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Elıterjesztés 
 

Felsılajos Község Önkormányzata Képviselı-testületének 
2011. március 28-i ülésére 

 
 
Tárgy:  Polgármesteri beszámoló a Kecskemét és Térsége Többcélú Társulás, illetve annak 
munkaszervezetében végzett 2010. évi tevékenységérıl 
 
  Ikt:  II/291/2/2011. 
 
 
Tisztelt Képviselı-testület! 
 
A települési önkormányzatok többcélú kistérségi társulásáról szóló 2004. évi CVII. törvény 6. § (3) 
bekezdése értelmében „A társulási tanács tagjai évente legalább két alkalommal beszámolnak 
képviselı-testületeiknek a társulási tanácsban végzett tevékenységükrıl.” 
A fenti rendelkezés értelmében elkészítettem a Társulási Tanács 2010. évi szakmai tevékenységérıl 
szóló beszámolót, mely az elıterjesztés melléklete.  
 
Kérem a Tisztelt Képviselı-testületet, hogy a határozat-tervezetben foglaltaknak megfelelıen fogadja 
el a 2010. évben a Társulási Tanácsban végzett tevékenységekrıl szóló szakmai beszámolót. 
 
 

HATÁROZAT-TERVEZET 
 
…./2011. (….) ÖH 

Polgármesteri beszámoló a Kecskemét és Térsége Többcélú Társulás, illetve annak 
munkaszervezetében végzett 2010. évi tevékenységérıl  

 
HATÁROZAT 

 
Felsılajos Község Önkormányzatának Képviselı-testülete elfogadja a polgármester Kecskemét és 
Térsége Többcélú Társulás és munkaszervezetében végzett 2010. évi tevékenységérıl készített szakmai 
beszámolóját. 
 
Felelıs: Képviselı-testület, 
Határid ı: 2011. március 28. 

 
 

Felsılajos, 2011. március 19.  

 
                                                                                       Juhász Gyula s.k. 
                                                                                         polgármester 
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Elıterjesztés melléklete 
 
 
Tárgy:   Beszámoló a Kecskemét és Térsége Többcélú Társulás 2010. évi tevékenységérıl 
 
 
A kistérségi fejlesztési tanács, illetve a többcélú önkormányzati társulás feladatainak ellátása 
érdekében a helyi önkormányzatokkal, az önkormányzatok területfejlesztési társulásaival, a 
kistérségben mőködı állami szervekkel, az érdekelt társadalmi és szakmai szervezetekkel, 
továbbá a gazdasági szervezetekkel történı együttmőködés értékelése: 
 
a.)  Szociális alapellátás: 

- 2010-tıl a jelzırendszeres házi segítségnyújtás ellátását a központi költségvetés 
közvetlenül finanszírozza a támogató szolgáltatás és a közösségi ellátások 
finanszírozásának rendjérıl szóló 191/2008. (VII.30.) Korm. rendelet alapján. 
Kistérségi kiegészítı normatíva nem állt rendelkezésre a feladat ellátására, és 2010. 
január 1. napjától kikerült az önkormányzatok kötelezıen ellátandó feladatai közül. A 
szolgáltatás ellátására a kistérségbıl több szervezet is sikerrel pályázott, azonban a 
helvéciai központtal mőködı szociális feladatellátó társulás (továbbiakban: 
mikrotársulás) nem nyert támogatást a feladatellátáshoz, így a mikrotársulást alkotó 
tagönkormányzatok képviselı-testületei úgy döntöttek, hogy 2010. január 1-jétıl a 
mikrotársulás nem biztosítja tovább ezen feladat ellátását, így ennek megfelelıen 
módosították a társulási megállapodásukat.  

- 2009-tıl a közösségi ellátásokat a központi költségvetés közvetlenül finanszírozza, 
kistérségi kiegészítı normatíva nem állt rendelkezésre a feladat ellátására, és 2009. 
január 1. napjától kikerültek az önkormányzatok kötelezıen ellátandó feladatai közül. 
A Fıplébániai Karitász Alapítvány mindhárom közösségi ellátásra (szenvedélybetegek 
közösségi ellátása; pszichiátriai betegek közösségi ellátása; szenvedélybetegek 
alacsonyküszöbő közösségi ellátása) sikeresen pályázott. E szolgáltatást a 
tagönkormányzatok a Fıplébániai Karitász Alapítvánnyal egyenként, külön-külön 
kötött megállapodás alapján biztosították a lakosság számára 2010. évben. 

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

- A szociális igazgatásokról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 
(továbbiakban Sztv.) korábban hatályos 86. § (3) bekezdésében foglaltak szerint a 
támogató szolgáltatás 2009. január 1-jétıl nem tartozik a kötelezı önkormányzati 
feladatok közé.  
A szolgáltatás ellátására a kistérségbıl több szervezet is sikerrel pályázott, melyekkel 
a tagönkormányzatok/mikrotársulások külön-külön állapodtak meg 2010. évben is.  

 
b.)  Közoktatás, pedagógiai szakszolgálat: 

- A Társulás 2007. július 1-jétıl fenntartja a Lestár Péter Egységes Középiskola, 
Szakiskola és Óvoda önállóan mőködı és gazdálkodó költségvetési szervet. Ezzel 
összefüggésben a Tanács meghatározta 2010/2011. tanévre az óvodai és iskolai 
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beiratkozások idıpontját, valamint az indítandó osztályok számát; döntött a maximális 
létszám túllépésének engedélyezése tárgyában, valamint jóváhagyta az intézmény 
SZMSZ-ét, Házirendjét és Minıségirányítási Programját. 

- A Kecskemét és Térsége Többcélú Társulás 2008. július 15-tıl tagja a Kecskeméti 
TISZK Nonprofit Kiemelkedıen Közhasznú Kft-nek. Basky András, a Közoktatási 
Társulási Bizottság elnöke a Kft. taggyőlésein részt vett, az ott elhangzottakról 
tájékoztatta mind a Társulási Tanács tagjait, mind pedig a Kistérségi Iroda illetékes 
munkatársait. 

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

A Társulás a Lestár Péter Közoktatási Intézményben mőködı szakszolgálaton 
keresztül  18 településen - az óvodától a középiskoláig – biztosította 2010-ben is a 
gyógytestnevelést.  

 A Társulási Tanács megállapodást kötött a Bács-Kiskun Megyei Önkormányzattal - a 
pedagógiai szakszolgálati feladatok közül - a továbbtanulási, pályaválasztási 
tanácsadás feladatainak ellátására, 2010. június 30-ig terjedı idıtartamra. Tekintettel 
arra, hogy a feladatellátás megfelelt a képzési kötelezettségrıl és a pedagógiai 
szakszolgálatokról szóló 14/1994. (VI. 24.) MKM rendeletben meghatározottaknak, a 
szolgáltatással elégedettek az igénybevevık, a Társulási Tanács 35/2010.(06.17.) KTT 
sz. határozatával döntött arról, hogy a szakszolgálati feladat ellátására ismét 
megállapodást köt a Bács-Kiskun Megyei Önkormányzattal a 2010. július 01 – 2015. 
június 30. terjedı idıszakra. 

- A kecskeméti Nevelési Tanácsadó 2006 óta látja el a kistérség 13 településén a 
pedagógiai szakszolgálati (nevelési tanácsadás) feladatokat. A jelentkezık magas 
száma, valamint a pedagógiai szakszolgálatokról szóló 4/2010. (I.19.) OKM rendelet 
szerinti feladatbıvülés miatt szakember-szükségletet jelzett az intézmény vezetıje. A 
Társulási Tanács 36/2010. (06.17.) KTT. sz. határozatában döntött arról, hogy 
támogatja 0,5 pszichológus álláshely betöltését 2010. szeptember 1-jétıl 2011. 
augusztus 31-ig. A létszámbıvítéshez szükséges támogatás összegét az érintett 
települési önkormányzatok az ellátottak létszámának arányában vállalták.  

- A Társulás 2009-ben iskolapszichológusi szolgáltatás megkezdésének, fejlesztésének 
támogatására, 1.150.000 Ft pályázati forrás lehívására vált jogosulttá. A feladatot 
ellátó kecskeméti Nevelési Tanácsadó közalkalmazotti jogviszonyban további 
foglalkoztatással alkalmazott 2 fı iskolapszichológust, akik Kerekegyháza és 
Lajosmizse (Felsılajos) közoktatási intézményeiben végezték munkájukat. A 2009-
ben megkezdett feladatellátás a 2010/2011-es tanévben is ellátásra kerül pályázati 
forrás nélkül is, hiszen Kerekegyháza és Lajosmizse Város Önkormányzata is vállalta, 
hogy biztosítják az egy fı iskolapszichológus személyi jellegő kiadásainak és 
munkaadót terhelı járulékainak státusznormatívával csökkentett költségeinek 
biztosítását. Erre vonatkozó megállapodás megkötése a Társulással folyamatban van. 

- A Társulás az egyes sajátos közoktatási feladatok támogatása igénylésének, döntési 
rendszerének, folyósításának, elszámolásának és ellenırzésének részletes szabályairól 
szóló 17/2010.(III.30.) OKM rendelet 14. §-a alapján pályázatot nyújtott be, amely 
pozitív elbírálásban részesült, így a Társulás 1.000.000 Ft támogatást nyert a 
lajosmizsei és kerekegyházi feladatellátáshoz kapcsolódó eszközbeszerzésére.  
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- Ugyanezen rendelet 13. §-a rendelkezik az iskolapszichológusi szolgáltatás 
megkezdésének, fejlesztésének támogatásáról, mely alapján a Társulás támogatási 
igényt nyújtott be a térségi iskolapszichológusi szolgáltatás kiépítésére. A Társulás 
1.150.000 Ft támogatást nyert a 2010 szeptemberétıl Ágasegyháza és Orgovány 
településeken elindított feladatellátáshoz kötıdı létszámfejlesztéssel összefüggı 
általános személyi kiadásokra és a munkaadót terhelı járulékokra. 

 
c.)  Együttmőködés:  

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

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

- MÁV Zrt. Pályavasúti Üzletág Pálya és Mérnöki Létesítmények Fıosztálya: 
A Társulás a Vasút-tisztasági közmunka program megvalósításában szorosan 
együttmőködik a MÁV Zrt. Pályavasúti Üzletág Pálya és Mérnöki Létesítmények 
Fıosztályával, melynek eredményeként közösen meghatározásra került a projekt 
keretében megtisztításra kerülı vasúti pályaszakaszok. 

- Kecskeméti Regionális Képzı Központ: 
A közmunka pályázatok megvalósításának részeként szerepelt a közmunkások 
munkaerı-piaci reintegrációs tréningben való részesítése, melyet a Kecskeméti 
Regionális Képzı Központtal együttmőködve valósított meg a Társulás. A 
tanfolyamot sikeresen elvégzık a képzés végén betanított kisgépkezelı és parlagfő 
mentesítı KRKK bizonyítványt vehetnek át.  

- Kecskemét Megyei Jogú Város Cigány Települési Kisebbségi Önkormányzata: 
A foglalkoztatást elısegítı közmunka pályázatok sikeres elıkészítése és 
megvalósítása érdekében Társulásunk együttmőködési megállapodást kötött 
Kecskemét Megyei Jogú Város Cigány Települési Kisebbségi Önkormányzatával, 
melyben a kisebbségi önkormányzat vállalta a helyi cigányság helyzetérıl való 
információnyújtást, a programokban foglalkoztatott cigány származású személyek 
toborzásában, illetve kiválasztásában való közremőködést. 

- 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 munkaerı igénylés, közvetítés, 
adatszolgáltatás, havi jelentések készítése formájában. 

- Közcélú munkavállalók foglalkoztatása: 
2010. évben is a Kecskemét és Térsége Többcélú Társulás végezte a közcélú 
munkavállalók foglalkoztatásának megszervezését és lebonyolítását 13 önkormányzat 
megbízásából, Az „Út a munkához” program közös megvalósítása mellett. 
Társulásunk e 13 önkormányzattal és 148 foglalkoztatási hellyel kötött külön 
megállapodást, melyben rögzítette az együttmőködés szabályait. A Társulás a program 
mőködtetésének köszönhetıen 2307 a térségben élı állampolgárnak biztosított 
munkalehetıséget. 
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- Kistérségi Koordinációs Hálózat:  
A Kistérségi Koordinációs Hálózat (KKH) célja az Új Magyarország Fejlesztési Terv 
megvalósítási szakaszában folyamatosan növekvı feladatok még hatékonyabb 
ellátása, az uniós fejlesztési források és a hazai területi alapú támogatások sikeres 
felhasználása, illetve a kistérségi szereplık egyeztetése révén a párhuzamosságok 
elkerülése. Ennek keretén belül kistérségenként legalább egy kistérségi koordinátor 
mőködik, aki kistérségi szinten együttmőködik a vidékfejlesztési támogatások 
felhasználását elısegítı Helyi Vidékfejlesztési Iroda (továbbiakban: HVI) hálózattal, 
illetve a kistérségi területfejlesztés egyéb szakmai szereplıivel (kistérségi titkár, 
területfejlesztık).  
2010. július végétıl a Helyi vidékfejlesztési Iroda megszőnt, jelenleg az Új 
Magyarország Fejlesztési Terv pályázati tevékenységét segítı térségi koordinációs 
hálózat átalakítás alatt van. 

- Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat Közmővelıdési Szakmai Tanácsadó és Szolgáltató 
Intézete  
Immár 4. éve együttmőködik a Társulás az Intézettel a Közkincs programok 
megvalósításában, melynek eredményeként rendszeresen találkoznak a Közkincs 
kerekasztal tagjai, elkészült a kistérséget alkotó települések értéktára, kistérséget 
népszerősítı kiadványok jelentek meg, kiállítások megrendezésére került sor, valamint 
elkészült és elfogadásra került a kistérségi kulturális stratégia rövid távú operatív 
programja. 

- Aranyhomok Kistérségfejlesztési Egyesülettel együttmőködve az alábbi 
tevékenységeket folytattuk: 
A Társulás munkatársai végezték a kistérség informatikai infrastruktúrájának 
fejlesztése keretében, a létrehozott Aranyhomok Kistérségi Adattár településsoros 
statisztikai adatainak aktualizálását, a civil és vállalkozói adattár adatainak bıvítését, 
illetve a dokumentumtár feltöltését újabb anyagokkal, melyek hasznos segítséget 
nyújtanak pályázatok elkészítéséhez, projekt ötletek kidolgozásához és 
megvalósításához, szakmai dolgozatok elkészítéséhez, továbbá álláskereséshez is. 
 Fontos feladat volt Kecskeméti kistérség hivatalos honlapjának 
(www.aranyhomok.hu) mőködtetése, szerkesztése és fejlesztése, illetve Kecskemét 
Megyei Jogú Város honlapjának „Kistérség”, illetve „Idegenforgalom” 
menüpontjainak folyamatos szerkesztése, a lakosság, a civil szervezetek, intézmények, 
vállalkozók számára hasznos információkkal történı feltöltése, továbbá megjelenési 
lehetıség biztosítása (pl. adó 1% kampány). 
Hírlevél: A 2002. évben indult „Kistérségi Hírlevel”-et a településfejlesztık készítik 
azzal a céllal, hogy a térségben élık rendszeresen tájékozódhassanak eseményekrıl, 
képet kapjanak a térségben történı kezdeményezésekrıl, fejlesztésekrıl, valamint a 
legfrissebb jogszabályokról, pályázatokról is. A kiadvány havonta jelenik meg 1000 
példányban. Terjesztését a munkatársak végzik, kiemelt partnereinknek postán, illetve 
elektronikus úton továbbítjuk. 

 

A kistérség társadalmi, gazdasági és környezeti fejlesztése érdekében a helyi önkormányzatok, 
azok területfejlesztési társulásai és a kistérség területén mőködı gazdasági és társadalmi 
szervezetek fejlesztési elképzelései összehangolásának érdekében végzett tevékenység 
értékelése. 
 
A Társulás a Kecskeméti kistérség területén a kistérség társadalmi, gazdasági és környezeti 
fejlesztése érdekében a régió fejlesztési terveiben foglaltaknak megfelelıen igyekszik 
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összehangolni a helyi önkormányzatok és a kistérség területén mőködı gazdasági szervezetek 
fejlesztési elképzeléseit a területfejlesztésrıl és területrendezésrıl szóló 1996. évi XXI. 
törvényben foglalt rendelkezések szerint.  
 
a.) A kistérség társadalmi, gazdasági és környezeti helyzete, adottságai vizsgálata és 

értékelése érdekében végzett tevékenység összefoglalása: 

2010. elsı félévében a területfejlesztés és a térségi programozás várható átalakítása miatt 
új tervdokumentumok nem készültek. A második félévben elindultak az új kistérségi 
Területfejlesztési Terv elıkészítési munkálatai. Ennek keretén belül a helyzetfeltárás 
során összegyőjtésre kerültek a kistérség önkormányzatainak 2007. és 2010. között 
indított projektjei, melyek összesítésre és elemzésre kerültek. Ez az adatbázis a 
késıbbiekben kiegészítésre került a nem önkormányzati pályázók (magán-, üzleti- és civil 
szféra) nyertes UMFT projektjeivel, így gyakorlatilag teljes rálátással rendelkezik a 
Társulás az adott idıszakban a kistérség településein elért uniós pályázati forrásokra.  

 
b.) A kistérség területfejlesztési koncepciójának és programjának, valamint a kistérség 

stratégiai és operatív programjának kidolgozása, elfogadása, illetve megvalósulásuk 
ellenırzése tekintetében végzett tevékenység összefoglalása: 

A kistérségi Területfejlesztési Terv már 2006-ban elkészült. Ez a tervdokumentum 
napjainkra erısen felülvizsgálatra szorul. Ennek keretén belül 2010. szeptemberében 
megkezdıdött egy új kistérségi Területfejlesztési Terv elıkészítési munkálata. A 
helyzetfeltáró munkarész adatgyőjtése folyamatban van. 

 
c.) A fejlesztési (stratégiai és operatív) programok megvalósítása érdekében készített 

pénzügyi tervek tartalma: 

A 2006-os fejlesztési dokumentumok pénzügyi tervei napjainkra már nem tekinthetık 
aktuálisnak. Az új térségi Területfejlesztési Terv elıkészítési szakaszban van, a stratégiai 
és operatív munkarészek elkészülte 2011. II. félévére várható.  

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

programok megvalósításához önállóan győjtött források bemutatása 

A rendelkezésre álló legfontosabb forrás egyrészt a tagönkormányzatok mőködési 
hozzájárulása (tagdíj), a tagönkormányzatok saját forrása, a feladatellátásokhoz 
kapcsolódó kistérségi kiegészítı normatíva (Magyar Köztársaság 2010. évi 
költségvetésérıl szóló 2009. évi CXXX. törvény 8. számú melléklete III. pontja). 
A kistérséget alkotó települési önkormányzatok 2010-ben 8.665,- E Ft mőködési 
hozzájárulást fizettek be a Társulás számlájára, valamint többcélú kistérségi társulások 
általános feladatainak támogatására mintegy 32 300 E Ft-ot, összességében pedig 
347.652,- E Ft kistérségi kiegészítı normatívát igényeltünk a 2010. évre. A Lestár Péter 
Közoktatási Intézmény fenntartójaként a Társulás 390.254,- E Ft normatíva lehívására vált 
jogosulttá, közoktatási feladatai ellátására a költségvetési törvény 3. mellékletében 
foglaltak alapján. 

 A Kistérségi Iroda figyelemmel kísérte a többcélú társulásokra vonatkozó támogatási 
rendeletek megjelenését, változását, és ezeknek megfelelıen tájékoztatta a térség 
önkormányzatait, mikrotársulásait. Amennyiben szükséges volt, további adatgyőjtéseket 
végzett a törvényi változásoknak megfelelıen. A kiértékelt adatokat továbbította az 
illetékes hatóságok felé. 
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A társulási megállapodásban vállalt feladatellátási jogcímeknek megfelelıen Társulásunk 
települési szintő adat- illetve mutatószám felmérést végzett. A begyőjtött adatok 
összesítésével, illetve a törvényi szabályozások figyelembevételével végzett 
kiértékelésével elkészítette a 2010. évi kiegészítı normatíva igénylést. A normatívák 
mutatószám arányos mikrotársulási szintő lebontása után megkötésre kerültek a 
feladatellátási szerzıdések.  

 
e.) A kistérség fejlesztéséhez kapcsolódó források igényléséhez benyújtott pályázatok 

felsorolása, tartalmuk rövid bemutatása 

A kistérség önkormányzatai igen aktív és gyümölcsözı évet zártak pályázati szempontból 
2010-ben. Különbözı pályázati források felhasználásával mindösszesen közel 3,4 milliárd 
Ft értékben hajtanak végre beruházást, mely kb. 2,5 milliárd Ft elnyert támogatáson 
alapul. A teljes beruházási érték nagyjából fele a dél-alföldi regionális operatív 
programból (DAOP) származik, melybıl legjelentısebb a térségfejlesztési prioritás közel 
900 milliós értékkel (szennyvízberuházások, hulladéklerakók rekultivációja, csapadékvíz 
elvezetés, stb.), de jelentıs a közlekedési infrastruktúrára és a turisztikai célú 
fejlesztésekre lekötött keret is. Mintegy 600 millió Ft értékben indult fejlesztés a 
társadalmi infrastruktúra (TIOP) területén, jelentıs részben az iskolák informatikai 
korszerősítésére. Az uniós pályázatokon kívül több egyéb forrást is igénybe vettek a 
települések: több mint 400 millió Ft értékben indultak beruházások az úthálózatok 
felújítására, közmunka programokra, iskolák és egyéb épületek felújítására.  

A kistérséget érintı pályázatok benyújtásához a települési önkormányzatok lakosságszám 
arányosan biztosították a szükséges önerıt. 

- A Kecskemét és Térsége Többcélú Társulás 2009. június 19-én nyújtotta be térségi 
szintő pályázatát a 2009. évi CÉDE pályázati felhívásra, melyen a Társulás 6.030.563 
Ft vissza nem térítendı támogatásban részesült. Az igényelt pályázati összegbıl 6 
települési önkormányzat – Kecskemét, Tiszakécske, Lajosmizse, Nyárlırinc, 
Szentkirály és Kunbaracs – tudta a hatékonyabb közcélú foglalkoztatás hátterét 
biztosítani, anyag-, eszköz- és kisgépbeszerzés formájában. A 75 %-os támogatási 
forrásból 2009. II., valamint 2010. I. és II. félévében 100 kg sportfőmag, 31,64 m3 
beton, 30,21 m3 homokos kavics, 0,58 m3 zsaludeszka, 599 fm polifoam diletációs 
csík, 6 db főnyíró traktor, 5 db főnyíró, 1 db fúvógép, 1 db sövényvágó, 1 db főkasza, 
4 db szegélyvágó, 1 db ágvágó, 1 db lombporszívó, 2 db láncfőrész került beszerzésre, 
illetve a kunbaracsi általános iskola udvarának öntözırendszere került kiépítésre. A 
pályázatnak köszönhetıen Kecskeméten az Arató utcában egy oldalon összesen 470 
m, a Vándor utcában pedig két oldalon összesen 605 m járda került megépítésre.   A 
Dél-alföldi Regionális Fejlesztési Tanács támogatásának köszönhetıen az 
önkormányzatok megfelelı teljesítményő és mennyiségő munkaeszközhöz, kisgéphez 
és anyaghoz juthattak, mellyel eredményesebb közcélú foglalkoztatást valósíthattak 
meg. A pályázat során kitőzött célokat a Társulás maradéktalanul teljesítette, az 
elszámolási és az adatszolgáltatási dokumentumokat pedig pontosan és határidıre 
megküldte a pályáztató szervezetnek. 

- Az Oktatási és Kulturális Minisztérium által 2009-ben meghirdetett Közkincs 
Kerekasztal pályázati felhívásra benyújtott pályázat pozitív elbírálásában részesült, így 
900.000,- Ft támogatást nyert a Társulás a 2010-re is áthúzódó (2009. augusztus 1. – 
2010. május 15.) program megvalósításához. A pályázati kiírás szerint a Kerekasztal 
feladatai között szerepelt a települési önkormányzatok, majd a Társulás által 
elfogadott kistérségi kulturális stratégia rövid távú operatív programjának elkészítése; 
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továbbfejlesztett, frissített települési értéktárak elkészítése; a 2009-2010-ben beadott, a 
kulturális terület fejlesztését célzó pályázat; valamint kistérségi szintő projekt 
megvalósítása. A fenti követelmények mind hiánytalanul teljesültek, e mellett 
folytatódott a települések közkincseinek megismerése is. 2009. szeptemberében 
Kerekegyházára, 2009. októberében Tiszaugra és Lakitelekre, 2009. decemberében 
Ágasegyházára, 2010. februárjában a Szórakaténusz Játékmúzeum és Mőhelybe, 2010. 
áprilisában Helvéciára és Ballószögre szervezett látogatást a Társulás. 

- Az Oktatási és Kulturális Minisztérium 2010-ben is meghirdette Közkincs 
Kerekasztal programsorozatát, melyre Társulásunk 2010. június 21-én nyújtotta be 
a pályázatát. A projekt megvalósításának ideje 2010. szeptember 1-tıl 2011. május 
15-ig terjed, melyhez 300.000,- Ft támogatásban részesült a Társulás. 2010-ben 
Kecskemétre, Helvéciára, Ballószögre, Felsılajosra és Jakabszállásra szervezett 
látogatást a Társulás a program keretében.  

- Az Oktatási és Kulturális Minisztérium a Közkultúra, kulturális vidékfejlesztés és 
kisebbségi kultúra támogatása elıirányzat forrásainak terhére, 2009-ben pályázatot 
hirdetett „Komplex kistérségi napok” megszervezésének támogatására. A támogatás 
célja a helyi kistérségi, mikrotérségi identitástudat erısítése érdekében olyan helyi és 
kistérségi együttmőködésben megvalósuló kulturális rendezvények, események 
támogatása, amelyek több települést érintenek, hagyomány teremthetı, illetve a 
meglévı hagyományok megırizhetık. A pályázattal 1.000.000,- Ft támogatást nyert a 
Társulás, a program megvalósításának ideje 2009. augusztus 1-tıl 2010. május 15-ig 
terjedt. E támogatás lehívásával lehetıvé vált a Térségi Kertészeti és Élelmiszeripari 
Kiállítás vándoroltatása, így a kecskeméti lakosokon kívül a kistérséghez tartozó 
további 17 település lakossága helyben gyönyörködhetett a térség értékeiben, 
amelyhez a helyi és a környezı települések kulturális csoportjainak fellépése társult. E 
rendezvények célja az volt, hogy elsı lépésben az egymáshoz közel élıknek legyen 
lehetısége a szomszéd településen található értékek, az ott mőködı mővészeti 
csoportok megismerésére. Másrészt megismerkedhettek az érdeklıdık olyan 
különleges termékekkel, amelyek mind a kistérségben élı mesterek és termelık 
kezének munkáját dicsérik. Összességében a kiállítás eredményesnek mondható, mivel 
minden településen nagy volt az érdeklıdés iránta, valamint a visszajelzések is 
pozitívak voltak. 

- A Kecskemét és Térsége Többcélú Társulás pályázatot nyújtott be - az önkormányzati 
miniszter által kiadott  a bölcsıdék és közoktatási intézmények infrastrukturális 
fejlesztése, valamint közösségi buszok beszerzése támogatás igénybevételének 
részletes feltételeirıl szóló 8/2009.(II.26.) ÖM rendelet alapján - az általa fenntartott 
Lestár Péter Közoktatási Intézmény II. Rákóczi Ferenc Tagiskolája infrastrukturális 
fejlesztésére. A benyújtott pályázat kedvezı elbírálása folytán a Társulás 20.000.000,- 
Ft támogatásban részesült.  A korszerősítés négy ütemben valósult meg, az I. ütemben 
a II. emelet feletti tantermi szárny, I. emelet feletti étterem és zsibongó, valamint a III. 
emelet feletti lépcsıház és hıközpont tetejének felújítására került sor. A kivitelezı a 
munkálatokat 2010. június 30-án befejezte, a használatbavételi engedély kiadásra 
került, a Társulás szakmai és pénzügyi beszámolási kötelezettségének határidıre 
eleget tett. 

- A Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében került kiírásra a TÁMOP-
3.1.4/08/2. kódszám, „Kompetencia alapú oktatás, egyenlı hozzáférés- Innovatív 
intézményekben” címő pályázati felhívás. A Társulás által benyújtott pályázat 
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kedvezı elbírálása folytán 72.000.000,- Ft támogatást nyert a Társulás a Lestár Péter 
Közoktatási Intézmény négy feladatellátási helyén megvalósítandó programra.  
A pályázat 2009. május 27-tıl  2010. augusztus 31-ig tartó idıszak alatt valósult meg.  
Az oktatás fejlesztéséhez 2010. I. félévében laptopok, tankönyvek, taneszközök 
kerültek beszerzésre a feladatellátási helyek igényeinek megfelelıen. A nevelési-
oktatási intézmény típusainak megfelelı feladatok vonatkozásában – feladatellátási 
helyenként, az adott intézménytípusnak megfelelı (pl. óvoda, általános iskola, 
középiskola), releváns feladatokat kellett megtervezni és megvalósítani. Az újszerő 
tanulásszervezési eljárások alkalmazását támogató oktatási programok és taneszközök 
bevezetése, adaptációja tette lehetıvé az oktatás korszerősítését. A projekt szakmai 
megvalósítása megtörtént, jelenleg elszámolás alatt van. 

- A Társulás pályázatot nyújtott be a TÁMOP-3.1.4/08/2. kódszámú pályázatához 
kapcsolódóan a TIOP-1.1.1-09/1. kódszámú „A pedagógiai módszertani reformot 
támogató informatikai infrastruktúra fejlesztése” címő pályázati felhívásra, amely 
kedvezı elbírálásban részesült, így a Társulás 33.600.000 Ft támogatási forrás 
felhasználására vált jogosulttá. Ebbıl a támogatási forrásból a Társulás a Lestár Péter 
Közoktatási Intézmény II. Rákóczi Ferenc Tagintézményének vásárolt 257 tanulói 
laptopot, 10 tanári laptopot, illetve a hozzájuk tartozó infrastrukturális eszközöket.  

- A Kecskemét és Térsége Többcélú Társulás 2010-ben is benyújtotta pályázatát a 
„Téli-tavaszi közmunka programra”, mely eredményesnek bizonyult. A 2010. január 
15. és június 15. közötti idıszakban 40 fı közmunkás foglalkoztatására nyílt lehetıség 
a Szociális és Munkaügyi Minisztérium által meghirdetett közmunka programon belül. 
A pályázatban térségi szinten 13 település vett részt, melyek közül a gesztori szerepet 
Kecskemét vállalta fel. A pályázat sikeres végrehajtására 26 000 000,- Ft támogatást 
nyert a Társulás. A közmunka program lebonyolítása során tervezett feladatok között 
szerepelt: önkormányzati intézmények belsı felújítási munkálatai, 
településüzemeltetési és -tisztasági feladatok ellátása, parkfenntartás, temetkezési és 
kegyeleti helyek környezetének rendbetétele. A projekt végrehajtásának részeként 10 
fı munkavállaló a Kecskeméti Regionális Képzı Központ lebonyolításában egy, a 
munkaerı piacra való visszatérést elısegítı személyiségfejlesztı tréningen és 
szakképzett kisgépkezelı és parlagfő mentesítı képzésen vett részt. 

- A Társulás sikerrel pályázott a Szociális és Munkaügyi Minisztérium által kiírt 2010/6 
számú „Vasút-tisztasági közmunka pályázat” -ra. A 2010. május 1. és 2010. október 
31. között tartó program keretében 50 fı regisztrált munkanélküli napi 8 órás 
foglalkoztatásával a térségi vasútvonalak közvetlen környezetének megtisztítását, 
parlagfő mentesítését és a vasútállomások környékének rendbetételét tőzte ki célul a 
Társulás.  A pályázatban vállalt feladatok megvalósítására 39 000 000,-Ft vissza nem 
térítendı támogatást nyújtott a minisztérium. A támogatási szerzıdésben megjelölt 
bér- és járulékkeret terhére 10 fı közmunkást továbbfoglalkoztathatott a Társulás 
2010. november 30-ig. A program szerves részét képezte a 10 fı részére megtartott 60 
órás, 4 modulos képzés, melynek résztvevıi - a sikeres vizsgát követıen - „Betanított 
környezetvédı, parlagfő mentesítı képesítést, kisgép-kezelıi bizonyítványt” kaptak.  

- A Kecskemét és Térsége Többcélú Társulás szervezésében megvalósuló „Út a 
munkához” program zavartalan folytatása érdekében Társulásunk pályázatot nyújtott 
be az Országos Foglalkoztatási Közalapítvány „Közfoglalkoztatás-szervezık 
foglalkoztatásának támogatása” elnevezéső központi munkaerı-piaci programra. A 
program célja a közcélú foglalkoztatás szervezéséhez megfelelı képzettségő 
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szakember biztosítása, szakmai segítség nyújtása a közcélú foglalkoztatás hatékony 
megszervezéséhez, és az ezzel kapcsolatos adminisztrációs terhek csökkentéséhez. A 
sikeres pályázat eredményeként a Társulás 19.116.675,- Ft vissza nem térítendı bér- 
és járuléktámogatásban részesült, mely 19 fı közfoglalkoztatás-szervezı 2010. április 
1-tıl 2010. december 31-ig történı alkalmazására biztosított fedezetet.  

 
 
A kistérségben kialakult társadalmi, gazdasági és foglalkoztatási válsághelyzetek kezelése 
érdekében tett intézkedések ismertetése: 
 
a.) Közfoglalkoztatás: 

- Az Országgyőlés 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 munkaerı-piaci 
programokban való részvételre helyezték át. A módosítás lehetıvé tette, hogy 2009-
ben elinduljon, majd 2010-ben folytatódjon 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 lebonyolítását a Társulás vállalta fel. 13 önkormányzat döntött a 
program közös megvalósítása mellett. Az együttmőködés szabályai megállapodásban 
rögzítésre kerültek. 

- A program részleteit a Kistérségi Közfoglalkoztatási Terv tartalmazza, melyet a 
települési önkormányzatokkal közösen, a munkaügyi központ közremőködésével 
került kidolgozásra. A tervet véleményezte, megtárgyalta és elfogadta mind a 
Kistérségi Szociálpolitikai Kerekasztal, mind a munkaügyi központ helyi 
kirendeltsége, mind pedig a Társulás legfıbb döntéshozó szerve, a Társulási Tanács. 
Az önkormányzatok közlése alapján az álláskeresıként nyilvántartott rendszeres 
szociális segélyen lévık száma: 2.690 fı. A Térségben az év elsı felében 805 fı új 
közcélú munkavállaló foglalkoztatására nyílt lehetıség. A foglalkoztatás során 
jelentıs eredményeket ért el a Társulás a munkanélküliek munkaerıpiacra való 
visszajuttatása terén. A Társuláshoz beérkezett munkaerı-igények alapján átlagosan 
havi 1100-1300 fıt foglalkoztatott a Társulás. 2010-ben 148 foglalkoztatási hellyel 
kötött a Társulás szerzıdést, melyekkel közfoglalkoztatás-szervezı munkatársak (19 
fı)  folyamatos kapcsolatban álltak. 

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

 
b.) Közhasznú programok 2010-ben: 

A Dél-alföldi Regionális Munkaügyi Központ Kecskeméti Kirendeltség és Szolgáltató 
Központ 2010. év elsı félévében a Kecskemét és Térsége Többcélú Társulásnak 
közhasznú foglalkoztatás céljából az alábbi forrásokat nyújtotta: 

- 2010. 03. 15. – 2010. 09. 14. között 4 fı 8 órás irodai foglalkoztatására 70%-os bér-és 
járuléktámogatást (1 920 248 Ft,-) 

- 2010. 06. 21. – 2010. 12. 31. között 2 fı 8 órás irodai foglalkoztatására 90%-os bér-és 
járuléktámogatást (1 309 256 Ft,-) 
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- 2010. 07. 16. – 2010. 12. 31. között 3 fı 8 órás irodai foglalkoztatására 90%-os bér- és 
járuléktámogatást ( 1.885.957 Ft,-) 

- 2010. 08.17. – 2010. 12.31. között 2 fı 8 órás irodai alkalmazott 70%-os bér és 
járuléktámogatást (720.092 Ft,-) 

- 2010.1018. – 2010.12.31. között 1 fı 8 órás, 1 fı 6 órás irodai alkalmazott részére 
90%-os bér- és járuléktámogatást ( 445. 771 Ft,-) 

- 2010. 11.05. – 2010. 12. 31. között 2 fı 8 órás irodai alkalmazott 90%-os bér- és 
járuléktámogatást (374.076 Ft,- ) 

 
c.) TÁMOP-os programok 2010-ben: 

A Dél-alföldi Regionális Munkaügyi Központ Kecskeméti Kirendeltség és Szolgáltató 
Központ 2010. év elsı félévében a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretbıl a 
Kecskemét és Térsége Többcélú Társulásnak az alábbi forrásokat nyújtotta: 

- 2009. 10. 12. - 2010. 08. 11. között 1 fı 8 órás titkárnıi feladatok ellátására 100%-os 
bér- és járuléktámogatást (2010. évre esı támogatás 685 800 Ft) 

- 2009. 11. 16 – 2010. 07. 15. között 6 fı pályázatírói feladatok ellátására 100%-os bér- 
és járuléktámogatást (2010. évre esı támogatás 5 029 200 Ft). 

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

a.) A korábbi pályázati munkák és együttmőködések révén 2010. február 9-tıl a Kecskemét 
és Térsége Többcélú Társulás 8. projekt partnerként tagja a Central Europe program 
keretében futó 1CE028P1 azonosítójú FREE projektnek. A projekt keretein belül cseh, 
lengyel, szlovák, szlovén, olasz partnerekkel, ill. a Debreceni Tudományegyetemmel 
mőködik együtt Társulásunk. Ezen pályázat keretében folytatódott az a 2008-ban 
megkezdett nemzetközi munka, amely a kistérség gazdasági szerkezetváltását, a térségi 
szereplık innovációját volt hivatott támogatni. A CE FREE projekt feladatainak 
keretében adatbázis keretrendszer kiépítésére, valamint innovációs mediátor képzés 
szervezésére került sor. 

b.) Az innováció támogatása érdekében 2010. március 26-án országos konferenciát 
szervezett a Társulás Design és Innováció címmel, amelyen elıadóként megjelent 
Szıcs Géza és a hazai innováció számos jeles képviselıje. A konferencia mellett 3 
kiállítás került megrendezésre a design, mint low-tech innováció témakörében. 

c.) A pályázatok adminisztrációs feladatait teljesültek. Projekttel összefüggı nemzetközi 
találkozókon Bolognában, Mariborban, Karlovy Vary-ban és Prágában vettek részt a 
Társulás munkatársai. 

d.)  A Gazdaságfejlesztési Csoport a kecskeméti kistérségi önkormányzatok és 
intézmények pályázati munkáját partnerszervezéssel, pályázatok elıkészítésével 
segítette az IPA HUSRB programja keretében, amely munka jelenleg is folyik.  

 
 
A munkaszervezet tevékenységének összefoglaló értékelése: 

a.) A helyi önkormányzati választásokat követıen 2010. október 22-én tisztújító ülésre 
került sor, a Társulás elnökének a tagok Dr. Zombor Gábort, Kecskemét Megyei Jogú 
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Város polgármesterét választották meg. Megválasztásra kerültek a Társulás alelnökei, a 
Pénzügyi és Költségvetési Bizottság, valamint a Közoktatási Társulási Bizottság tagjai. 
Társulásunk biztosította a Kecskemét és Térsége Többcélú Társulás Tanácsainak és 
annak szerveinek (bizottságok) folyamatos mőködését,  ellátta a Társulási Tanács és a 
Kistérségi Fejlesztési Tanács döntés elıkészítéssel és végrehajtással kapcsolatos 
feladatait, segítette a Tanács tisztségviselıinek és tagjainak a tevékenységét, elkészítette 
a Kecskemét Megyei Jogú Város Közgyőlése elé azon elıterjesztéseket, melyek 
Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzatát érintik, és gondoskodott azok 
végrehajtásáról. 

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

országos újságokat, teleházakat, honlapokat, rádiókat, televíziókat; tájékoztató füzeteket, 
prospektusok készültek, terjesztésükrıl is gondoskodott az iroda. 

c.) Kapcsolattartás, rendezvények: kistérségi programokat, fórumokat, rendezvényeket, 
kiállításokat, képzéseket, tanulmányutakat szervezett a Társulás, a kistérség fejlıdése 
érdekében megrendezett konferenciákon, képzéseken vettek részt a Társulás 
munkatársai, szakértıi bázis kiépítésére került sor. 

d.)  Hírös Hét Fesztivál: A Kecskemét és Térsége Többcélú Társulás települései 2010 
augusztusában 13. alkalommal jelentek meg a nagyközönség elıtt a Hírös Hét Fesztivál 
keretében. A Térségi Kertészeti és Élelmiszeripari Kiállítás a Kossuth téren fogadta az 
érdeklıdıket. A kiállításon térségi kézmővesek, gazdakörök és mezıgazdasággal 
foglalkozó termelık, vállalkozók mutatkoztak be. Kiemelt szerepet jutott a különleges 
és helyben termelt élelmiszerek értékesítésének, melyhez segítséget a Bács-Kiskun 
Megyei Agrárkamra Kamra-Túra Programjának résztvevıi nyújtottak. A kiállítás sikerét 
jelzi, hogy a zsőrizést követıen ünnepélyes díjkiosztó keretében a térségbıl több kiállító 
is díjat vehetett át, valamennyi település díszoklevelet kapott a kiállításon nyújtott 
színvonalas szerepléséért. 
A Társulás 17 településérıl több mint 150 kiállító terményeit ismerhették meg, 50 
kézmőves munkájába nyerhettek betekintést, 25 kulturális csoport produkcióját láthatták 
és számos különbözı terméket kóstolhattak meg az érdeklıdık. 
A kiállítás központi témája a kosárfonás és a szınyegszövés volt, melyhez a kiállítási 
anyagot a kistérségben tevékenykedı mesterek adták össze. 
Az augusztus 16. és 22. között látogatható kiállításnak minden nap más-más település 
volt a házigazdája. A települési napokon a polgármesteri köszöntık után kézmővesek 
tartottak bemutatót, emellett a helyi termékekbıl kóstolókkal kedveskedtek a 
látogatóknak. Nagy népszerőségnek örvendtek az ásványvíz-, gyümölcslé-, pálinka-, és 
borkóstolók, valamint lehetıség volt megízlelni a térségi termelık különleges mézeit, 
lekvárjait, savanyúságait, sajtjait, mangalica termékeit, illetve péksüteményeit is. 
Nagy érdeklıdés közepette szórakoztatták a közönséget a kulturális csoportok a fıtéri 
színpadon a polgármesteri köszöntık után. Az érdeklıdık nap, mint nap 1 órán 
keresztül kísérhették figyelemmel a települések kulturális csoportjainak színvonalas 
mősorait.  
Augusztus 18-án szerdán egész napos konferencia keretében került megrendezésre a 
XII. Mez ıgazdasági és Vidékfejlesztési Fórum a kecskeméti Városháza 
Dísztermében. A megnyitón Szabó Gellért Szentkirály polgármestere köszöntötte a 
résztvevıket. Ezt követıen Hubai Imre, a Hubai és Társai Kft. ügyvezetıje tartott 
elıadást az Ökológiai gazdálkodás jövedelmezısége címmel, majd ezt követte Bagi 
Béla, a  Fidesz Gazda Tagozat Bács-Kiskun megyei elnökének elıadása „Kiút keresése” 
címmel. Az Agrobotanikai Intézettıl Horváth Lajos és Kollár Zsuzsanna a tájfajták 
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jelenlegi helyzetérıl és jövıbeni lehetıségeirıl tartottak elıadást. Az ebédszünetet 
követıen V. Németh Zsolt vidékfejlesztési államtitkár a mezıgazdaság és a 
vidékfejlesztés jövıre kivetített lehetıségeirıl és a hatályos jogszabályok változásairól 
tartott tájékoztató elıadást. Kıváriné dr. Bartha Ágnes, a Bács-Kiskun Megyei 
Agrárkamara elnöke a mezıgazdaság jövedelmezıségének lehetıségérıl beszélt 
kivetítve a Duna-Tisza közére. Az utolsó elıadást Weisz Miklós, a Fiatal Gazdák 
Magyarországi Szövetségének társelnöke tartotta, aki a fiatal gazdák helyzetérıl és 
jövıbeni lehetıségeirıl beszélt a jelenlévıknek. Az elıadásokat követıen Trencsényi 
Gizella a fórum háziasszonya zárásként értékelte a konferencián elhangzottakat.  
Ismét megrendezésre került augusztus 19-én a már hagyományosnak mondható 
Turisztikai Fórum , melynek helyszíne 2010-ben az Aranyhomok Business Wellness 
Hotel volt. A fórum levezetésében Dr. Szeberényi Gyula Tamás, Kecskemét Megyei 
Jogú Város Kulturális és Idegenforgalmi Bizottságának korábbi elnöke volt segítségül. 
A fórumon elıadást tartott Dr. Kelemen Márk, Kerekegyháza város polgármestere, aki a 
település turizmusban rejlı lehetıségeirıl számolt be. „Üzleti, turisztikai fejlesztési 
lehetıségek Kecskeméten” címmel Szemereyné Pataki Klaudia, Kecskemét Megyei 
Jogú Város alpolgármestere tartott igen érdekes elıadást. A turizmusfejlesztési 
dokumentumok elméletérıl és gyakorlatáról tartott tájékoztatót Dr. Juray Tünde, a 
Szegedi Tudományegyetem Gazdaság- és Társadalomföldrajz Tanszékének adjunktusa. 
Ezt követıen Molnár Zoltán, a Dél-alföldi Regionális Fejlesztési Ügynökség Nonprofit 
Kft. kistérségi koordinátora az aktuális turisztikai pályázatokról beszélt. A fórum utolsó 
elıadója Forgó Gábor, a kerekegyházi Kerekerdı Kalandparkba kalauzolta és invitálta a 
hallgatóságot.  

A Fesztivál ideje alatt minden nap más-más garantált programot kínált a Tourinform 
Iroda a látogatóknak, melyek közül a „Keresd a kecskét” játékos városnézés bizonyult a 
legnépszerőbbnek. 

e.)  Tourinform - Kiállítások, programok:  

- Stuttgart - CMT, Németország (2010. január 16-24.) 
2010. január 16-tól 2010. január 24-ig Európa legnagyobb turisztikai 
közönségvására, a stuttgarti CMT „hozta lázba” Dél-Németország lakosait. A 
Magyar Turizmus Zrt. 100 négyzetméteres standján 12 társkiállító várta a 
látogatókat, köztük Kecskemét és térsége is. A legtöbben térségünk termálfürdıirıl, 
egyedi természeti értékeirıl és a „Pußta”-ról érdeklıdtek. A Daimler-Benz 
beruházás kapcsán több Kecskemétre települı dolgozó hozzátartozója 
informálódhatott a Hírös városról. 

- Drezda - Dresdner Reisemarkt, Németország (2010. január 29-31.) 
Magyarország „Pußta und Theiss See” régiója a vásár kiemelt partnereként 
képviseltette magát a Drezdában megrendezett turisztikai kiállításon, így Kecskemét 
is kiemelt figyelmet kapott.  

- Belgrád International fair of Tourism, Szerbia (2010. február 24-28.) 
A Magyar Turizmus Zrt. Szerbia legrangosabb turisztikai kiállításán 22 nm-en, a 
Dél-Magyarország standon mutatta be régiónk turisztikai kínálatát. A vásáron 
60.000 fı vett részt, Kecskemét kiadványokkal képviseltette magát. A visszajelzések 
szerint hatalmas érdeklıdés fogadta mind Kecskemét, mind a Dél-alföldi régió 
turisztikai kínálatát, így a jövıben a személyes megjelenést is megfontolandó. 

- 63. Utazás 2010. Kiállítás, Budapest (2010. március 5-7.) 
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Az idén 33. alkalommal megrendezésre került Utazás Nemzetközi Idegenforgalmi 
Kiállításon 35 ország közel 1000 kiállítójának ajánlatát 55 ezren tekintették meg.  
Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata, valamint a Kecskemét és Térsége 
Többcélú Társulás társkiállítóként vett részt Bács-Kiskun megye standján az Utazás 
2010. Kiállításon. A stand a Magyar Turizmus Zrt. idei évre meghirdetett tematikus 
kampányához, azaz a „Fesztiválok évéhez” igazodott. A kampány sikere érezhetı 
volt, ugyanis az érdeklıdık többsége a rendezvényeket és a különleges programokat 
kereste. Számos új kiadvánnyal készültünk a látogatóknak. Többek között elkészült 
a 2010-es térségi rendezvénynaptár, a kecskeméti leporelló sorozat, valamint a 
kistérségi kiadvány is új köntösbe bújt, a tartalmuk aktualizálásra került.  
Március 6-án sajtótájékoztatót tartott Dr. Zombor Gábor, Kecskemét Megyei Jogú 
Város polgármestere, a Kecskemét és Térsége Többcélú Társulás elnöke, valamint 
Dr. Szeberényi Gyula Tamás, Kecskemét Megyei Jogú Város Kulturális és 
Idegenforgalmi Bizottságának korábbi elnöke. 
Kecskemét Megyei Jogú Város Közgyőlésének Kulturális és Idegenforgalmi 
Bizottsága pályázat útján 1.000.000,- forinttal támogatta a kiállításon való részvételt. 
 

- 15. Pécsi Utazás Kiállítás és Vásár (2010. március 12-14.) 
2010. március 12-én 13:00 órától nyitotta meg kapuit a Pécs-Baranyai Kereskedelmi 
és Iparkamara rendezvénye, a 15. Pécsi Utazás Kiállítás és Vásár. Kecskemét a Dél-
alföldi régió standján jelent meg Szegeddel és a Dél-alföldi Regionális Fejlesztési 
Ügynökséggel együtt. A megjelenés sikeresnek mondható, a kilátogatók leginkább a 
partnerek által összeállított csomagajánlatokról, a városi rendezvényekrıl és 
Kecskemét és térsége szálláslehetıségeirıl érdeklıdtek. 

- TTR Bukarest Kiállítás (2010. március 25-28.) 
Kecskemét és térsége kiadványokkal képviseltette magát a Hotel Uno 
közremőködésével. 

- 20. Utazás és Szabadidı 2010 Kiállítás és Vásár, Debrecen (2010. március 26-28.) 
2010. március 26-28. között Debrecenben 20. alkalommal került megrendezésre az 
Utazás és Szabadidı 2010 idegenforgalmi szakkiállítás. A több mint 120 kiállító 
közt a Tourinform Kecskemét a Dél-alföldi régió standján képviselte Kecskemét és 
térsége turisztikai szolgáltatóit, látnivalóit, rendezvényeit. A vásár kitőnı alkalmat 
teremtett a partnerkapcsolatok ápolására, építésére. Az érdeklıdık jól ismerik és 
keresik a dél-alföldi desztinációkat. A kilátogatók leginkább a kecskeméti program- 
és szálláslehetıségeket és a komplex ajánlatokat keresték. 

- TOUREX Idegenforgalmi Kiállítás és Vásár (2010. április 9-10.)                        
2010. április 9-10. között immár 17. alkalommal került megrendezésre a Tourex 
Idegenforgalmi Szakkiállítás és Vásár. A kiállítást Dr. Zombor Gábor, Kecskemét 
Megyei Jogú Város polgármestere és Dr. Balogh László, a DARFT társelnöke 
nyitotta meg. A rendezvény belföldi díszvendége a Magyarok Országos Győlése, 
külföldi díszvendége pedig Tunézia és a Vajdasági Egészségturizmus Klaszter volt. 
Ezen kívül számos utazási iroda és szálloda várta az érdeklıdıket a két nap alatt. A 
kiállításon a kecskeméti Tourinform iroda is részt vett, képviselve Kecskemét és 
térsége turisztikai kínálatát és kulturális rendezvényeit.  

- Crotour Kiállítás Zágráb (2010. április 14-17.) 
A Dél-alföldi Regionális Marketing Igazgatóság (továbbiakban: Dél-alföldi RMI) 
délszláv kampányának keretében Horvátországban kiadványokkal szerepelt 
Kecskemét és térsége a zágrábi kiállításon. 
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- Szegedi Szabadtéri Játékok sajtótájékoztató, jegyértékesítés (2010. április 16.) 
A Szegedi Szabadtéri Játékok jegyirodája egy napig a Tourinform irodában 
értékesítette az Üdülési Csekkel is megvásárolható jegyeket, illetve egy 
sajtótájékoztató keretében kerültek bemutatásra a 2010-es programok. 

- XIII. Veszprém Megyei Utazás Kiállítás (2010. április 17-18.) 
2010. április 17-18. között Veszprémben 13. alkalommal került megrendezésre a 
Veszprém Megyei Utazás Kiállítás. Kecskemét a Magyar Turizmus Zrt. Dél-alföldi 
RMI standján jelent meg Szegeddel, Szentessel, Csongráddal, Orosháza-
Gyopárosfürdıvel, Békés megyével és Mórahalommal együtt. A kecskeméti 
Tourinform iroda az eddigi kiállításokhoz hasonlóan Veszprémben is egységes 
arculatú kiadványokkal, csomagajánlatokkal és nyereményjátékkal várta az 
érdeklıdıket. A kilátogatók leginkább Kecskemét szálláslehetıségeirıl, 
programajánlatairól és a nagyobb rendezvényeirıl érdeklıdtek. 

- Vidéki Színházak Találkozója a Tháliában (2010. május 8.) 
A budapesti Thália Színházban megrendezett Vidéki Színházak Találkozóján 
Kecskemét kiadványokkal képviseltette magát a kecskeméti Katona József Színház 
közremőködésével. 

- Novi Sad AGRAR kiállítás, Szerbia (2010. május 17-19.) 
Közép- és Délkelet-Európa legnagyobb és legrangosabb mezıgazdasági és 
élelmiszeripari rendezvénye a 2010. május 15-22-ig tartó újvidéki 77. Nemzetközi 
Mezıgazdasági Vásár, melynek elsı partnerországa Magyarország. Ennek kapcsán 
jelent meg Kecskemét a Magyar Turizmus Zrt. és az ITD Hungary standján. 
Leginkább a gyógyviző fürdıkrıl és a város látnivalóiról érdeklıdtek. Kecskemét 
mellett Orosháza, Szeged, Békés megye és a Dél-alföldi RMI mutatta be turisztikai 
kínálatát. A kiállítás mezıgazdasági jellege ellenére a kilátogatók nagy érdeklıdést 
mutattak Magyarország és a kecskeméti térség turizmusa iránt. Az eseményre 1.300 
kiállító érkezett, több mint 20 országból.  

- 2010. május 12-én megrendezésre került Budapesten az Országos Tourinform 
Találkozó, ahol a naprakész turisztikai információk mellett tájékoztatást kaptunk a 
Magyar Turizmus Zrt. 2010.évi marketingtervérıl, a 2010.évi feladatokról, a 2009 
kora telén végzett próbavásárlások eredményérıl, illetve a Tourinform Szövetség 
munkájáról. 

- A Lakiteleken megrendezett „Széna vagy Szalma” c. rendezvényen a Társulás 
(2010. július 10-11.) térségi kézmőveseket szervezett be kiállítóként és kitelepült a 
rendezvény idejére kiadványokkal. 

- 2010. július 10-én a Magyar Turizmus Zrt. Budapestre és a Dél-alföldi régióba 
látogató japán delegációját fogadta és kecskeméti városnézést szervezett részükre a 
Társulás. 

- 2010. július 7-én az Európa Jövıje Nemzetközi Gyermek és Ifjúsági Találkozó 
keretében az Élı hagyományok címő kiadvány sajtótájékoztatóját szervezte meg a 
Társulásunk a Kossuth téren. A kiadványban szereplı kézmővesek közül hárman 
gyermekek részére kézmőves foglalkozást tartottak. 

- 2010. augusztus 16-tól 22-ig a Hírös Hét Fesztivál idején „Ismerje meg Kecskemétet 
és térségét” címő programcsomagot állítottak össze a turisták részére. A 
legkülönlegesebb és leglátogatottabb program a „Keresd a kecskét!” címő 
gyermekvárosnézés volt. 
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- 2010. szeptember 25-én a Magyarországi Felfedezık Szövetsége és a Zrínyi Ilona 
Általános Iskola szervezésében egy történelmi vetélkedı egyik állomásaként  
mőködött közre a Társulás. 

 
- 2010. szeptember 23-tól 25-ig tartó lengyelországi TT Warsawa kiállításon 

kiadványokkal képviseltette magát a kistérség. Kecskemétet és térségét a Hotel Uno 
képviselte.  

- 2010. október 16-tól 17-ig a Tourex Spa Wellness és Szakturisztikai kiállításon 
szerepelt a Társulás, ahol lehetıség nyílt a Kecskeméti Élményfürdı és 
Versenyuszoda látványtervét kiállítani, amely iránt nagy volt az érdeklıdés. 

- 2010. novemberében az olaszországi Paestum városában Régészeti és turisztikai 
találkozót rendeztek, melyre olasz nyelvő kecskeméti kiadványok is eljutottak. 

- 2010. decemberében a Máv Zrt. Kecskemétre tervezett programjainak 
összeállításában nyújtott segítséget a Társulás. 

Kecskeméti Turisztikai Hírmondó: A havonta megjelenı elektronikus turisztikai 
hírmagazint mintegy 500 db e-mail címre kerül elküldésre. A hírlevélbıl az érdeklıdık 
idırıl-idıre tájékozódhatnak a város és a térség turisztikai híreirıl, rendezvényekrıl, 
programlehetıségekrıl. 

Kéthavi rendszerességgel megrendezésre került a Térségi Turisztikai Klub. A Klubtagok 
felmerült igényei alapján kezdtek el dolgozni a Társulás munkatársai, illetve folyamatosan 
dolgoznak Kecskemét és térsége hivatalos turisztikai honlapjának elkészítésén, mely 
várhatóan 2011 februárjától a www.iranykecskemet.hu és a www.visitkecskemet.com 
webcímen lesz elérhetı. 

A tagokkal együttmőködve csomagajánlatokat készített az iroda, amelyeket külföldi és 
belföldi kiállításokon népszerősített. A rendszeresen megrendezésre kerülı klubon a tagok 
folyamatos tájékoztatást kapnak a turisztikai klub mőködésérıl, megvitatják az 
aktualitásokat és kijelölik a következı idıszak feladatait. 

Kidolgozásra került a Kecskemét és Térsége Turisztikai Kártya, melyet 2011. áprilisától 
kerül bevezetésre. A közös elképzelés szerint a kártya alapvetı célja a térségi 
vendégéjszakák növelése,  – a statisztikák szerint ugyanis Kecskeméten az átlagos 
vendégéjszakaszám 1,9 – amely mind országos mind régiós szinten igen alacsony 
értéknek számít. A turisztikai kártyát minimum 2 vendégéjszaka eltöltése esetén adják át 
ingyenesen a csatlakozott szálláshelyeken a turisták részére. Egyes szálláshelyek egyes 
szolgáltatásaikból további kedvezményt ajánlanak fel minden kártyával rendelkezı 
turistának. 

 

2010-ben készült kiadványaink: 
- Kecskeméti programajánló 2010 – Kecskemét és térsége kulturális programjai 

(magyar, angol, német nyelven) 
- Kecskemét és térsége magyar, angol, német nyelven 
- Kecskeméti látnivalók magyar, angol, német illetve olasz, orosz, francia nyelven 
- Kecskeméti információs kiadvány magyar, angol, német nyelven 
- Élı hagyományok magyar nyelven  
- Kecskemét térkép magyar, német és angol nyelven 

Média megjelenések a következı mősorokban, kiadványokban: 
- VIA Pannonia turisztikai kiadvány 
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- Petıfi Népe Barangoló magazin 
- A Dél-alföldi Regionális Marketing Igazgatóság Highlights 2010. (Kiemelt 

rendezvények 2010.) kiadvány 
- Caffe Vojvodina ingyenes szerb turisztikai kiadvány 
- Kecskeméti Lapok Közkinccsé tétetik rovat 
- Krónika kiadvány 
- 3 dimenzió kiadvány 
- Tourex kiállítási magazinjában való megjelenés 
- www.port.hu oldalon egy héten keresztül kecskeméti nyereményjáték 
- Metropol újság turisztikai különszáma 
- Kecskeméti Lapok Repülınapra készített kiadványa 
- Alföldi Régió magazin 
- Képek és információs anyagok összeállítása a Stahl magazinba. Az újságcikk címe: 

48 óra Kecskeméten 

 
A munkaszervezet jogi formája, szervezeti felépítése, elhelyezése, infrastrukturális helyzetének 
bemutatása: 

Az iroda önállóan mőködı és gazdálkodó költségvetési szerv, ellátja a Kecskemét és Térsége 
Többcélú Társulás gazdasági-pénzügyi feladatait, vállalkozási tevékenységet nem folytat.  

A Kistérségi Iroda irányítása a kistérségi irodavezetı – Hamzáné Lakó Judit –  feladata. Az 
irodavezetıt a Társulási Tanács - a területfejlesztésrıl és területrendezésrıl szóló 1996. évi 
XXI. törvény szabályai szerint a megyei területfejlesztési tanács véleményének kikérésével - 
nevezte ki, a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény alapján, 
határozatlan idıre. A Kistérségi Iroda vezetıjével kapcsolatban a munkáltatói jogokat – 
kinevezés, felmentés, fegyelmi felelısségre vonás tekintetében – a Tanács, az egyéb, fel nem 
sorolt munkáltatói jogokat a Tanács elnöke gyakorolja.  

A munkaszervezet feladatait a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 
hatálya alá tartozó közalkalmazottakkal, valamint a Munka Törvénykönyvérıl szóló 1992. évi 
XXII. törvény (továbbiakban: Mt.) hatálya alá tartozó munkavállalókkal és egyéb, polgári jogi 
jogviszony létesítésével látja el. 

Az Irodában foglalkoztatott dolgozók feladatait a munkaköri leírások tartalmazzák. A 
munkaköri leírások tartalmazzák a foglalkoztatottnak a szervezeti felépítésében való 
elhelyezkedését is.  

Az irodavezetınek alárendelten mőködnek a következı szervezeti egységek: 
- Tourinform Iroda 
- Közfoglalkoztatási Csoport 
- Gazdaságfejlesztési Csoport 
 

A Kistérségi Iroda a Városháza épületében (Kecskemét, Kossuth tér 1. II. emelet 18.) nyert 
elhelyezést. 
A kulturált 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 elérhetıség biztosított. 
A tárgyalóhelyiség alkalmas kisebb létszámú megbeszélések lefolytatására, valamint a 
nagyobb létszámú értekezletek, konferenciák lebonyolításához a Városháza épületében 
található tárgyalótermeket veheti igénybe a munkaszervezet. 
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Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata (továbbiakban: Önkormányzat) a 
közfoglalkoztatás megszervezésével és lebonyolításával 2010-ben is a Kecskemét és Térsége 
Többcélú Társulást bízta meg. Az Önkormányzat - a Kecskemét közigazgatási területén 
ellátandó közcélú foglalkoztatással összefüggı feladatok ellátásához - a tárgyi feltételeket 
biztosította, Kecskeméten a Csongrádi utca 26. szám alatt került kialakításra a közcélú 
munkavállalók ügyfélszolgálati helyisége. 

Összegzés:  

Elláttuk a területfejlesztési feladat- és hatáskörök és a kistérségi szintő feladat- és hatáskörök 
gyakorlásával, a közszolgáltatások elıkészítésével, szervezésével, koordinálásával, 
végrehajtásával kapcsolatos feladatokat, a feladatellátások zökkenımentesen folytak 2010-
ben is. Kialakítottuk a kistérség fejlesztési elképzeléseit, felkészültünk az EU-s források 
lehívására. A jövıben is azon munkálkodunk, hogy – figyelemmel a kistelepülések igényeire 
is – az egész kistérség fejlıdését szem elıtt 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 
elérhetıségét, valamint a térségi kohéziót.  

 
 
 
Juhász Gyula s.k.  
 polgármester 
 

 
 


