
 1 

 

 
 Elıterjesztés 6. 

Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 
2012. október 15-i rendkívüli ülésére 

 
 
 
 
Tárgy:  Lajosmizse Város Polgármesterének beszámolója a Kecskemét és Térsége Többcélú Társulás, 

illetve annak munkaszervezetében végzett 2012. I. félévi tevékenységérıl 
 
 
 
 
                              
Az elıterjesztést készítette:                                     Horváth Sándor 

pályázati referens 
Intézményirányító és 
Településfejlesztési Iroda 
     

 
 
 
Véleményezésre és tárgyalásra megkapta:      ---- 
        
                                                                                     
 
 
 
 
 
 
Törvényességi ellenırzésre megkapta:                    Muhariné Mayer Piroska  
                                                                                                         aljegyzı 
                                                                                   
    
 
 
 
 
 
                   Kutasiné Nagy Katalin s.k. 
                   jegyzı  
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 2 

 
 

Elıterjesztés 
Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 

2012. október 15-i rendkívüli ülésére 
 
 
Tárgy:  Lajosmizse Város Polgármesterének beszámolója a Kecskemét és Térsége Többcélú Társulás, 

illetve annak munkaszervezetében végzett 2012. I. félévi tevékenységérıl 
 
  Ikt: I/1328/43/2012. 
 
 
Tisztelt Képviselı-testület! 
 
A települési önkormányzatok többcélú kistérségi társulásáról szóló 2004. évi CVII. törvény 6. § (3) 
bekezdése értelmében „A társulási tanács tagjai évente legalább két alkalommal beszámolnak 
képviselı-testületeiknek a társulási tanácsban végzett tevékenységükrıl.” 
A fenti rendelkezés értelmében elkészítettem a beszámolót, mely az elıterjesztés melléklete.  
 
Kérem a Tisztelt Képviselı-testületet, hogy a határozat-tervezetben foglaltaknak megfelelıen fogadja 
el a 2012. I. félévben a Társulási Tanácsban végzett tevékenységekrıl szóló szakmai beszámolót. 
 
 

HATÁROZAT-TERVEZET 
 
…./2012. (….) ÖH 

Lajosmizse Város Polgármesterének beszámolója a Kecskemét és Térsége Többcélú Társulás, 
illetve annak munkaszervezetében végzett 2012. I. félévi tevékenységérıl  

 
HATÁROZAT 

 
Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselı-testülete elfogadja a polgármester Kecskemét és 
Térsége Többcélú Társulás és munkaszervezetében végzett 2012. I. félévi tevékenységérıl készített 
szakmai beszámolóját. 
 
Felelıs: Képviselı-testület 
Határid ı: 2012. október 15. 

 
 

Lajosmizse, 2012. október 03. 

 
                                                                                           Basky András s.k. 
                                                                                                       polgármester 
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Elıterjesztés melléklete 
 

Beszámoló a Kecskemét és Térsége Többcélú Társulás 2012. I. félévi tevékenységérıl 
   
A Kecskemét és Térsége Többcélú Tárulás (továbbiakban: Társulás) feladatainak ellátása 
érdekében a települési önkormányzatokkal, az önkormányzatok társulásaival, a 
kistérségben mőködı állami szervekkel, az érdekelt társadalmi és szakmai szervezetekkel, 
továbbá a gazdasági szervezetekkel történı együttmőködés értékelése: 

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

- Szociális alapszolgáltatási feladatok, (szociális étkeztetés, családsegítés, házi 
segítségnyújtás, jelzırendszeres házi segítségnyújtás, nappali ellátás, pszichiátriai és 
szenvedélybetegek nappali ellátása, közösségi ellátás), valamint gyermekjóléti alapellátási 
feladatok (gyermekjóléti szolgáltatás) kistérségi szintő mőködtetésére a Társulás 
megállapodást kötött a kistérségben mőködı feladatellátó szervezetekkel 
(mikrotársulásokkal). A kistérségi kiegészítı normatívák idıarányosan átadásra 
kerültek, a feladatellátás zökkenımentesen folyik valamennyi - kecskeméti, 
tiszakécskei, lajosmizsei, kerekegyházi és helvéciai gesztorsággal mőködı - társulás 
mőködési területén.  

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

- 2009-tıl a közösségi ellátásokat a központi költségvetés  - a támogató szolgáltatás és a 
közösségi ellátások finanszírozásának rendjérıl szóló 191/2008. (VII. 30.) Korm. 
rendelet (a továbbiakban: Rendelet) értelmében - közvetlenül finanszírozza, kistérségi 
kiegészítı normatíva nem áll rendelkezésre a feladat ellátására. Azok is 2009. január 
1. napjától kerültek ki 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. A Társulás – Fıplébániai 
Karitász Alapítványon keresztül – feladatellátási szerzıdés keretében biztosítja a 
tagönkormányzatok számára a feladatellátást.  

- 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 
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szakmailag, mind pedig gazdaságilag indokolt volt, hogy a Társulás ez évre is kössön 
feladatellátási szerzıdést a szenvedély- és pszichiátriai betegek nappali ellátására a 
Fıplébániai Karitász Alapítvánnyal. 

- A szociális igazgatásokról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 
(továbbiakban Sztv.) régi 86. § (2) és (3) bekezdésében foglaltak szerint a támogató 
szolgáltatás 2009. január 1-jétıl nem tartozik a kötelezı önkormányzati feladatok 
közé.  
A szolgáltatás ellátására a kistérségbıl több szervezet is sikerrel pályázott, melyekkel 
a tagönkormányzatok/mikrotársulások külön-külön állapodtak meg 2012. évben is.  

 
b.)  Közoktatás, pedagógiai szakszolgálat: 

Lestár Péter Közoktatási Intézmény: 

- A Társulási Tanács 2012.(06.29.) KTT. sz. határozatával a közalkalmazottak 
jogálláról szóló 138/1992. (X.8.) Korm.rend. 5.§ (16) és (18) bekezdése alapján 
megbízta Szabó Ivettet, a Lestár Péter Egységes Középiskola, Szakiskola és Óvoda 
magasabb vezetıi állásának betöltésével 2012. augusztus 01. napjától 2013. július 31. 
napjáig. Az igazgatótanács fenti idıszakra a Lestár Péter Egységes Középiskola és 
Szakiskola tagintézmény-vezetıjének továbbra is Bognár Zsoltné, tagintézmény-
vezetı helyettest bízta meg. 

- 2011. szeptember 1. napjával megkezdte mőködését a Mercedes Schule a Lestár Péter 
Közoktatási Intézménnyel közös ingatlanban, a Kecskemét, Kvarc utca 2. szám alatt. 
A két intézmény együttmőködése kiváló, a közös területek használata 
problémamentes. Egyre bıvül a kölcsönös szakmai segítségnyújtás. 

- A Társulási Tanács 33/2011.(06.24.) KTT. sz. határozatával döntött a                                                    
kunbaracsi tagintézmény struktúra módosításáról. A tagintézményt a 2011/12-es 
tanévben 1-4 összevont tanulócsoportban, napközi nélkül, az óvodát pedig 6 órás 
nyitva tartással mőködteti. Az oktatásért felelıs államtitkár döntése alapján a 
kisiskolák támogatása tárgyú elıirányzat terhére a feladatellátáshoz a Társulás 1.801 
eFt támogatást kapott.  

- A Lestár Péter Közoktatási Intézmény tárgyi feltételrendszere – a Városföldi 
Tagiskola és Tagóvoda kivételével – nem sokat változott. 

- Az intézmény a tanév feladatait a pedagógiai programja és éves munkaterve szerint 
teljesítette. Folytatódott a TÁMOP-3.1.4/08/2. kódszámú, „Kompetencia alapú 
oktatás, egyenlı hozzáférés- Innovatív intézményekben” címő pályázati program 
megvalósítása. Az oktató-nevelı munka a központi és helyi tanterv szerint zajlott. 

Kecskeméti TISZK Nonprofit Kiemelkedıen Közhasznú Kft: 

   - A Társulás 2008. július 15-tıl tagja a Kecskeméti TISZK Nonprofit Kiemelkedıen 
Közhasznú Kft-nek. Basky András, a Közoktatási Társulási Bizottság elnöke, valamint 
Hamzáné Lakó Judit kistérségi irodavezetı a Kft. taggyőlésein részt vett, az ott 
elhangzottakról tájékoztatták a Társulási Tanács tagjait. 

Pedagógiai Szakszolgálat: 

- A Társulási Tanács 2009. március 27-i ülésén döntött arról, hogy 2009. szeptember 1-
jével átveszi a Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat kötelezı feladatai közé tartozó 
gyógytestneveléssel, illetve továbbtanulási, pályaválasztási tanácsadással kapcsolatos 
feladatok ellátását a Kecskeméti kistérség területén. A Társulás a Lestár Péter 
Közoktatási Intézményben mőködı szakszolgálaton keresztül az erre igényt tartó 
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településeken – az óvodától a középiskoláig – biztosította a tanév második félévében 
is a gyógytestnevelést. 

      A továbbtanulási és pályaválasztási tanácsadást Kecskemét és térsége közigazgatási 
területén valamennyi - felsı tagozattal rendelkezı - általános iskolában ellátta.    
Tekintettel arra, hogy 2012. január 1. napjától a megyei önkormányzatok 
konszolidációjáról, a megyei önkormányzati intézmények és a Fõvárosi 
Önkormányzat egyes egészségügyi intézményeinek átvételérõl szóló 2011. évi CLIV. 
törvény alapján a pályaválasztási tanácsadás szakszolgálata a Bács-Kiskun Megyei 
Önkormányzattól a Bács-Kiskun Megyei Intézményfenntartó Központhoz került új 
megállapodás megkötésére került sor 2012. április 16-án. 

- A kecskeméti Nevelési Tanácsadó 2006 óta látja el a kistérség 13 településén a 
pedagógiai szakszolgálati (iskolaérettségi vizsgálatok, nevelési tanácsadás óvodás, 
általános iskolás és középiskolás korú gyermekeknek és tanulóknak, valamint terápiás 
kezelés) feladatokat. A Társulási Tanács 38/2011. (06.24.) KTT sz. határozata alapján 
támogatást nyújt 0,5 pszichológus és 0,5 gyógypedagógus álláshely betöltéséhez 2011. 
szeptember 1-jétıl 2012. augusztus 31-ig. A létszámbıvítéshez szükséges támogatás 
összegét az érintett települési önkormányzatok az ellátottak létszámának arányában 
vállalták és idıarányosan megfizették.  A szolgáltatást igénybevevık és a Nevelési 
Tanácsadó részérıl felmerült az igény az álláshelyek további megtartására a 
feladatellátás érdekében. A Kistérségi Iroda megvizsgálta ennek szükségességét, majd 
a Társulási Tanács 42/2012.(06.29.) KTT sz. határozatában döntött a további – 2012. 
szeptember 1-tıl 2012. december 31-ig történı támogatásról. 

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

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

- 2011-ben a Társulás a 2009-ben induló iskolapszichológusi hálózat mőködésének 
2011/2012 tanévi folytatására pályázatot nyújtott be „Az egyes sajátos közoktatási 
feladatok támogatása igénylésének, döntési rendszerének, folyósításának, 
elszámolásának és ellenırzésének részletes szabályairól szóló 24/2011. (V.18.) 
NEFMI rendelet” (továbbiakban: NEFMI rendelet) alapján személyi jellegő költségek 
támogatására. A Társulás – a támogatói döntést követıen - 2.000.000 Ft pályázati 
forrás lehívására vált jogosulttá. A Társulás megállapodást kötött Kecskemét Megyei 
Jogú Város Önkormányzatával az iskolapszichológusi feladatok ellátására.  2011 
szeptemberétıl a Nevelési Tanácsadó határozott idejő kinevezéssel alkalmaz két fı 
iskolapszichológust, akik Kerekegyházán és Lajosmizsén, ill. Ágasegyházán és 
Orgoványon látnak el iskolapszichológusi feladatokat a 2011/2012. tanévben. A 
feladatellátási szerzıdés 2012. december 31-ig meghosszabbításra kerül.  

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

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

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

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

A mikrotársulásoktól, valamint az önkormányzatoktól kapott pozitív visszajelzés, 
valamint a 2012. I. félévi tevékenységrıl készült beszámolók alapján elmondható, hogy a 
belsı ellenırök és az ellenırzési javaslatok segítették mind a mikrotársulások, mind pedig 
a Kistérségi Iroda munkáját.  
 

d.) A mozgókönyvtári feladatok ellátására a Társulás szerzıdést kötött a Bács-Kiskun Megyei 
Önkormányzat Katona József Könyvtárával, hogy a mozgókönyvtári feladatokat lássa a 
kistérség 11 településén. A kecskeméti kistérségben 2012-ben is folytatódott a könyvtárak 
megújulása. A helyben biztosított dokumentumok mellett jelentıs volt a könyvtárközi 
kölcsönzés. A gyerekeknek és felnıtteknek szóló programoknak nagy sikere volt. 
 

e.) Kistérségi szintő turizmusfejlesztés valamint idegenforgalom:  

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

2012. I. félévben az alábbi kiállításokon mutatkozott be a Kecskeméti kistérség: 

- Bécs - Ferien Messe, Ausztria (2012. január 12-15.) 
Ausztria legnagyobb turisztikai vásárán Kecskemét és térsége kiadványokkal jelent 
meg a Tourinform iroda. A kiállításon 70 ország és 750 kiállító mutatkozott be, ahol 
Magyarország volt a díszvendég. A négynapos, rangos turisztikai seregszemlén az 
egészségturizmushoz köthetı turisztikai ajánlatok és szolgáltatások, valamint a 2012. 
év kiemelt magyarországi rendezvényeinek népszerősítése állt a fókuszban  

- Stuttgart – CMT, Németország (2012. január 14-22.) 
Kilenc napra ismét „utazási lázban“ égett Stuttgart: 2012. január 14-én megnyitotta 
kapuit Európa legnagyobb turisztikai közönségvására, a CMT, amelyen évrıl évre 
egyre több kiállító vesz részt. A tavalyi rekord után – 1900 kiállító 95 országból – idén 
már 1958 kiállító kínálatával ismerkedhettek meg a vásár látogatói. Hamzáné Lakó 
Judit 4 napig képviselte Kecskemétet és térségét. A tapasztalatok azt mutatják, hogy a 
legkedveltebb kereskedelmi szálláshely a kemping. A kempingbe érkezı családos 
turisták kiemelt motivációja az aktív turizmus, ezen belül a kerékpáros útvonallal 
rendelkezı desztinációkat részesítik elınyben. A látogatók közül többen is 
érdeklıdtek a Mercedes beruházás kapcsán Kecskemét nevezetességeirıl, kulturális 
programjairól, attrakcióiról. 

- Utazás 2012. Nemzetközi Idegenforgalmi Kiállítás – Budapest (2012. március 1-4.) 
A turisztikai szakma legnagyobb belföldi kiállítására idén március 1-4. között került 
sor. Ebben az évben a Dél-alföldi Regionális Marketing Igazgatóság standján 
társkiállítóként vett részt a kiállításon a Tárulás, mely a HUNGEXPO Budapesti 
Vásárközpontjában került megrendezésre. A kiállítás remek lehetıség volt a 
Kecskemét és Térsége Turisztikai Kártya népszerősítésére. Idén is nagy számban 
fogytak a térség, illetve Kecskemét természeti értékeit, kulturális programjait, 
szolgáltatásait, valamint látványosságait bemutató kiadványok, szórólapok.  

- Pécsi Utazás Kiállítás és Vásár – Pécs (2012. március 9-11.) 
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A kiállítás idén 17. alkalommal került megrendezésre a Lauber Dezsı Városi 
Sportcsarnokban. A kiállítók között számtalan Tourinform Iroda, szállodák, utazási 
irodák mutatták be kínálatukat a nagyközönségnek. A kecskeméti Tourinform Iroda - 
Mórahalommal, Szegeddel és Gyula városával együtt - társkiállítóként vett részt a 
kiállításon, a Dél-alföldi Regionális Marketing Igazgatóság standján A kiállításon 
lehetıség nyílt a Kecskemét és Térsége Turisztikai Kártya népszerősítésére,  régi és új 
szolgáltatók kínálatának bemutatására, valamint újdonságok népszerősítésére. A 
nyereményjátékokkal ismét sikerült felhívni a figyelmet Kecskemét és térségének 
csodálatos kulturális és turisztikai látnivalóira. 

- Tourex Idegenforgalmi Szakkiállítás – Kecskemét (2012. március 9-10.) 
A XIX. alkalommal megrendezésre kerülı rendezvényen a hagyományoknak 
megfelelıen üdülési, turisztikai és idegenforgalmi látnivalókkal, szolgáltatásaikkal 
mutatkoztak be a kiállítók. A kiállítást Szemereyné Pataki Klaudia alpolgármester 
asszony nyitotta meg. A rendezvény két belföldi díszvendége Debrecen és Makó volt, 
valamint utazási irodák és szállodák várták az érdeklıdıket a két nap alatt. A 
kiállításon a kecskeméti Tourinform iroda is részt vett, képviselve Kecskemét és 
térsége turisztikai kínálatát és kulturális rendezvényeit. 

- Utazás és Szabadidı 2012. – Debrecen (2012. március 23-25.) 
22. alkalommal került megrendezésre Debrecen éves utazási szakkiállítása, amely a 
régió legnagyobb és legnépszerőbb ilyen jellegő eseménye. A tavalyi évhez hasonlóan 
a Debreceni Utazás és Szabadidı 2012. Kiállítás és Vásár résztvevıi idén is a Kölcsey 
Központot vehették birtokba. A Tourinform iroda 2012-ben is részt vett ezen az 
Utazás Kiállításon, ahol idén a Városok és Falvak Szövetsége meghívásának tett eleget 
Kecskemét, mint a Szövetségbe újonnan belépı tag. A kiállításon lehetıség nyílt a 
Kecskemét és Térsége Turisztikai Kártya népszerősítésére, valamint a rendelkezésre 
álló kiadványok és szórólapok  segítségével  bemutatásra került Kecskemét és térsége 
szolgáltatóinak kínálata.  

- XIX. „Menjünk világgá…!” Miskolci Utazáskiállítás, Miskolc (2012. március 29-31.) 
Március 29-31. között tizenkilencedik alkalommal rendezték meg Miskolcon a 
„Menjünk világgá…!” Utazási Kiállítást, ahol a Dél-alföld Regionális Marketing 
Igazgatóság standján a  Tourinform Iroda képviselte a Kecskeméti kistérséget. A 
szervezık elmondása szerint a borús gazdasági helyzet ellenére sikeres kiállítás állt 
idén is a rendezık mögött, 112 kiállító és 11.000 látogató volt jelen a háromnapos 
rendezvényen az ITC Székház aulájában. A rendezvény külföldi díszvendége Kassa, a 
belföldi díszvendég Miskolc volt. 

- XV. Veszprém Megyei Utazás Kiállítás, Veszprém (2012. április 14-15.) 
15. alkalommal került megrendezésre a Veszprém Megyei Utazás Kiállítás. A 
rendezvény helyszínéül idén a Lovassy László Gimnázium tornacsarnoka szolgált. 
Kecskemét a Magyar Turizmus Zrt. Dél-alföldi Regionális Marketing Igazgatóságának 
standján jelent meg Szegeddel, Szentessel, Mórahalommal, Kunszentmiklóssal és 
Békés megyével együtt. A kiállítás idei díszvendége Opatija volt, de Romániából, 
Szlovákiából, Máltáról és Ciprusból is érkeztek kiállítók a rendezvényre. Az eddigi 
kiállításokhoz hasonlóan Veszprémben is egységes arculatú kiadványokkal, a 
Tourinform iroda paternerei által beküldött csomagajánlatokkal várták a munkatársak 
az érdeklıdıket. Nagy volt az érdeklıdés Kecskemét látnivalói, programlehetıségei és 
a nagyobb rendezvényei iránt. 

- Szent György Napok, Sepsiszentgyörgy (2012. április 26-30.) 
A XXI. Szent György Napok keretében került sor a Testvérmegyék és városok utcája 
rendezvényre, ahol Kecskemétet Polyák Imre késes mester és Nyergesné Török Mária 
foltvarró képviselte. A rendezvény lehetıséget adott a turisztikai értékek 
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népszerősítésére, gasztronómiai ínyencségek és borok kóstoltatására, valamint 
kézmővesek, hagyományırzık termékeinek bemutatására és értékesítésére. Kecskemét 
és térsége kiadványokkal jelent meg a rendezvényen. 

- Garabó – Hírös Hagyományok Ünnep – Kecskemét (2012. május 19-20.) 
Kecskemét történelmi Fıterén 2012. május 19-20-án zajlott a „Garabó – Hírös 
Hagyományok” ünnep. A hagyományteremtı rendezvényt a Hírös Garabó Nonprofit 
Közhasznú Kft. szervezte. 
A helybéli kézmővesek, gazdák, hagyományırzık, zenészek, népi gyógyítók igazi 
családi hangulatot varázsoltak a térre, ahol mindenki megtapasztalhatta milyen gazdag 
is a helyi értékek választéka. Különbözı kézmőves szakmák mesterei hozták el 
portékáikat, akiknek a munkáját élıben is megcsodálhatták a látogatók. Látványos 
felvonulással egybekötött ünnepség keretében került sor a Hírös Érték díj átadására. 
Ezt elsı alkalommal a Kecskemétfilm Kft. vehette át, több évtizedes munkájuk - 
mellyel világszerte öregbítették a Hírös Város jó hírnevét – elismeréséül. A 
rendezvényen a Tourinform iroda is részt vett, ahol kiadványokkal népszerősítették 
városunkat. 

- 2012. május 24-én megrendezésre került Budapesten az Országos Tourinform 
Találkozó, ahol a naprakész turisztikai információk mellett tájékoztatást kaphattak a 
munkatársak a Magyar Turizmus Zrt. 2012. évi marketingtervérıl, a 2012. évi 
feladatokról, illetve a Tourinform Szövetség munkájáról. 

- 8. Barcelonai Szecessziós Fesztivál, Spanyolország (2012. június 1-3.) 
Magyarország az Európai Uniós elnökség keretében a trió másik két országával 
közremőködve különleges kiállítást szervezett. A három nap alatt Barcelona 
központjában újjáéledt a szecesszió kora: mőhelyfoglalkozások gyermekeknek, zene, 
mágia, show-mősorok, kézmőves vásár, elızı századelırıl származó autók és buszok 
kiállítása, a szecessziós örökséget, illetve tradicionális szakmákat és termékeiket 
bemutató kiállítási standok – mindez korhő jelmezekbe öltözött résztvevık által. A 
Barcelonai Városi Tanács és a Szecesszió Európai Útja felkérésére a kiállításon 
Kecskemét városa a Szecesszió Európai Útja részlegben promóciós anyagokkal 
képviseltette magát.  

- Múzeumok Éjszakája, Kecskemét (2012. június 23.) 
„Az év leghosszabb éjjeli kalandja” szlogennel várták 2012. június 23-án Kecskemét 
múzeumai, kulturális intézményei és a további csatlakozók az érdeklıdıket. Az idei 
Múzeumok Éjszakája programhoz a Tourinform iroda is csatlakozott. Az érdeklıdık 
20.30 - 22.30 óra között idegenvezetés keretén belül csodálhatták meg a Városháza 
Dísztermét. 

2012. elsı félévben is rendszeresen megrendezésre került a Térségi Turisztikai Klub.  
A klubon a tagok folyamatos tájékoztatást kaptak a turisztikai klub mőködésérıl, 
megvitatták az aktualitásokat és kijelölték a következı idıszak feladatait. A napirendi 
pontok között szerepelt a Turisztikai kártya tapasztalatainak megvitatása, új  turisztikai 
csomagajánlatok kialakítása, a Kecskemét és Térsége Turisztikai Klaszter megalakulása.  

Kecskemét és Térsége Turisztikai Kártya 
A Kecskemét és térsége turisztikai kártyaprogram népszerősítése 2012-ben folytatódott. A 
kecskeméti IBUSZ irodával kötött megállapodás alapján csomagajánlatok kerültek 
összeállításra, melyek – a turisztikai kártya bevonásával – a belföldi ajánlataik sorába 
2012. januárjától kiajánlásra kerültek. Szállásadók és szolgáltatok további bevonásával 
május-június hónapban újabb csomagajánlatok készültek, melyek népszerősítésre kerültek 
– többek között – a Tourinform irodák rendszerén keresztül, valamint az 
iranykecskemet.hu, szallas.hu honlapon. A csomagajánlatokhoz csatlakozó turisztikai 
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szolgáltatók (Vadaskert, Tanyacsárda, Hírös Lovarda, Kerekerdı Kalandpark, Kecskeméti 
Fürdı). honlapjára is felkerültek az ajánlatok. A programhoz négy múzeum is 
csatlakozott: Szórakaténusz Játékmúzeum és Mőhely, Magyar Naív Mővészek Múzeuma, 
Cifrapalota-Kecskeméti Képtár, Orvos és Gyógyszerészettörténeti Múzeum. A kártyával 
rendelkezı turisták ingyenes városnézésen is részt vehettek, valamint két órára a 
Tourinform irodától kerékpárokat is kölcsönözhettek.  

2012. június 29-én 27 alapító tag részvételével megalakult  Kecskemét és Térsége 
Turisztikai  Klaszter.  

A Klaszter célja Kecskemét és környéke turisztikai vonzerejének növelése, valamint a 
klaszter infrastrukturális, informatikai és kommunikációs feltételeinek megteremtése. 

A Kecskemét és Térsége Turisztikai Klaszter elsıdleges célja: elısegíteni a kecskeméti 
régió gazdaságfejlesztési potenciáljának növelése érdekében a klaszter tagok 
kompetenciájának és ezáltal a térség gazdasági versenyképességének továbbfejlesztését, 
együttmőködésük koordinálását és közös programba történı szervezését. 

A klaszter kiemelt céljai között szerepel Kecskemét és környéke regionális szerepének 
erısítése, egyedi arculatának megteremtése, a Klaszter együttmőködésén keresztül a térség 
idegenforgalmi megerısítése, a hazai és nemzetközi piaci jelenlét növelése. 

További tervek között szerepel az innovációs és a kutatási együttmőködések támogatása a 
régióban, fenntartható és versenyképes turisztikai környezet kialakítása, a humán 
erıforrások fejlesztése új lehetıségek-, és együttmőködések megteremtésével. 

A Kecskemét és Térsége Turisztikai Klaszternek bárki tagja lehet, ha a Klaszter Alapító 
Okiratában, valamint Szervezeti és Mőködési Szabályzatában elıírt feltételeknek megfelel. 
A feltételek megtekinthetık a www. iranykecskemet.hu honlapon.  

A munkaszervezeti feladatokat, külön megállapodás alapján a Társulás által mőködtetett 
kecskeméti Tourinform iroda látja el. 

2012. elsı félévében megjelent kiadványok, marketingeszközök: 
- Kecskeméti programajánló 2012 – Kecskemét és térsége kulturális programjai 

(magyar, német nyelven) 
- Háztájit az asztalra – a kecskeméti kistérség termelıit bemutató kiadvány (magyar 

nyelven) 
- Kistérségi programajánlóról készített plakát 
- Tourinform beachflag 

Média megjelenések 2012. I. félévében a következı mősorokban, kiadványokban és 
közösségi portálokon: 
- VIA Pannónia turisztikai kiadvány  
- Dél-alföldi Regionális Marketing Igazgatóság kiadványai 
- Caffe Vojvodina ingyenes szerb turisztikai kiadvány 
- Kecskeméti Lapok  
- Tourex kiállítási magazinja 
- Alföldi régió magazin 
- Business Traveller 
- Turizmus Panoráma 
- Egészség Turizmus RMI 
- Dél-alföldi Hírtükör 
- Látnivalók Kecskeméten 
- Kecskemét Leporello 
- Éves Rendezvénynaptár 
- Kecskemét Térkép 
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- Kistérségi Hírlevél 
- Kecskemét és Térsége kiadvány 
- Turisztikai Hírmondó 
- Itthon.hu-Turizmus Zrt. turisztikai honlapja 
- Itthon otthon van magazin 
- Élmény itthon- turisztikai programajánló 
- fesztiválkalauz-online 
- Gong Rádió 
- Kecskeméti Televízió 
- Napi Turizmus- turisztikai szaklap, online 
- Dél-alföldi Regionális Marketing Igazgatóság honlapja 
- Turizmus Trend- turisztikai szaklap 
- Face-book 
 
A Kecskemét és Térsége Turisztikai Kártya hivatalos honlapja a www.iranykecskemet.hu, 
www.hellokecskmet.hu  

 
 

f.)  Együttmőködés:  

- MÁV Zrt. Pályavasúti Üzletág Pálya és Mérnöki Létesítmények Fıosztálya: 
A Társulás a 2012. évi Idegenforgalmi országos közfoglalkoztatási program speciális 
vasúti feltételeinek teljesítése érdekében szorosan együttmőködött a MÁV Zrt. 
Pályavasúti Üzletág Pálya és Mérnöki Létesítmények Fıosztályával. A program 
végrehajtása során sor került a kecskeméti vasútállomások és vasúti pályák 
környezetének gyommentesítésére, valamint a kommunális hulladék összegyőjtésére. 

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

- Aranyhomok Kistérségfejlesztési Egyesület: 
Az Aranyhomok Kistérségfejlesztési Egyesület a Társulással szorosan 
együttmőködve, egymás tevékenységét kiegészítve látja el kiemelt feladatait, melyek a 
következık: a kistérség településeinek összehangolt fejlesztése, közös 
területfejlesztési, vidékfejlesztési programok kialakítása, a települési önkormányzatok 
terület és településfejlesztésének kölcsönös érdekeltségen alapuló koordinálása, a 
fejlesztések megvalósítását szolgáló közös pénzalap megteremtése. A fenti célok 
érdekében fenntartja és mőködteti a Kecskemét és Térsége Információs és Szolgáltató 
Rendszert, melynek részei: 
• a www.aranyhomok.hu kistérségi honlap üzemeltetése, 
• pályázatfigyelés és pályázatírás, 
• képzések, térségi rendezvények szervezése, 
• partneri kapcsolatok megteremtésében való közremőködés az önkormányzatok, 

vállalkozók, civil  szervezetek és a lakosság között a kistérség fejlıdése érdekében 
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A kistérség informatikai infrastruktúrájának fejlesztése keretében, a létrehozott 
Aranyhomok Kistérségi Adattár településsoros statisztikai adatainak aktualizálására a 
civil és vállalkozói adattár adatainak bıvítésére, illetve a dokumentumtár feltöltésére 
került sor, melyek hasznos segítséget nyújtanak pályázatok elkészítéséhez, projekt 
ötletek kidolgozásához és megvalósításához, szakmai dolgozatok elkészítéséhez, 
továbbá álláskereséshez is. 
Hírlevél: A 2002. évben indult „Kistérségi Hírlevel”-et a településfejlesztık készítik 
azzal a céllal, hogy a térségben élık rendszeresen tájékozódhassanak eseményekrıl, 
képet kapjanak a térségben történı kezdeményezésekrıl, fejlesztésekrıl, valamint a 
legfrissebb jogszabályokról, pályázatokról is. A kiadvány havonta jelenik meg 1000 
példányban. Terjesztését a munkatársak végzik, 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 
összehangolni a helyi önkormányzatok és a kistérség területén mőködı gazdasági szervezetek 
fejlesztési elképzeléseit.  

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

értékelése érdekében végzett tevékenység összefoglalása: 

A megkezdett elıkészítı munkák a Területfejlesztési Terv felülvizsgálatára folytatódtak a 
2011-ben és 2012. elsı félévéig támogatott kistérségi fejlesztési projektek győjtésével. 
Összegzésre kerültek az Új Széchenyi Terv, a Darányi Ignác Terv (UMVP) és a Kutatás 
és technológiai Innovációs Alap sikeres térségi pályázatai, nem csak az önkormányzatok, 
hanem a vállalkozói és a civil szféra tekintetében is. Az összegyőjtött adatok 
rendszerezése, a meglévı 2007-2010-es adatsorokkal való összefésülése és együttes 
elemzése 2012. második félévében történik majd meg. Részt veszünk a Bács-Kiskun 
Megyei Önkormányzat által elindított Bács-Kiskun Megyei Területfejlesztési Terv 
készítésében, mely magában foglalja a 2014-2020-as tervezési ciklus fejlesztési 
elképzeléseit (www.fejlesztes.bacskiskun.hu ). 

A 2011-es Tanyaprogram keretén belül a Társulás pályázatot nyújtott be kistérségi 
tanyaprogram készítésére. A projekt megvalósításába bevonásra került az Aranyhomok 
Kistérségfejlesztési Egyesület és az MTA Regionális Kutatások Intézete Alföldi Osztály 
is. A program megalkotása során figyelembe vettük az elızı évek térségi tanyakutatási 
eredményeit, a megelızı fejlesztési dokumentumok és adatbázisok információit. Ezen 
kívül felmérésre került 1024 térségi tanya, illetve prominencia interjúk készültek az 
érintett települések képviselıivel. A tanyafejlesztési program széles körben történı 
megismertetése érdekében a térség hivatalos honlapján történı közzétételen túl, a Társulás 
véleményezı fórumot szervezett, melynek keretében a téma iránt érdeklıdı szervezetek, 
termelık, tanyatulajdonosok, önkormányzatok tehették meg módosító javaslataikat. A 
fórumon elhangzott hozzászólások, valamint a Társuláshoz beérkezett írásos észrevételek 
a tervezetbe beépítésre kerültek. A fentiek tükrében megfogalmazott jövıkép és stratégia 
megvalósítására – reményeink szerint – az elkövetkezı évek tanyaprogramjai nyújtanak 
lehetıséget. 



 12 

A „Vidéki foglalkoztatás” országos program bevezetését elıkészítı Kecskemét és Térsége 
Minta Program kivitelezése érdekében a Társulás konzultációs fórumokon vett részt. A 
megvalósításban tervezett közremőködı szervezetek, intézmények vezetıivel széles 
körben történtek egyeztetések az együttmőködés lehetıségeirıl. 

A város-vidék kapcsolat fejlesztése, illetve a következı idıszak pályázatainak 
elıkészítése érdekében a Társulás a szakma képviselıivel több ízben tartott egyeztetı 
megbeszéléseket. 

2012. júniusában kezdeményeztük – az Aranyhomok Kistérségfejlesztési Egyesület 
részvételével - a Magyar Nemzeti Vidéki Hálózatban való elızetes nyilvántartásba 
vételünket, mint vidékfejlesztési projektötletet benyújtani kívánó szervezet, melyet 
elfogadtak. Ennek keretén belül 2013. június 14-ig van lehetıségünk projektötletek 
benyújtására, illetve a megvalósításukhoz támogatás igénylésére. 
 

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

Az elfogadott 2011-2013-ra vonatkozó Kistérségi Akcióterv tartalmazza az Új Széchenyi 
Terv és egyéb pályázati forrásokra alapozott hároméves önkormányzati projektötleteket. 
Ezek megvalósítása már részben nyomonkövethetı lesz az új, 2011-2012. adatait 
tartalmazó támogatott projektek listáján.  
 

c.) A Tanács, illetve a Társulás mőködéséhez és a fejlesztési (stratégiai és operatív) 
programok megvalósításához önállóan győjtött források bemutatása: 

A rendelkezésre álló legfontosabb forrás egyrészt a tagönkormányzatok mőködési 
hozzájárulása (tagdíj), a tagönkormányzatok saját forrása, a feladatellátásokhoz 
kapcsolódó kistérségi kiegészítı normatíva (Magyarország 2012. évi központi  
költségvetésérıl szóló 2011. évi CLXXXVIII törvény  (továbbiakban: költségvetési 
törvény) 8. számú melléklete III. pontja). 

A kistérséget alkotó települési önkormányzatok 2012. évben összesen 8.695 E Ft 
mőködési hozzájárulást fizetnek be a Társulás számlájára. A társulási megállapodásban 
vállalt feladatellátási jogcímeknek megfelelıen a Kistérségi Iroda települési szintő adat- 
illetve mutatószám felmérést végzett. A begyőjtött adatok összesítésével, illetve a törvényi 
szabályozások figyelembevételével végzett kiértékelésével elkészítette a 2012. évi 
kiegészítı normatíva igénylést.  
A Társulás a többcélú kistérségi társulások általános feladatainak támogatására mintegy 
23.400 E Ft-ra, kistérségi kiegészítı normatíva tekintetében 330.359 E Ft-ra jogosult. A 
Lestár Péter Közoktatási Intézmény fenntartójaként 334.940 E Ft normatíva lehívására 
vált jogosulttá, közoktatási feladatai ellátására a költségvetési törvény 3. és 8. 
mellékletében foglaltak alapján. A normatívák összegei az év folyamán a lemondások, 
pótigénylés következtében módosulhatnak. 

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

d.) A kistérség fejlesztéséhez kapcsolódó források igényléséhez benyújtott pályázatok 
felsorolása, tartalmuk rövid bemutatása 
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Általánosságban elmondható, hogy a kistérséget érintı pályázatok benyújtásához a 
települési önkormányzatok lakosságszám arányosan biztosították a szükséges önerıt, 
melyek az alábbiak voltak: 

- A Társulás sikeresen végrehajtotta a 2012 évi „Parlagfő elleni védelem” elnevezéső 
országos közfoglalkoztatási programot. A program keretében a Belügyminisztérium 
12.052.932,- Ft vissza nem térítendı támogatást nyújtott szervezett, lehetıleg nagy 
közterületre kiterjedı környezetbarát (vegyszermentes) gyommentesítés 
lebonyolítására. A parlagfő-mentesítést kétféle módon végezték: kézi gyomlálással, 
különösen a gyermekintézményekben, játszótereken, homokozókban, kaszálással, 
kapálással a nagyobb, összefüggı fertızött területeken. 
A program 2012. május 6-tól 2012. augusztus 5-ig Kecskemét város területén 40 fı 
regisztrált munkanélküli, napi 8 órás munkaidıben történı foglalkoztatására nyújtott 
lehetıséget.  
Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata (továbbiakban: Önkormányzat) 
együttmőködési megállapodást kötött a Társulással, az együttmőködés kiterjedt a 
mentesítésben érintett önkormányzati tulajdonú területek kiválasztására, a program 
szakmai lebonyolítására és ellenırzésére. A program megvalósításához az 
Önkormányzat biztosította a saját forrást (5.145.900,- Ft), mely tartalmazta a 
foglalkozás-egészségügyi vizsgálat költségét, valamint a pályázat megvalósításához 
szükséges egyéb, nem támogatott szolgáltatások és eszközbeszerzések költségét (pl. 
munkás- és hulladékszállítás, új belépık foglalkozás-egészségügyi vizsgálatának díja, 
szegélyvágókhoz szükséges alkatrész, szemetes zsák stb.). 

A program munkaterve három részbıl állt, melynek köszönhetıen a 
közfoglalkoztatottak egyfelıl a kisebb kézi gyomlálást igénylı oktatási intézmények 
területén tudtak hatékonyan fellépni a gyomnövények ellen, másfelıl pedig a motoros 
főnyírók az önkormányzati utak, kerékpárutak és a nagyobb, összefüggı területek 
védelmét is képesek voltak hatékonyan ellátni. 
 
Kecskeméten és vonzáskörzetében összesen 731.000m2-en sikerült az allergén 
növényeket levágni, melybıl a: 
− szegélyvágóval irtott terület nagysága (összefüggı területek):  720 000 m2 
− kézi gyomlálással végzett terület nagysága (intézmények):  11 000 m2 

 
- Az „Idegenforgalmi”  országos közfoglalkoztatási program megvalósítása során - 

2012.05.21. és 2012. szeptember 30. között - 30 fı regisztrált munkanélküli napi 8 
órás foglalkoztatására nyílt lehetıség. A Társulás a program sikeres végrehajtása 
érdekében együttmőködik a MÁV ZRT. Pályavasúti Üzletág Pálya és Mérnöki 
Létesítmények Fıosztályával, közösen határozzák meg a projekt keretében 
megtisztításra kerülı vasúti pályaszakaszokat. A feladatok között szerepel a 
Kecskeméten és térségében lévı vasútállomások és vasúti pályák környezetének 
gyommentesítése, vasúti átkelıhelyeknél bokrok irtása az átláthatóság érdekében, 
valamint kommunális hulladékgyőjtés az állomások és vasútvonalak mentén. A 
programban vállalt feladatok megvalósítására 13.124.528,- Ft vissza nem térítendı 
támogatást hívhat le a Társulás. Az Önkormányzat 1.853.700,- Ft önerıt biztosít a 
még folyamatban lévı  program lebonyolításához.   

 
- A Vidékfejlesztési Minisztérium a Magyar Köztársaság 2011. évi költségvetésérıl 

szóló 2010. évi CLXIX. törvényben, az államháztartás mőködési rendjérıl szóló 
292/2009. (XII. 19.) Korm. rendeletben, valamint a Tanyafejlesztési Program 
elıirányzat keretében nyújtott támogatások igénybevételének feltételeirıl szóló 
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81/2011. (VIII.11.) VM rendeletben foglaltaknak megfelelıen a tanyák, valamint az 
alföldi tanyás térségek megırzése és fejlesztése érdekében a települési és térségi 
fejlesztések támogatására pályázatot írt ki, melynek elbírálását követıen a Társulás 
2.000.000,- Ft vissza nem térítendı támogatásban részesült. A támogatás célja egy, a 
kistérség 17 településére kiterjedı térségi tanyafejlesztési program kidolgozása volt, 
mely fenntartható, komplex fejlesztésekkel elısegíti a tanyavilág értékeinek 
megırzését. A Kecskeméti kistérség településeirıl összesen 1.024 db tanya 
felmérésére került sor. Ágasegyházáról 26, Ballószögrıl 55, Felsılajosról 17, 
Fülöpházáról 24, Helvéciáról 108, Kecskemétrıl 244, Kerekegyházáról 38, 
Kunbaracsról 10, Ladánybenérıl 35, Lajosmizsérıl 175, Lakitelekrıl 27, 
Nyárlırincrıl 25, Orgoványról 46, Szentkirályról 45, Tiszakécskérıl 90, Városföldrıl 
pedig 14 tanyáról érkezett be információ. A kapott adatok összesítését, értékelését, 
illetve a térségben végzett korábbi kutatási eredményekkel történı összevetését 
követıen a lakosság, az önkormányzatok és a szakértık segítségével sor került a 
problémák beazonosítására, a fı fejlesztési célok meghatározására, valamint a 
megoldási javaslatok megfogalmazására. A komplex tanyafejlesztési programot a 
Társulási Tanács 2012. június 29-én megtárgyalta, és jóváhagyta az abban foglaltakat. 
A pályázat során vállalt kötelezettségeket a Társulás maradéktalanul teljesítette, a 
támogatással történı elszámolást pedig határidıre benyújtotta. Az elfogadott 
tanyafejlesztési program a www.aranyhomok.hu honlapról tölthetı le.  

 
- Szintén a fenti pályázati program keretében a 4. célterület vonatkozásában a Társulás 

2.500.000 Ft vissza nem térítendı támogatásban részesült. A 4. célterületre 
meghirdetett projekt célja: a tanyákon élık egészséges ivóvízzel történı ellátása 
érdekében szükséges vízminıség vizsgálatok elvégzése. A hatósági szerzıdés 
megkötésére 2012. január 12-én került sor. A végsı teljesítési határidı, valamint a 
vizsgálatok elvégzésével megbízott vállalkozóra vonatkozóan módosítási kérelmet 
nyújtott be a Társulás. A Társulási Tanács 32/2012. (04.27.) KTT. sz. határozatában 
foglaltak szerint a vizsgálatok elvégzésére a BÁCSVÍZ Zrt-vel a vállalkozási 
szerzıdést megkötötte. A BÁCSVÍZ Zrt. a szerzıdésben vállalt kötelezettségeinek 
határidıre eleget tett és az elıleg-, valamint a végszámlát a Társulásnak benyújtotta. A 
számlák kifizetésre kerültek, melyhez a minisztérium a támogatási összegbıl 
625.000,- Ft elıleget biztosított. A projekt teljes bekerülési költsége: 2.742.410,- Ft, 
melybıl a Társulást terhelı önerı összege: 274.241,- Ft. A minisztérium felé a 
pénzügyi és a szakmai beszámolót, valamint a kifizetési kérelmet a Társulás 
benyújtotta.   A mérési eredmények kedvezıtlen képet adnak a tanyasi lakosság 
ivóvízellátásáról.  Vizsgálat mindenképpen továbbgondolandó eredménnyel zárult, 
amelynek feldolgozása szakértıi munkát igényel. Az új uniós határértékek nem veszik 
figyelembe az országonként vagy akár régiónként eltérı táplálkozási és életviteli 
különbözıségeket, amelyek nagymértékben befolyásolják, hogy milyen koncentrációk 
jelentenek valós egészségkárosító hatást.  

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

a.) Közfoglalkoztatás: 

- Az Önkormányzat megbízásából 2012. I. félévében a Társulás végezte az 
önkormányzati fenntartású intézményekben közfoglalkoztatásban résztvevı 
munkavállalók foglalkoztatásához kapcsolódó munkaügyi dokumentációk, jelentések 
és egyéb adminisztrációs feladatok ellátását. A Társulás 4 fı közfoglalkoztatás-
szervezıvel segítette az intézményekben dolgozó közfoglalkoztatottakkal kapcsolatos 
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szervezési és adminisztrációs feladatokat, melyhez az Önkormányzat 1.190.388,- Ft 
támogatást nyújt. A közfoglalkoztatás-szervezık feladata a közfoglalkoztatásban 
résztvevı munkavállalók foglalkoztatásához kapcsolódó munkaügyi dokumentációk, 
jelentések és egyéb adminisztrációs feladatok ellátása 11 kecskeméti intézmény 
megbízásából. A Társulás külön megállapodásban rögzítette az együttmőködés 
szabályait a foglalkoztatási helyekkel.  

- A Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központ Kecskeméti 
Kirendeltség és Szolgáltató Központ 2012. február 15. napjától 14 fı (ebbıl 4 fı 
közfoglalkoztatás-szervezı) napi 8 órában történı foglalkoztatásához nyújtott 
6.231.568,- Ft támogatást.  

 
b.) TÁMOP-os programok:  

A Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központ Kecskeméti Kirendeltség 
és Szolgáltató Központ 2012. I. félévében a Társulás részére az alábbi forrásokat 
nyújtotta: 

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

- 2012.02.01. -  2012.08.31. között 1 fı adminisztrátori feladatok ellátására 100%-os 
bér- és járuléktámogatás (977 900 Ft) 

- 2012.04.01. -  2012.06.31. között 1 fı adminisztrátori feladatok ellátására 100%-os 
bér- és járuléktámogatás (674.915 Ft) 

 

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

a.)  Korábbi pályázati munka és együttmőködés révén 2010. február 9-tıl a Társulás 8. 
projekt partnerként tagja volt a Central Europe program keretében futó FREE 
projektnek. A projekt keretein belül cseh, lengyel, szlovák, szlovén, olasz partnerekkel 
és a Debreceni Tudományegyetemmel mőködött együtt a Társulás. A pályázat szakmai 
része 2011. október 31-én már lezárult, de a teljesítés nemzetközi ellenırzése és 
elszámolási folyamata az utolsó beszámolási periódusra, elıreláthatóan csak 2012. II. 
félévében fejezıdik be. 

 
b.)  A FREE projekt keretében 2012. május 10-én a VÁTI záróellenırzést végzett. Az 

ellenırzés kiváló eredménnyel zárult, egyetlen pontban sem állapított meg hiányosságot 
sem a szakmai teljesítés, sem pedig a pénzügyi dokumentációk vonatkozásában. 

 
c.) A Kistérségi Iroda Gazdaságfejlesztési Csoportja emellett folytatta projektfejlesztési 

munkáját a turizmus, a mobilkommunikációs eszközök közösségi használata, a zöld 
gazdaság és a megújuló energetika területén. Ennek eredményeként benyújtott 
projektjavaslat is született „Vidékjáró mobil útikalauz” címmel. A csoport a biogáz 
hasznosítás témakörében a Szegedi Egyetem részére sikeres tanulmányírói munkát 
végzett. 

 

A munkaszervezet tevékenységének összefoglaló értékelése: 

a.) A Társulás munkaszervezete, a Kecskeméti Kistérségi Iroda (továbbiakban: Iroda) 
biztosította a Társulási Tanács és bizottságok folyamatos mőködését. 
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A Társulási Tanács 2012. február 17-i ülésén fogadta el a módosításokkal egységes 
szerkezetbe foglalt társulási megállapodást, mely a Tárulást alkotó 18 tagönkormányzat 
képviselı-testületének elfogadó határozatát követıen 2012. május 14-én lépett hatályba. 
A módosítást jogszabályi változások indokolták. A területfejlesztéssel és a 
területrendezéssel összefüggı egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXCVIII. 
törvény 1-26. § alapján több pontban módosításra került a területfejlesztésrıl és a 
területrendezésrıl szóló 1996. évi XXI. törvény (továbbiakban: Tftv.). A 
területfejlesztési önkormányzati társulásokat érintıen 2012. január 1-jétıl hatályon kívül 
helyezésre kerültek a Tftv. kistérségi fejlesztési tanácsra, a megyei területfejlesztési 
tanácsra és a regionális fejlesztési tanácsra vonatkozó rendelkezései.  

Az Iroda ellátta a Társulási Tanács döntés elıkészítéssel és végrehajtással kapcsolatos 
feladatait, segítette a Tanács tisztségviselıinek és tagjainak a tevékenységét. Elkészítette 
Kecskemét Megyei Jogú Város Közgyőlése elé azon elıterjesztéseket, melyek 
Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzatát érintik, és gondoskodtak azok 
végrehajtásáról. 

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

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

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

Összegzés:  

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

Kérem a Tisztelt Képviselı-testületet, hogy a határozat-tervezetben foglaltaknak megfelelıen 
fogadja el a beszámolót.  
 
Lajosmizse, 2012. október 03. 
 

 
                Basky András s.k.  
          polgármester 


