évi felügyeleti jellegű és belső ellenőrzési terve 
7. Kecskemét és Térsége Többcélú Társulás részvétele az Utazás 2010. Kiállításon 
8. Kecskemét és térsége turisztikai kiadvány újragyártása  

 
2009. december 16. 

1. Kecskemét és Térsége Többcélú Társulás 2009. évi költségvetésének módosítása 
2. A Társulás 2010. évi munkatervének elfogadása 
3. 2010. évi Kistérségi Közfoglalkoztatási Terv elfogadása 
4. A Társulás és az önkormányzatok között – közcélú foglalkoztatás megszervezésére és 

lebonyolítására – kötött megállapodások módosítása 
5. A Kecskeméti Kistérségi Iroda Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítása 
6. A 2009. évi feladatellátásokhoz kapcsolódó kistérségi kiegészítő normatíva átadását 

szabályozó megállapodások módosítása 
7. A kecskeméti Tourinform iroda 2010. évi marketingterve  
8. Kecskemét és Térsége Többcélú Társulás részvétele az Utazás 2010. Kiállításon 
9. Pályázat benyújtása a TIOP 1.1.1/09/1. kódszámú pályázati felhívásra 
10. A TÁMOP 3.1.4-08/2. kódszámú pályázattal kapcsolatos közbeszerzési eljárást lezáró döntés 

meghozatala 
11. 2010. évi Vasúttisztasági és idegenforgalmi közmunkaprogramra pályázat benyújtása 
12. 2010. évi Téli-tavaszi közmunkaprogramra pályázat benyújtása 
13. 2010. évi Roma közmunkaprogramra pályázat benyújtása 

 
III. A munkaszervezet elhelyezése, infrastrukturális helyzetének bemutatása: 
A Kistérségi Iroda a Városháza épületében (Kecskemét, Kossuth tér 1. II. emelet 18.) nyert 
elhelyezést. 
Az egyre bővülő feladatkörök nyomán a Kistérségi Iroda alkalmazottainak létszáma is bővült, így 
„kinőtték” a rendelkezésre álló helyet. Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzatával kötött 
bérleti szerződés alapján 2008. év végén a Társulás megkapta a Városháza épületében addig 
kihasználatlanul álló tetőtéri raktárhelyiséget, melynek átalakítási, felújítási munkálatait pályázati 
forrásból finanszírozta a Társulás. A kultúrált munkakörülményeket biztosító irodahelyiségek 
átadására 2009. március 26-án került sor. Az irodák jól felszereltek, a szükséges irodatechnikai 
eszközök (számítógépek, nyomtató, fénymásoló) rendelkezésre állnak, telefonvonal és Internet 
elérhetőség biztosított. A szintén újonnan kialakított tárgyalóhelyiség alkalmas kisebb létszámú 
megbeszélések lefolytatására, valamint a nagyobb létszámú értekezletek, konferenciák 
lebonyolításához a Városháza épületében található tárgyalótermeket veheti igénybe a munkaszervezet. 
 
Kecskemét Megyei Jogú Város Közgyűlése 36/2009.(II.26.) KH. számú határozatával, a Kistérségi 
Fejlesztési Tanács a 2/2009. (03.27.) KFT. sz. határozatával fogadta el a közfoglalkoztatás 
megszervezésére és lebonyolítására vonatkozó megállapodást, melyben Kecskemét Megyei Jogú 
Város Önkormányzata (továbbiakban: Önkormányzat) ezen feladat ellátásával a Kecskemét és Térsége 
Többcélú Társulást (továbbiakban: Társulás) bízta meg. A megállapodás 10. pontja értelmében az 
Önkormányzat vállalta, hogy Kecskemét közigazgatási területén ellátandó közcélú foglalkoztatással 
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összefüggő feladatok ellátásához a tárgyi feltételeket biztosítja. A Kecskemét, Csongrádi utca 26. 
szám alatt került kialakításra a közcélú munkavállalók ügyfélszolgálati helyisége. 
 
 
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a beszámolót elfogadni szíveskedjen. 
 
 
Felsőlajos, 2010. március 9. 
 

Csordás László sk. 
 
 


