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Előterjesztés 
Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

2010. november 22-i ülésére 
 
 
Tárgy: Felsőlajos Község Polgármesterének beszámolója a Kecskemét és Térsége Többcélú Társulás 
Társulási Tanácsában 2010. év I. félévben végzett tevékenységekről. 
 
  Ikt: II./15/19/2010. 
 
 
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. Jelen 
beszámoló 2010 év január 01-től június 30-ig tartó időszakot foglalja magába.  
 
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a határozat-tervezetben foglaltaknak megfelelően fogadja 
el a 2010. év I. félévében a polgármester által a Társulási Tanácsban végzett tevékenységekről szóló 
beszámolót.  

 
 

HATÁROZAT-TERVEZET 
 
…./2010. (….) ÖH 
Felsőlajos Község Polgármesterének beszámolója a polgármester által a 
Kecskemét és Térsége Többcélú Társulás Társulási  
Tanácsában 2010. év I. félévben végzett tevékenységekről  

  
 

HATÁROZAT 
 

Felsőlajos Község Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a polgármester beszámolóját a 
polgármester által a Kecskemét és Térsége Többcélú Társulás Társulási Tanácsában 2010. év I. 
félévében végzett tevékenységekről. 
 
Felelős: Képviselő-testület 
Határidő: 2010. november 22. 

 
 

Felsőlajos, 2010. november 10.  
                                                                                       Juhász Gyula sk. 
                                                                                         polgármester 
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Előterjesztés melléklete 
 

Beszámoló 
a Társulási Tanácsban 2010. I. félévben végzett tevékenységről 

 
 
. 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: 

 
a.)  Szociális alapellátás: 

- 2010-től a jelzőrendszeres házi segítségnyújtás ellátást a központi költségvetés 
közvetlenül finanszírozza a támogató szolgáltatás és a közösségi ellátások 
finanszírozásának rendjéről szóló 191/2008. (VII.30.) Korm. rendelet alapján. 
Kistérségi kiegészítő normatíva nem áll rendelkezésre a feladat ellátására, és 2010. 
január 1. napjától kikerült az önkormányzatok kötelezően ellátandó feladatai közül. A 
szolgáltatás ellátására a kistérségből több szervezet is sikerrel pályázott, azonban a 
helvéciai központtal működő szociális feladatellátó társulás (továbbiakban: 
mikrotársulás) nem nyert támogatást a feladatellátáshoz, így a mikrotársulást alkotó 
tagönkormányzatok képviselő-testületei úgy döntöttek, hogy 2010. január 1-jétől a 
mikrotársulás nem biztosítja tovább ezen feladat ellátását, így ennek megfelelően 
módosították a társulási megállapodásukat.  

- 2009-től a közösségi ellátásokat a központi költségvetés közvetlenül finanszírozza,  
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 2010. évben. 

- 2009-től 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, hogy a Társulás feladatellátási 
szerződést kössön a szenvedély- és pszichiátriai betegek nappali ellátására a 
Főplébániai 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-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 2010.évben is.  

 
b.)  Közoktatás, pedagógiai szakszolgálat: 

- A Társulás 2007. július 1-jétől fenntartja a Lestár Péter Egységes Középiskola, 
Szakiskola és Óvoda önállóan gazdálkodó költségvetési szervet. Ezzel összefüggésben 
a Tanács meghatározta 2010/2011. tanévre az óvodai és iskolai beiratkozások 



 4 

időpontját, valamint az indítandó osztályok számát; döntött a maximális létszám 
túllépésének engedélyezése tárgyában, valamint jóváhagyta az intézmény Házirendjét. 

- A Kecskemét és Térsége Többcélú Társulás 2008. július 15-től tagja a Kecskeméti 
TISZK Nonprofit Kiemelkedően Közhasznú Kft-nek. Basky András, a Közoktatási 
Társulási Bizottság elnöke a Kft taggyűlésein 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 kötelező feladatai közé tartozó 
gyógytestneveléssel, illetve továbbtanulási, pályaválasztási tanácsadással kapcsolatos 
feladatok ellátását a Kecskeméti Kistérség területén.  
A Társulás a Lestár Péter Közoktatási Intézményben működő szakszolgálaton 
keresztül  18 településen - az óvodától a középiskoláig – biztosította 2010. I. félévben 
is a gyógytestnevelést.  

 A Társulási Tanács 2009-ben megállapodást kötött a Bács-Kiskun Megyei 
Önkormányzattal - a pedagógiai szakszolgálati feladatok közül - a továbbtanulási, 
pályaválasztási tanácsadás feladatainak ellátására, 2010. június 30-ig terjedő 
időtartamra. Tekintettel arra, hogy a feladatellátás megfelelt a képzési kötelezettségről 
és a pedagógiai szakszolgálatokról szóló 14/1994. (VI. 24.) MKM. rendeletben 
meghatározottaknak, a szolgáltatással elégedettek az igénybevevők, 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. terjedő időszakra. 

- A kecskeméti Nevelési Tanácsadó 2006 óta látja el a kistérség 13 településén a 
pedagógiai szakszolgálati (nevelési tanácsadás) feladatokat. A jelentkezők magas 
száma, valamint a pedagógiai szakszolgálatokról szóló 4/2010. (I.19.) OKM rendelet 
szerinti feladatbővülés miatt szakember-szükségletet jelzett az intézmény vezetője. A 
Társulási Tanács 36/2010. (06.17.) KTT. sz. határozatában döntött arról, hogy 
támogatja 0,5 pszichológus álláshely betöltését 2010.szeptember 1-jétől 2011. 
augusztus 31-ig. A létszámbővítéshez 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 fő iskolapszichológust, akik Kerekegyháza és 
Lajosmizse (Felsőlajos) 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 fő iskolapszichológus személyi jellegű kiadások és munkaadót 
terhelő járulékainak státusznormatívával csökkentett költségeinek biztosítását. Erre 
vonatkozóan az érintett felek közötti megállapodás megkötése folyamatban van. 
A Társulás az egyes sajátos közoktatási feladatok támogatása igénylésének, döntési 
rendszerének, folyósításának, elszámolásának és ellenőrzésének 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 szeptemberétől Ágasegyháza és Orgovány 
településeken induló feladatellátáshoz kötődő létszámfejlesztéssel összefüggő 
általános személyi kiadásokra és a munkaadót terhelő járulékokra. 

 
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, melynek eredményeként több településen tartottak előadást a lakosság részére, 
melynek folytatására 2010-ben kerül sor.  

- 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 
hatályos, 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 
együttműködik 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 
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. 
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- Közcélú munkavállalók foglalkoztatása: 
2010. évben is a Kecskemét és Térsége Többcélú Társulás látja el 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 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).  
2010. július végétől a HVI megszűnt és a térségi koordinációs hálózat is átalakítás 
alatt van. 
 

 
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.) 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.).  
A 2009. októberében kiírásra került LEADER (ÚMVP IV. tengely) pályázatok 
hiánypótlása megtörtént, a támogató határozatok részben már postázásra kerültek. A 
2009. novemberében kiírt ÚMVP III. tengely pályázatainak hiánypótlása szintén 
megtörtént, döntés még nem született róluk. 

b.)  A kistérség társadalmi, gazdasági és környezeti helyzete, adottságai vizsgálata és 
értékelése érdekében végzett tevékenység összefoglalása: 
2010. első félévében a területfejlesztés és a térségi programozás várható átalakítása 
miatt új tervdokumentumok nem készültek.  

c.)  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 2010-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. 
A Területfejlesztési Terv alapos felülvizsgálata, aktualizálása 2010. őszén várható. 
Ennek előkészítése, megtervezése napjainkban zajlik. 

 
d.)  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 
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IV.6. Stratégiai program: Erdőgazdálkodás 90 360 
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 
 
e.)  A meghirdetett pályázatokra – a kistérségi területfejlesztési (stratégiai és operatív) 

program figyelembevételével – tett előzetes vélemények összefoglalása: 
A pályázati rendszer kifutása miatt lényegi véleményezés a tárgykörben nem történt. 

f.)  A kistérséggel határos kistérségek fejlesztési programjairól, valamint a megyei, illetve 
regionális fejlesztési koncepciókról, programokról nyilvánított vélemények: 

 Kecskeméti kistérséggel határos kistérség fejlesztési dokumentációja 2010-ben nem 
került véleményezésre részünkről, ugyanígy megyei fejlesztési terv sem. 

g.) 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 2010. évi 
költségvetéséről szóló 2009. évi CXXX. törvény 8. számú melléklete III. pontja). 
A kistérséget alkotó települési önkormányzatok 2010. I. félévben 3 109 e Ft működési 
hozzájárulást fizettek be a Társulás számlájára, valamint többcélú kistérségi társulások 
általános feladatainak támogatására mintegy 32 300 e Ft-ot, összességében pedig 350 
653 e Ft kistérségi kiegészítő normatívát igényeltünk a 2010. évre. A Lestár Péter 
Közoktatási Intézmény fenntartójaként a Társulás 425 120 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 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 
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kiértékelésével elkészítette a 2010. évi kiegészítő normatíva igénylést. A normatívák 
mutatószám arányos mikrotársulási szintű lebontása után megkötésre kerültek a 
feladatellátási szerződések.  

 
h.) 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 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 2009. II. és 2010. I. félévében 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 eredményesebb közcélú foglalkoztatást 
valósíthattak meg. 

- 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 terjedt. A pályázat pozitív elbírálásban részesült, 
amihez 10% önerő biztosítása mellett 900.000,- Ft támogatást nyertünk, így ősszel 
elindult a harmadik évad. A pályázati kiírás szerint a Kerekasztal feladatai között 
szerepelt a települési Önkormányzatok, majd a Többcélú Társulás által elfogadott 
kistérségi kulturális stratégia rövid távú operatív programjának elkészítése; 
továbbfejlesztett, frissített települési értéktárak elkészítése; a 2009-2010-ben beadott, a 
kulturális terület fejlesztését célzó pályázat; valamint kistérségi szintű projekt 
megvalósítása. A fenti követelmények mind hiánytalanul teljesültek: 
Kistérségi kulturális stratégia rövidtávú operatív programjának elkészítése 
A 2010. év folyamán az üléseken több alkalommal megtárgyalásra került az operatív 
program tartalma, amely a pályázatban szabott határidőn belül elkészült. A 
kistérségben található mind a 18 települési Önkormányzat, valamint a Többcélú 
Társulás is megtárgyalta és elfogadta a dokumentumot, amelyről a határozatokat a 
pályázathoz mellékeltük. 
Értéktárak frissítése, továbbfejlesztése 
A 2007. évben már elkészült értéktárak ismételten frissítésre kerültek. A térség erős 
mezőgazdasági jellege miatt az értéktár továbbfejlesztésre került, és mezőgazdasági 
értékekkel bővült. A www.aranyhomok.hu és a www.bacskultura.hu honlapon az 
említett dokumentumok megtalálhatók és mindenki számára hozzáférhetőek.  

Kistérségi szintű pályázat benyújtása 
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A kulturális terület fejlesztését célzó pályázat 2009. júniusában benyújtásra került, az 
Oktatási és Kulturális Minisztérium „Komplex kulturális fejlesztések a 
kistérségekben” című pályázati felhívására, melyen egy kistérségi szintű 
vándorkiállításra pályáztunk. Ezen pályázat keretében vándoroltatásra került a 
kistérség minden településére, a kistérség kézműveseinek és mezőgazdasági 
termelőinek alkotásaiból és terményeiből összeállított kiállítási anyag. Minden 
kiállítás megnyitója alkalmával kulturális programok színesítették a 
rendezvénysorozatot. 
Megvalósult kistérségi szintű projektek 
Közös munkával elkészült a 2010-es térségi rendezvénynaptár, amelynek 
elkészítésénél arra törekedtünk, hogy a kistérség településein lévő rendezvényeket 
minél jobban összehangoljuk az átfedések elkerülése végett. 
A Kecskeméti Lapokban Közkincsé tétetik rovatot indítottunk, ahol a kistérség több 
települése is bemutathatta kulturális életét, valamint Közkincseit. 
2009. augusztus és 2010. május között hat különböző helyszínen tartottuk a 
találkozókat (2009-ben Kerekegyházán, Lakiteleken és Tiszaugon, valamint 
Ágasegyházán, 2010-ben Kecskeméten, Helvécián és Ballószögön), amelyek 
alkalmával a szakmai tanácskozás után megtekintettük az adott település közkincseit 
is. A találkozók megszervezésében és a szakmai munkában (pályázati tájékoztatók, 
értéktárak összeállítása, operatív program elkészítésének koordinálása) segítséget 
nyújtott a Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat Közművelődési Szakmai Tanácsadó és 
Szolgáltató Intézete, valamint az Aranyhomok Kistérségfejlesztési Egyesület is. 

- 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-től 2011. május 15-ig terjed. A 
pályázat pozitív elbírálásban részesült, amihez 300.000,- Ft támogatást nyertünk, így 
ősszel elindul a negyedik évad. 

- 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 nyújtottuk be. A program megvalósításának 
ideje 2009. augusztus 1-től 2010. május 15-ig terjedt. A pályázat pozitív elbírálásban 
részesült, 1.000.000,- Ft támogatást nyertünk, 10%-os önerő biztosítása mellett. E 
támogatás lehívásával lehetővé vált a Térségi Kertészeti és Élelmiszeripari Kiállítás 
vándoroltatására, így a kecskeméti lakosokon kívül a kistérséghez tartozó további 17 
település lakossága helyben gyönyörködhetett a térség értékeiben, amelyhez a helyi és 
a környező települések kulturális csoportjainak fellépése társult. Célunk ezekkel a 
rendezvényekkel az volt, hogy első lépésben az egymáshoz közel élőknek legyen 
lehetősége a szomszéd településen található értékek, az ott működő művészeti 
csoportok megismerésére. Másrészt megismerkedhettek az érdeklődők olyan 
különleges termékekkel, amelyek mind a kistérségben élő mesterek és termelők 
kezének munkáját dicsérik. Összességében a kiállítás eredményesnek mondható, mivel 
minden településen nagy volt az érdeklődés iránta, valamint a visszajelzések is 
pozitívak voltak. 
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- A Kecskemét és Térsége Többcélú Társulás pályázatot nyújtott be az önkormányzati 
miniszter által kiadott  „A bölcsődék és közoktatási intézmények infrastrukturális 
fejlesztése, valamint közösségi buszok beszerzése támogatás igénybevételének 
részletes feltételeiről szóló 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 II. emelet feletti tantermi szárny, I. emelet feletti étterem és zsibongó, valamint a III. 
emelet feletti lépcsőház és hőközpont tetejének felújítására került sor. A kivitelező a 
munkálatokat 2010. június 30-án befejezte, a használatbavételi engedélyezési eljárás 
folyamatban van.  

- 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 támogatást nyert a Társulás a Lestár Péter 
Közoktatási Intézmény négy feladatellátási helyén megvalósítandó programra.  
A pályázat 2009. május 27-től  2010. augusztus 31-ig tartó időszak alatt valósult meg.  
Az oktatás fejlesztéséhez 2010. I. félévében laptopok, tankönyvek, taneszközök 
kerültek beszerzésre a feladatellátási helyek igényeinek megfelelően. A nevelési 
oktatási intézmény típusainak megfelelő feladatok vonatkozásában – feladatellátási 
helyenként, az adott intézménytípusnak megfelelő (pl. óvoda, általános iskola, 
középiskola), releváns feladatokat kellett megtervezni és megvalósítani. Az újszerű 
tanulásszervezési eljárások alkalmazását támogató oktatási programok és taneszközök 
bevezetése, adaptációja tette lehetővé az oktatás korszerűsítését. 

- 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” című pályázati felhívásra, amely 
kedvező elbírálásban részesült, így a Társulás 33.600.000 Ft támogatási forrás 
felhasználására vált jogosulttá. Ebből a támogatási forrásból a Társulás a Lestár Péter 
Közoktatási Intézmény II. Rákóczi Ferenc Tagintézményének kíván tanulói 
laptopokat, tanári laptopokat, illetve a hozzájuk tartozó infrastrukturális eszközöket 
beszerezni. A projekt megvalósítása jelenleg folyamatban van. 

- Kecskemét és Térsége Többcélú Társulás az idei évben is benyújtotta pályázatát a 
„Téli-tavaszi közmunka programra”, mely eredményesnek bizonyult. 2010. január 
15. és június 15. közötti időszakban 40 fő közmunkás foglalkoztatására nyílt lehetőség 
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 belső felújítási munkálatai, 
településüzemeltetési és -tisztasági feladatok ellátása, parkfenntartás, temetkezési és 
kegyeleti helyek környezetének rendbetétele. A projekt végrehajtásának részeként 10 
fő munkavállaló a Kecskeméti Regionális Képző Központ lebonyolításában egy, a 
munkaerő piacra való visszatérést elősegítő személyiségfejlesztő tréningen és 
szakképzett kisgépkezelő és parlagfű mentesítő 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 
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31. között tartó program keretében 50 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 39 000 000,-Ft vissza nem 
térítendő támogatást nyújt a minisztérium. A tavalyi évhez hasonlóan a közmunka 
program szerves részét képezte a 10 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.  

- A Kecskemét és Térsége Többcélú Társulás szervezésében megvalósuló „Út a 
munkához” program zavartalan folytatása érdekében Társulásunk pályázatot nyújtott 
be az Országos Foglalkoztatási Közalapítvány „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 19.116.675,- Ft vissza nem térítendő bér- 
és járuléktámogatásban részesül, mely 19 fő közfoglalkoztatás-szervező 2010. április 
1-től 2010. december 31-ig történő alkalmazására biztosít fedezetet.  

 
 

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

 
a.) Közfoglalkoztatás: 

- 2010-ben is folytatódik az "Út a munkához" program. A közfoglalkoztatás 
megszervezését és lebonyolítását a Társulás vállalta fel, 13 önkormányzat döntött a 
program közös megvalósítása mellett. Az együttműködés szabályait megállapodásban 
rögzítettük. 

- A program részleteit a Kistérségi Közfoglalkoztatási Terv tartalmazza, melyet a 
települési önkormányzatokkal közösen, a Dél-alföldi Regionális Munkaügyi Központ 
Kecskeméti Kirendeltség és Szolgáltató Központ közreműködésével dolgoztunk 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: 2.690 fő. A Térségben az év első felében 805 fő új 
közcélú munkavállaló foglalkoztatására nyílt lehetőség. A foglalkoztatás során 
jelentős eredményeket értünk el a munkanélküliek munkaerőpiacra való visszajuttatása 
terén. A Társuláshoz beérkezett munkaerő-igények alapján átlagosan havi 1100-1300 
főt foglalkoztattunk. 2010. június 30-ig 148 foglalkoztatási hellyel kötöttünk 
szerződést, melyekkel közfoglalkoztatás-szervező munkatársaink (19 fő)  folyamatos 
kapcsolatban álltak. 

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

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

- 2009. 09. 01. - 2010. 01. 31. között 2 fő 8 órás irodai alkalmazott 70%-os bér- és 
járuléktámogatást (651.000 Ft a 2009. évet érintően. 2010. évre eső támogatás 149 
100 Ft ) 

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

- 2010. 06. 21. – 2010. 12. 31. között 2 fő 8 órás irodai feladatok ellátása 90%-os bér-és 
járuléktámogatást (1 309 256 Ft) 

 
c.) TÁMOP-os programok 2010-ben: 

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

- 2009. 10. 12. - 2010. 08. 11. között 1 fő 8 órás titkárnői feladatok ellátása 100%-os 
bér- és járuléktámogatást (2010. évre eső támogatás 685 800 Ft) 

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

 
 
4.   A kistérségi hazai és nemzetközi együttműködésekben való részvétel bemutatása, 

különös tekintettel az együttműködő partnerekre és az együttműködés céljára 
 
a.) A Társulás belépett a Central Europe Programban futó FREE projektbe és megkötötte 

a projektrészvételhez szükséges szerződéseket. 
 
b.) A Gazdaságfejlesztési Csoport a FREE projekt 2010. április 30-val záruló jelentési 

időszakára teljesítette a Társulás projektfeladatait, amelynek keretében innovációs 
adatbázis szoftvert fejlesztetett, felmérést készített a regionális innovációt támogató 
hálózatokról, valamint az innovációs szolgáltatásokról, továbbá hozzájárult a 
tananyagfejlesztéshez a projekt keretében futó innovációs mediátorképzéshez. 

  
c.)  A Gazdaságfejlesztési Csoport a Kecskeméti Regionális Képző Központ partnereként 

részt vett a KRKK által benyújtott TÁMOP 1.4.3. pályázat anyagának elkészítésében, 
támogatva Kecskemét és térségének humánerőforrás fejlesztését. A helyi agrárium 
támogatására a csoport agrár kisfeldolgozói klaszter szervezését kezdte meg, amely 
klaszterkezdeményezéshez a Bács-Kiskun Megyei Agrárkamara is csatlakozott.  

5.  A munkaszervezet tevékenységének összefoglaló értékelése 
 
a.) Figyelemmel kísértük a társulás ösztönzési, támogatási rendszerét, benyújtottuk a 

normatíva igényléseket, ellenőriztük a normatívák felhasználását. 
 
b.) Biztosítottuk a Kecskemét és Térsége Többcélú Társulás Tanácsainak és annak 

szerveinek (bizottságok) folyamatos működését. Elláttuk a Társulási Tanács és a 
Kistérségi Fejlesztési Tanács döntés előkészítéssel és végrehajtással kapcsolatos 
feladatait, segítettük a Tanács tisztségviselőinek és tagjainak a tevékenységét. 
Elkészítettük Kecskemét Megyei Jogú Város Közgyűlése elé azon előterjesztéseket, 
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melyek Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzatát érintik, és gondoskodtunk 
azok végrehajtásáról. 

c.) Az Aranyhomok Kistérségfejlesztési Egyesülettel karöltve az alábbi tevékenységeket 
folytattuk: 

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

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

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

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

országos újságokat, teleházakat, honlapokat, rádiókat, televíziókat; tájékoztató 
füzeteket, prospektusokat készítettünk, terjesztésükről is gondoskodtunk. 

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

kiállításokat, képzéseket, tanulmányutakat szerveztünk, a kistérség fejlődése 
érdekében megrendezett konferenciákon, képzéseken részt vettek munkatársaink, 
szakértői bázist építettünk ki. 

 
f.)  Kiállítások, programok (Tourinform):  

- 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 95 
országból érkező 1850 kiállító igazán elégedett lehetett az ez évi látogatószámmal, 
hiszen az előző évhez képest többen látogattak el a vásárra, idén mintegy 205.000 
főt regisztráltak a kilenc nap alatt. A kiállítás a kemping- és caravaning 
szerelmeseinek is számos meglepetéssel szolgált: 4 csarnokban 700 lakókocsi és 
lakóbusz - köztük 40 vadonatúj modell  - várta az érdeklődőket. A vásár első 
hétvégéjén a "kerékpár, kirándulások és élményturizmus" szakkiállítás, míg a 
másodikon a "golf, wellness és hajós utak" szakkiállítás tette még tartalmasabbá a 
programot. A Magyar Turizmus Zrt. 100 négyzetméteres standján 12 társkiállító 
várta a látogatókat, köztük Kecskemét és térsége is. A legtöbben térségünk 
termálfürdőiről, egyedi természeti értékeiről és a „Pußta”-ról érdeklődtek. A 
Daimler beruházás kapcsán több Kecskemétre települő 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. Kelet-Németország második legnagyobb 
közönségvásárán városunk mellett Szegedről, Gyuláról, Debrecenről, 
Hajdúszoboszlóról és Békés megyéről tájékozódhattak az érdeklődők. A magyar 
kiállítók pálinkával és szalámival kedveskedtek a három nap során a vásárra 
érkezőknek. Számos újságcikk tett említést Magyarországról, valamint az Alföld és 



 15 

Tisza-tó kiemelt régiókról. A helyi és regionális rádió és televízió is felkereste a 
Magyar Turizmus Zrt. standját. A vásár megnyitó ünnepségén és a magyar standhoz 
ellátogató delegációknak az MT Zrt. munkatársai tájékoztatást adtak 2010. 
kiemelkedő eseményeiről.  

- 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 fő vett részt, Kecskemét kiadványokkal képviseltette magát. A visszajelzések 
szerint hatalmas érdeklődés fogadta mind Kecskemét, mind a Dél-alföldi régió 
turisztikai kínálatát, így a jövőben a személyes megjelenést is szorgalmazzuk. 

- 33. Utazás 2010. Kiállítás, Budapest (2010. március 5-7.) 
Az idén 33. alkalommal megrendezésre került Utazás Nemzetközi Idegenforgalmi 
Kiállításon 35 ország, közel 1000 kiállítójának ajánlatát, 55 ezren tekintették meg. 
Az Utazás Kiállítás idei díszvendége Törökország és Pécs városa volt, az ígéretes úti 
célként meghirdetett Indiával. A hazai kiállítók idei kínálatában – összhangban a 
Magyar Turizmus Zrt. „Fesztiválok éve” címen meghirdetett kampányával – 
kiemelten jelentek meg a magyarországi rendezvények.  
Március 4-én, a szakma részére tartottak különböző témákban konferenciákat, 
március 5-7-ig a közönség napokon pedig különböző kedvezményekkel és 
nyereményjátékokkal csábították a kiállítók a látogatókat.  
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 érezhető 
volt, ugyanis az érdeklődők 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. Nagy sikert 
aratott a nyereményjáték, amelyet több százan töltöttek ki. 
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 Közgyűlése Kulturális 
és Idegenforgalmi Bizottságának elnöke. 
Kecskemét Megyei Jogú Város Közgyűlésének 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 kiállítást Páva Zsolt, Pécs Megyei Jogú Város 
polgármestere nyitotta meg. A péntektől vasárnapig tartó rendezvényen összesen 70 
kiállító vett részt, melyek kínálatát 6.000 látogató tekintette meg. A Magyar 
Turizmus Zrt. kilenc regionális marketing igazgatósága közül nyolcan jelentek meg, 
és fedték le turisztikai kínálatukkal az egész ország területét. A megjelenés 
sikeresnek mondható, a kilátogatók leginkább a partnerek által összeállított 
csomagajánlatokról, a városi rendezvényekről és Kecskemét és térsége 
szálláslehetőségeiről érdeklődtek. 

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

- 20. Utazás és Szabadidő 2010 Kiállítás és Vásár, Debrecen (2010. március 26-28.) 
2010. március 26-28. között Debrecenben 20. alkalommal került megrendezésre az 
Utazás és Szabadidő 2010 idegenforgalmi szakkiállítás. A rendezvény helyszínéül a 
debreceni Kölcsey Központ szolgált. A kiállítás díszvendégei a Tisza-tavi Régió és 
Szlovákia volt. 
A több mint 120 kiállító közt a Tourinform Kecskemét a Dél-alföldi régió standján 
képviselte Kecskemét és térsége turisztikai szolgáltatóit, látnivalóit, rendezvényeit. 
A vásár kitűnő alkalmat teremtett a partnerkapcsolatok ápolására, építésére. Az 
érdeklődők jól ismerik és keresik a dél-alföldi desztinációkat. A kilátogatók 
leginkább a kecskeméti program- és szálláslehetőségeket 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 Dél-alföldi Regionális 
Fejlesztési Tanács társelnöke nyitotta meg. A rendezvény belföldi díszvendége a 
Magyarok Országos Gyűlése, külföldi díszvendége pedig Tunézia és a Vajdasági 
Egészségturizmus Klaszter volt. Ezen kívül számos utazási iroda és szálloda várta az 
érdeklődőket 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 RMI délszláv kampányának keretében Horvátországban 
kiadványokkal szerepelt Kecskemét és térsége a zágrábi kiállításon. 

- 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. A rendezvény helyszínéül a Pannon Egyetem 
szolgált. Kecskemét a Magyar Turizmus Zrt. Dél-alföldi Regionális Marketing 
Igazgatóságának standján jelent meg Szegeddel, Szentessel, Csongráddal, Orosháza-
Gyopárosfürdővel, Békés megyével és Mórahalommal együtt. A kiállítás idei 
díszvendége Jász-Nagykun-Szolnok megye volt, de Mongóliából, Lengyelországból, 
Romániából, Szlovákiából és Ciprusról is érkeztek kiállítók a rendezvényre. A 
kecskeméti Tourinform iroda az eddigi kiállításokhoz hasonlóan Veszprémben is 
egységes arculatú kiadványokkal, csomagajánlatokkal és nyereményjátékkal várta az 
érdeklődőket. A kilátogatók leginkább Kecskemét szálláslehetőségeiről, 
programajánlatairól és a nagyobb rendezvényeiről érdeklődtek. 

- 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 
közreműködésével. 

- Novi Sad AGRAR kiállítás, Szerbia (2010. május 17-19.) 
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Közép- és Délkelet-Európa legnagyobb és legrangosabb mezőgazdasági és 
élelmiszeripari rendezvénye volt a 2010. május 15-22-ig tartó újvidéki 77. 
Nemzetközi Mezőgazdasági Vásár, melynek első partnerországa Magyarország. 
Ennek kapcsán jelent meg Kecskemét a Magyar Turizmus Zrt. és az ITD Hungary 
standján. Leginkább a gyógyvizű fürdőkről és a város látnivalóiról érdeklődtek. 
Kecskemét mellett Orosháza, Szeged, Békés megye és a Dél-alföldi Regionális 
Marketing Igazgatóság mutatta be turisztikai kínálatát. A kiállítás mezőgazdasági 
jellege ellenére a kilátogatók nagy érdeklődést mutattak Magyarország és a 
kecskeméti térség turizmusa iránt. A vásár partnerországaként nem pusztán a 
gazdasági potenciáljait kívánták bemutatni, hanem kulturális gazdagságát is. 
Magyarország az idén mintegy 100 mezőgazdasági kiállítóval képviseltette magát a 
rendezvényen, kétszer annyival, mint az előző évben. 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 marketingtervéről, a 2010.évi feladatokról, a 2009 
kora telén végzett próbavásárlások eredményéről, illetve a Tourinform Szövetség 
munkájáról. 

Kecskeméti Turisztikai Hírmondó – turisztikai hírmagazin szerkesztése havonta. Az 
érdeklődők tájékozódhatnak a város és a térség turisztikai híreiről, rendezvényekről, 
programlehetőségekről. 

Kéthavi rendszerességgel megrendezésre került a Térségi Turisztikai Klub, melynek 
eredményeképpen létrejött a www.visitkecskemet.com honlap. A tagokkal 
együttműködve csomagajánlatokat készített az iroda, amelyeket külföldi és belföldi 
kiállításokon népszerűsített. A rendszeresen megrendezésre kerülő klubon a tagok 
folyamatos tájékoztatást kapnak a turisztikai klub működéséről, megvitatjuk az 
aktualitásokat és kijelöljük a következő időszak feladatait. 

2010-ben készült kiadványok: 
- 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 
- Élő hagyományok magyar nyelven  

A kistérség településfejlesztői, valamint a Tourinform iroda munkatársai által 
szerkesztett „Élő hagyományok” című kiadvány az ÚMVP IV-es tengely Leader - 
Térségen belüli együttműködés című pályázat támogatásával valósulhatott meg.  
A könyvben Kecskemét és a kistérség 15 településének kézművesei, valamint 
termelői mutatkoznak be 72 oldalon. Többek között szerepelnek benne hímzők, 
fafaragók, kékfestők, fazekasok, késesek, szalmafonók, mézeskalács-készítők, 
cukrászok és biotermelők. A kiadvány célja, hogy minél többen megismerhessék a 
kistérség településein élő termelők és kézművesek által előállított helyi 
termékeket. 

Média megjelenések a következő műsorokban, kiadványokban: 
- VIA Pannonia turisztikai kiadvány 
- Petőfi Népe Barangoló magazin 
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- 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 

 
 

6.   A tanács ülései: 

A Kistérségi Fejlesztési Tanács, ill. Társulási Tanács 2010. június 30-ig az alábbiak szerint 
ülésezett: 
A Kistérségi Iroda összeállította a Tanács 2010. 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: 
 
2010. február 12. 
Kistérségi Fejlesztési Tanács: 
1. Kecskemét és Térsége Többcélú Társulás 2009. évi költségvetésének módosítása 
2. Kecskemét és Térsége Többcélú Társulás 2010. évi költségvetési előirányzata 
3. Beszámoló a Társulás, illetve annak munkaszervezete 2009. évi tevékenységéről 
 
Társulási Tanács: 
1. Tanköteles korú gyermekek beiskolázása és az indítandó osztályok számának 

meghatározása 2010/2011. tanévre a Lestár P. Közoktatási Intézményben  
2. Óvodai beiratkozás a Lestár P. Közoktatási Intézménybe a 2010/2011. nevelési évre  
3. Tájékoztató a Kecskeméti TISZK Nonprofit Kiemelkedően Közhasznú Kft. 2010. 

február 5-én megtartott Taggyűléséről  
4. A Társulás és az általa fenntartott intézmény belső ellenőrzési feladatainak ellátására 

vonatkozó megbízási szerződés megkötése  
5. A Lestár P. Közoktatási Intézmény infrastruktúra fejlesztésére irányuló 2010. évi ÖM 

pályázat benyújtása  
6. Pályázat benyújtása a 2010/01/a. sz. „Téli-tavaszi” kiegészítő közmunka programra. 
7. Pályázat benyújtása a 2010. évi „Közfoglalkoztatás-szervezők foglalkoztatásának 

támogatására” kiírt pályázat felhívásra  
8. A Magyarország-Szerbia IPA Határon Átnyúló Együttműködési Programban való 

részvétel elvi támogatása  
9. Beszámoló 2009. évi Kistérségi Közfoglalkoztatási terv megvalósításáról  
 



 19 

2010. március 30. 
Kistérségi Fejlesztési Tanács: 
1. A Társulás 2009. évi gazdasági, pénzügyi beszámolója, zárszámadás elfogadása 
2. Kecskemét és Térsége Többcélú Társulás 2010. évi költségvetésének módosítása 
3. 2010. évi Kistérségi Közfoglalkoztatási Terv módosítása 
Társulási Tanács: 
1. A Kecskemét és Térsége Többcélú Társulás Társulási megállapodásának módosítása 
2. A Kecskemét és Térsége Többcélú Társulás Szervezeti és Működési Szabályzatának 

módosítása 
3. A Kecskeméti Kistérségi Iroda Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítása 
4. A Kecskemét és Térsége Többcélú Társulás 2010. évi közbeszerzési terve 
5. A Lestár Péter Közoktatási Intézmény 2009. évi pénzügyi beszámolója 
6. Beszámoló a feladatellátó szervezetek/mikrotársulások 2009. évi tevékenységéről, a 

kistérségi kiegészítő normatívák felhasználásáról 
7. 2010. évi feladatellátáshoz kapcsolódó kistérségi kiegészítő normatívák átadását 

szabályozó megállapodások 
8. A Lestár Péter Közoktatási Intézmény módosított SZMSZ-ének jóváhagyása 
9. A Lestár Péter Közoktatási Intézmény beszámolója a 2009/2010. tanév I. félévéről 
10. A Kecskemét és Térsége Többcélú Társulás – mint fenntartó – minőségirányítási 

programjának jóváhagyása 
11. Pályázat benyújtása az iskolapszichológusi hálózat fejlesztésére 
12. Pályázat benyújtása a 2010/6. sz. Vasúttisztasági és idegenforgalmi közmunkaprogramra 
13. A Tourinform Kecskemét iroda 2009. évi beszámolója 
14. Tájékoztató a Design Konferencia és Kiállítás-sorozat kapcsolódó pályázatok 

benyújtásáról 
 
2010. június 17. 
Kistérségi Fejlesztési Tanács: 
1. Kecskemét és Térsége Többcélú Társulás 2010. évi költségvetésének módosítása 

Társulási Tanács: 
1. A Kecskemét és Térsége Többcélú Társulás 2010. évi közbeszerzési tervének 

módosítása 
2. Kistérségi kiegészítő normatívák átadását szabályozó megállapodások módosítása 
3. Pszichiátriai és szenvedélybetegek nappali ellátására vonatkozó megállapodások 

megkötése 
4. Pedagógiai szakszolgálati feladatok átadása – átvételére vonatkozó megállapodás 

megkötése a Bács-Kiskun Megyei Önkormányzattal  
5. A nevelési tanácsadás kistérségi ellátásának létszámbővítési igénye 
6. A jelzőrendszeres házi segítségnyújtáshoz kapcsolódó költségek megosztása 
7. A kisbéri „Mini-Magyarország” projekt támogatása 
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8. A maximális létszám túllépésének engedélyezése a Lestár Péter Közoktatási 
Intézményben 

9. A Lestár Péter Közoktatási Intézmény Házirendjének jóváhagyása 
10. Pályázat benyújtása az „Esélykülönbséget mérséklő kulturális vidékfejlesztés 

elősegítésére kistérségi közkincs-kerekasztal további működésének támogatása” c. 
pályázati felhívásra 

11. A Hírös Hét Fesztivál keretében megrendezésre kerülő XIII. Térségi Kertészeti és 
Élelmiszeripari Kiállítás 

12. Beszámoló a Tourinform Kecskemét iroda 2010. I. félévi belföldi és külföldi 
kiállításokon való részvételéről 

13. Pályázati lehetőség bemutatása a Környezet és Energia Operatív Program (KEOP) 2009-
4.4.0. Megújuló energia alapú villamosenergia-, kapcsolt hő- és villamosenergia-, 
valamint biometán-termelés című támogatásra   

 
III.  A munkaszervezet elhelyezése, infrastrukturális helyzetének bemutatása: 
A Kistérségi Iroda a Városháza épületében (Kecskemét, Kossuth tér 1. II. emelet 18.) nyert 
elhelyezést. Az irodák jól felszereltek, a szükséges irodatechnikai eszközök (számítógépek, 
nyomtató, fénymásoló) rendelkezésre állnak, telefonvonal és Internet elérhetőség biztosított. 
A tárgyalóhelyiség alkalmas kisebb létszámú megbeszélések lefolytatására, valamint a 
nagyobb létszámú értekezletek, konferenciák lebonyolításához a Városháza épületében 
található tárgyalótermeket veheti igénybe a munkaszervezet. 
A Kecskemét, Csongrádi utca 26. szám alatt került kialakításra a közcélú munkavállalók 
ügyfélszolgálati helyisége, ahol külön iroda áll rendelkezésre az ügyfélszolgálat, az 
adatfeldolgozás, a koordinátorok, és a csoportvezető részére. 
 
Összegzés:  
Összességében elmondható, hogy mind az állami, mind a társadalmi, gazdasági és szakmai 
szervezetekkel kialakított kapcsolatrendszer hatékonyan működik, elősegítve az egész 
kistérség fejlődését. 

Ellátta a Társulás a területfejlesztési feladat- és hatáskörök, a kistérségi szintű feladat- és 
hatáskörök gyakorlásával, a közszolgáltatások előkészítésével, szervezésével, 
koordinálásával, végrehajtásával kapcsolatos feladatokat. A közszolgáltatási feladatok ellátása 
2010. I. félévében zökkenőmentesen folyt, a kistérség fejlesztési elképzeléseit szem előtt 
tartva felkészült a Társulás az EU-s források lehívására. A jövőben is azon munkálkodik mind 
a Társulás Tanács, mind a Kistérségi Iroda, hogy – figyelemmel a kistelepülések igényeire is 
– az egész kistérség fejlődését szem előtt tartva minél magasabb színvonalú szolgáltatást 
nyújthasson a települések lakossága számára, a foglalkoztatás és a gazdasági versenyképesség 
növelése érdekében minél több forrást hívhasson le, javítsa a térség elérhetőségét, valamint a 
térségi kohéziót.  
  
 
Felsőlajos, 2010. november 10. 
 

Juhász Gyula sk. 
   polgármester 

 


