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E L Ő T E R J E S Z T É S  a  képviselő-testület 
2014. február 18-án tartandó ülésére 

 
2. napirendi pont: 
 
3. napirendi pont: 
A képviselő-testület ez évi munkaterveként legalább az alábbiakat javaslom: 
január:  Szentkirályért Közalapítvány alapító okiratának módosítása 
február: 2014. évi költségvetési rendelet megalkotása 
március: 2013. évi zárszámadás + óvodavezető pályázat kiírása 
április:  Tájékoztató a helyi földbizottságról 
május:  tájékoztató a Polgármesteri Hivatal és a tanyagondnoki szolgálatok működéséről 
június:   tájékoztató az Általános Iskola, valamint az Óvoda működéséről 
július:  óvodavezetői pályázat elbírálása 
augusztus: tájékoztató a költségvetés 1. féléves teljesüléséről, a költségvetési rendelet  
  módosítása  
szeptember:  
október: tájékoztató az Egészségház működéséről és a szociális gondozásról 
november:  tájékoztató a Művelődési Ház működéséről 
december:   
 
4. napirendi pont: 
A PAN-DENT Bt-vel fennálló feladatátadási megállapodásunk módosítása kapcsán még további 
egyeztetések szükségesek. A rendelőnk felmérése a működési engedély megkéréséhez éppen 
holnap, azaz csütörtökön történik meg. Ezt követően indulhat a szöveg szerinti pontosítás 
kimunkálása. 
Azzal a javaslattal élek a képviselő-testület felé, hogy a szerződésmódosítástól függetlenül 
döntsünk arról, hogy a Bt. felé a 2008 novemberétől múlt év végéig terjedő időszakra bruttó 
300.000.- Ft összegű kiegészítő bérleti díjat fizessünk az eltelt időszak inflációs kompenzálásaként. 
A megállapodás szövegére később teszek javaslatot.  
 
5. napirendi pont: 
Bencsik Jenő falus társunk az előző ülésre benyújtott kérelmét kiegészítette az alábbi beadvánnyal. 
Annak megítélése, hogy ez mennyire illeszkedik a településünk fejlesztési koncepciójába, illetve 
amennyiben nem illeszkedik, akkor hogyan módosítható a koncepció, a múlt évtől új jogszabály 
szerinti eljárásban történik. Korábban az épített környezetről szóló törvény szabályozta ezt, most a 
314/2012-es Kormányrendelet. Ennek 32. § (3) bekezdése szerint a kért módosításhoz un. teljes 
eljárást kell lefolytatni, mely az előzetes tájékoztatási szakasszal kezdődik. Ezt követi a 
véleményezési, a szakmai véleményezési majd az elfogadási szakasz. Tekintettel arra, hogy az 
első három szakaszban valamennyi érintett szakhatóságot (22), és a környező településeket meg 
kell keresni, javaslom előtte a legfőbb hatóság, a Területi Főépítészi Iroda elvi állásfoglalását 
bekérni kezdeményezésünkről. 
 
HATÁROZAT-TERVEZET 
Tárgy: a településszerkezeti terv és helyi építési szabályzat módosításának kezdeményezése 
 
Szentkirály község önkormányzatának képviselő-testülete a következő döntést hozta: 
 
I. A településszerkezeti terv és helyi építési szabályzat módosítását kezdeményezi telektulajdonos 

kérelmére, amelynek során a belterületi 404/17 hrsz-ú terület lakóterületből, a 404/18 hrsz-ú 
terület pedig zöldterületből kerülne kereskedelmi szolgáltató övezetbe. 

II. Felhatalmazza a polgármestert, hogy a vonatkozó 314/2012. (XI.8.) Kormányrendelet 37. §-a 
szerinti tájékoztatás elvégzése előtt szerezze be a Területi Főépítész Iroda elvi állásfoglalását, és 
erről a testületet tájékoztassa. 

 
Határidő: azonnal 
Felelős: polgármester 



 

 



6. napirendi pont: 
Kérem a képviselő-testületet a mellékletként csatol Szabályzat elfogadására. 
 
7. napirendi pont 
a.) A RÉV Szenvedélybeteg-segítő Szolgálat tájékoztatója 2013-as tevékenységéről 
 
A TÁMOGATOTT FENNTARTÓ NEVE, CÍME: 
Főplébániai Karitász Alapítvány, 6000 Kecskemét, Plébánia köz 1. 
BÍRÓSÁGI BEJEGYZÉS KELTE, SZÁMA: 
2000. május 8., Pk. 61.009/2000. 
 
AZ ALAPÍTVÁNY KIEMELKEDŐEN KÖZHASZNÚ CÉLKITŰZÉSE: 
a) "A működési területén lévő Önkormányzatokkal és a Magyar Karitásszal, mint a Magyar 
Katolikus Egyház önálló jogi személyiséggel rendelkező országos szervezetével szorosan 
együttműködve, szenvedélybeteg-segítő szolgálatot működtet Rév Szenvedélybeteg-segítő 
Szolgálat néven." 
b) Kiemelkedően közhasznú tevékenysége: szociális tevékenység. (Alapító Okirat) 
Az alapítvány kiemelten közhasznú tevékenységét a Rév Szenvedélybeteg-segítő Szolgálat 
szociális alapellátási intézmény fenntartásával látja el. 
 
AZ INTÉZMÉNY NEVE:  
Rév Szenvedélybeteg-segítő Szolgálat 
 
SZÉKHELYE: 
6000 Kecskemét, Fecske u. 20. 
Tel./fax: 76/415-466; 30/289-5127 
E-mail: revkmet@t-online.hu Honlap: www.revkecskemet.hu 
 
EGYÉB SZAKMAI TEVÉKENYSÉG 

1. Megelőző-felvilágosító szolgáltatás (a 42/2008. [XI. 14.] EüM-SzMM együttes rendeletben 
szabályozott ún. „elterelés”) 

2. Drogprevenciós tevékenység 
3. Kortárs-segítő képzés 
4. Kortársképzés 
5. Ártalomcsökkentő tevékenység (tűcsere szolgáltatás) 
6. Megkereső tevékenység és utcai szociális munka 
7. Ingyenes és anonim Hepatitis és HIV szűrés 

 
ELLÁTÁSI TERÜLET: Kecskemét, Ágasegyháza, Ballószög, Felsőlajos, Fülöpháza, Helvécia, 
Jakabszállás, Kerekegyháza, Kunbaracs, Ladánybene, Lajosmizse, Lakitelek, Nyárlőrinc, 
Orgovány, Szentkirály, Tiszakécske, Tiszaug, Városföld közigazgatási területe. A megkereső 
tevékenység, alacsony küszöbű ellátás, iskolai és iskolán kívüli drogprevenciós tevékenység, az 
oktatás és akkreditált, pontszerző (ingyenes) képzések kiterjednek Bács-Kiskun megye egész 
területére.  
MŰKÖDÉSI ENGEDÉLY SZÁMA: BKC/001/442-3/2013 
KIÁLLÍTÓJA: Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Szociális és Gyámhivatala 
A Főplébániai Karitász Alapítvány Rév Szenvedélybeteg-segítő Szolgálata integrált szociális 
alapszolgáltató intézmény. 

Személyi feltételek 
a./ Munkaviszonyban foglalkoztatott munkatársak 
1. Integrált intézmény vezetője: szociális munkás, tanár, teológus 
2. Nappali intézmény: 
 a) Terápiás munkatárs: szociális munkás 
 b) Terápiás munkatárs: óvodapedagógus 
 
3. Pszichiátriai betegek közösségi ellátása: 
 a) Közösségi koordinátor: szociális munkás (heti 4 óra munkaidőben) 
 b) Közösségi gondozó: szociális munkás 

http://www.revkecskemet.hu/


 c) Közösségi gondozó: pszichiátriai és mentálhigiénés szakápoló 
  
4. Szenvedélybetegek közösségi ellátása: 
 a) Közösségi koordinátor: szociális munkás (heti 4 óra munkaidőben) 
 b) Közösségi gondozó: szociális munkás 
 c) Közösségi gondozó: addiktológiai konzultáns, pedagógus, pszichiátriai szakápoló 
   
5. Szenvedélybetegek alacsony küszöbű közösségi ellátása: 
 a) Közösségi koordinátor: szociális munkás 
 b) Konzultáns: szociálpedagógus (március 5-étől pszichológus) 
 c) Segítő: szociális munkás 
 d) Segítő: pedagógus  
 e) Segítő: szociális gondozó és ápoló 
 f) Segítő: pedagógus, ifjúságsegítő 
  
b./ Megbízásos jogviszonyban foglalkoztatott munkatársak 
1. Orvos konzultáns: pszichiáter, addiktológus szakorvos 
2. Klinikai szakpszichológus: klinikai és addiktológiai szakpszichológus 
3. Szupervízor: diplomás szupervízor 
 
Az intézményben foglalkoztatott munkatársak szakképzettsége és a szakmai létszám egész évben 
megfelelt az 1/2000. SzCsM rendelet 2. és 3. számú Mellékletében foglaltaknak. Szakképzett 
munkatársak aránya: 100 %. 

 
Tárgyi feltételek 

A Rév Szenvedélybeteg-segítő Szolgálat a Kecskemét Megyei Jogú Város által rendelkezésére 
bocsátott épületben alakította ki az intézményt, ahol a kliensek ellátás zajlik. 
A nappali ellátáshoz szükséges tárgyi eszközök (sportszerek, játékok, audio-video stb., könyv, 
újság) is a kliensek rendelkezésére álltak. 
Az alapítvány három Opel Astra személygépkocsit működtet. 
Kecskemét M. J. V. Önkormányzata a 154//2012 (V. 31.) számú Határozatával az Alapítvány 
rendelkezésére bocsátott a Fecske u. 20. sz. alatti ingatlanában összesen 291 négyzetméteres 
ingatlanrészt a Rév Szenvedélybeteg-segítő Szolgálat működtetésére.  
 
SZOCIÁLIS ALAPELLÁTÁSOK 
A Rév tiszta profilú integrált intézmény (szociális alapellátási feladatok integrálásával). Az integrált 
intézményben az ellátási formát az ellátottak ellátási szükségletei határozzák meg, a szükségletek 
változásával átjárás lehetséges az egyes ellátások között. Az ellátási terület településein 
Kecskemét kivételével értelemszerűen a közösségi ellátást részesítjük előnyben, mivel az ellátottak 
nehezebben változtatnak helyet, mint a szolgáltató. Különösen a szenvedélybeteg ellátásra 
érvényes, hogy a segítő kontaktok száma többszöröse is lehet az érvényes megállapodások 
számának, illetve alacsony küszöbű ellátásban az ellátott lakóhelye indifferens. Az alacsony 
küszöbű ellátás megkereső tevékenysége az ellátási terület minden településére eljut, az egyes 
települések ellátottainak száma elsősorban az ellátásba vételi kérelmek számától függ. A Rév az 
ellátási igény növekedésével párhuzamosan folyamatosan növelte finanszírozott kapacitását. 
Ennek ellenére a pszichiátriai közösségi ellátásban kénytelenek voltunk várólistát is bevezetni. A 
szenvedélybetegek közösségi ellátásában nincs várólista, az alacsony küszöbű ellátásban pedig az 
ellátást kapacitáshiány miatt nem lehet megtagadni. 

 
I. Pszichiátriai betegek és szenvedélybetegek nappali intézménye 

Szenvedélybetegek és pszichiátriai betegek nappali ellátására ellátási szerződést kötött Kecskemét 
M. J. Város, Lajosmizse és Tiszakécske önkormányzata. 
Nappali ellátást nyújtó intézményünkben elsősorban a saját otthonukban élő pszichiátriai és 
szenvedélybetegek részére biztosítunk lehetőséget a napközbeni tartózkodásra, melynek során 
módjuk van alapvető higiéniai szükségleteik kielégítésére, valamint társas kapcsolatok 
fenntartására, közösségi, szabadidős tevékenységek végzésére, pszicho-szociális tanácsadás 
igénybevételére. Az intézményben elsősorban azokat gondozzuk, akiket pszichiátriai és 
szenvedélybetegségük miatt korábban fekvőbeteg-gyógyintézetben kezeltek, vagy rehabilitációs 



intézményben gondoztak, illetve azokat, akik a fentebb felsorolt intézményi kezelés megelőzése 
miatt erre rászorulnak. 
A nappali ellátásban a működési engedély által engedélyezett férőhelyszám: 40 fő. 
Ebből finanszírozott férőhely: 30. 
2013. január 1-jén 30 fő, december 31-én 39 fő megállapodással rendelkező ellátottunk volt. 
 
Ebben az évben összesen 59 fő vette igénybe a nappali ellátás szolgáltatásait. Az év során 29 
esetben kötöttünk új megállapodást, valamint 20 ellátott gondozását szüntettük meg közös 
megegyezéssel. 
Az 59 fő ellátottból a pszichiátriai és szenvedélybetegek aránya éves szinten 51–49 %, 3 fő 
esetében azonban mindkét betegség típus fennáll.  
Az ellátottak megoszlása lakóhely szerint 

 Kecskemét  Lajosmizse  Tiszakécske  Összesen 

Pszichiátriai beteg  22 2 6 30 

Szenvedélybeteg  22 4 3 29 

Összesen 44 6 9 59 

 
A nem kecskeméti ellátottaknak segítséget nyújtottunk az utazásuk megszervezésében, 
finanszírozásában, vagy saját gépjárműveinkkel biztosítottuk az intézménybe való bejutásukat. 
 
Pszichiátriai betegek 
2013-ban összesen 30 fő pszichiátriai beteget láttunk el a nappali ellátás keretében (20 nő, 10 
férfi). Diagnózisok tekintetében a túlnyomó részt depresszió, szorongás a leggyakoribb. Az 
igénybevett szolgáltatások jellemzően: az egyéb szolgáltatásokat (mosás, fürdés) ritkán, 
gyakrabban vettek részt az ellátottak a szabadidős csoportos foglalkozásokon (klubok), valamint az 
egyéni életviteli tanácsadáson, viselkedésterápiai foglakozásokon. 
Szenvedélybetegek 
2013-ban 29 fő szenvedélybeteget részesítettünk ellátásban (18 nő, 11 férfi). A 
szenvedélybetegeink körében az egyéni addiktológiai konzultációk hangsúlyos szerepet játszanak. 
A csoportos szabadidős tevékenységekre rendkívül minimális az igény, viszont ebben az évben is 
egyre sikeresebben tudtuk klienseinket önsegítő csoportok irányába orientálni. 
Korcsoportonkénti megoszlás 

Korcsoport 
(év) 

Pszichiátriai betegek 

Nő Férfi 

18 - 39 3 2 

40 - 59 12 5 

60 -64 2 1 

65 - 69 3 1 

70 - 74 0 1 

75 - 80 0 0 
 

Korcsoport 
(év) 

Szenvedélybetegek 

Nő Férfi  

18 - 39 8 0 

40 - 59 8 9 

60 -64 0 1 

65 - 69 1 1 

70 - 74 0 0 

75 - 80 1 0 
 

   
A finanszírozott létszám (30 fő) kihasználtsága 100 %, az engedélyezett létszám (40 fő) 
kihasználtsága szintén 100% volt 2013-ban. 

 
II. Pszichiátriai betegek közösségi ellátása 

A közösségi ellátásban célunk a pszichiátriai betegek lakókörnyezetükben történő gondozása, 
továbbá gyógyulásuk és rehabilitációjuk elősegítése. Ennek érdekében az ellátásban az alábbi 
szolgáltatásokat biztosítjuk:  

a.) Problémaelemzés, problémamegoldás: a személyes célok meghatározásának segítése, a 
változtatásra motiváló tényezők feltárása, erősítése.  

b.) Készségfejlesztés: életvitellel kapcsolatos tréningek szervezése vagy közvetítése, az 
önellátásra való képesség javítása és fenntartása, tájékoztatás a betegséggel kapcsolatos 
tudnivalókról, az ahhoz való alkalmazkodás és kezelés teendőiről. 

c.) Pszicho-szociális rehabilitáció: a munkához való hozzájutás, a szabadidő szervezett 
eltöltésének segítése, szabadidős- és, önsegítő csoportok, támogató hálózatok 
szerveződésének segítése, tanácsadás, információnyújtás az egészségügyi, szociális, 



gyermekvédelmi ellátások és szolgáltatások, valamint a foglalkoztatási, oktatási, lakhatási 
lehetőségek igénybevételéről. 

A gondozói munkában a legtöbb feladatot a nagyon alapos adminisztráció mellett a betegek 
otthonukban történő meglátogatása jelentette. A krónikus pszichiátriai betegek kompenzált 
állapotához elengedhetetlenül szükséges a kezelőorvossal való együttműködés, a gyógyszerek 
rendszeres és megfelelő szedése. A gondozók így sokszor jeleztek a háziorvos, ill. pszichiáter felé, 
segítették eljutni a beteget a megfelelő ellátáshoz. A gondozók munkájának szintén jelentős részét 
tette ki az életviteli készségek fejlesztése, a problémakezelés javítása, a társas kapcsolatok 
alakítása. 
Kerekegyháza, Lajosmizse és Tiszakécske települések ügyeleti helyiségeket biztosítanak a rév 
számára, hogy érdeklődő ügyfeleinknek ne kelljen minden esetben Kecskemétre utazniuk. Az 
ügyeleti lehetőséget különösen Lajosmizse és Tiszakécske lakói vették igénybe. A települések 
elhelyezkedése, a közlekedés korlátozottsága miatt azonban az egyes településekről az ellátottak 
nem tudtak, és nem is akartak beutazni az ügyeleti helyre, az ő esetükben közösségi gondozóink 
szolgálatunk személygépkocsijával lakóhelyükön látogatta meg őket. 
 
A finanszírozott éves átlagos kapacitás 2011-ben még 119 fő volt, ez 2012-től 40 főre esett vissza.  
 
Az ellátottak életkor és nemek szerinti megoszlása 
 

Életkor és nemek szerinti 
megosztás 

 férfi nő 

18-39 éves 8 10 

40-59 éves 11 30 

60-64 éves 1 3 

65-69 éves 2 3 

70-74 éves 0 0 

75-79 0 0 

80-85 0 0 

Esetmegbeszélés pszichiátriai gondozóval 8 esetben, krízisben lévő ellátottról; hivatásos 
gondnokokkal 8 esetben, közös kliensről; gyermekjóléti és családsegítő szolgálattal 5 közös 
kliensről történt.  
Az ellátottak lakóhely szerinti megoszlása 

Település Létszám 

Kecskemét 56 

Ágasegyháza 0 

Ballószög 0 

Felsőlajos 0 

Fülöpháza 0 

Helvécia  0 

Jakabszállás 0 

Kerekegyháza 4 

Kunbaracs 0 

Ladánybene 0 

Lajosmizse 2 

Lakitelek  2 

Nyárlőrinc 2 

Orgovány 0 

Szentkirály 0 

Tiszakécske 2 

Tiszaug 0 

Városföld 0 

Izsák 0 

Összesen 68 



 
III. Szenvedélybetegek közösségi ellátása 

A közösségi ellátásban célunk azon szenvedélybetegek segítése, akik saját lakókörnyezetükben 
élnek, és megfelelő életvitelük fenntartásához segítséget igényelnek, ill. akik nem részesülnek 
bentlakásos ellátásban, orvosi vagy egyéb terápiás kezelésben, és önálló életvitelük fenntartásához 
segítségre van szükségük.  
2013-ben összesen 132 fő került az ellátásba. Idén 83 olyan megkeresésünk volt, amikor az ellátás 
elkezdődött, de ellátási szerződés nem jött létre.  
A közösségi gondozók egyéni esetkezelő munkájában a kecskeméti lakosok esetében az 
intézményünkben történő segítségnyújtás, a kistérség településein élő ellátottak esetében a 
családlátogatás volt a jellemző. A Büntetés Végrehajtási Intézetben fogvatartottak közül is 
igényelték a szolgáltatást. A szenvedélybetegek és hozzátartozóik ellátásában leggyakrabban az 
életviteli készségek, önismereti készségek fejlesztése, a problémakezelés, a munkába állás 
segítése, valamint az absztinenciára való motiváció kialakítása volt a gondozói munka hangsúlyos 
része. Továbbra is magas a dizájner drogokat használó fiatalok és szüleik száma, egyre 
gyakrabban jelenik meg az intravénás droghasználat. 

2013-ben az előző években ellátásba vettek száma 50 fő, az új belépők száma 82 fő volt. 
  

 Férfi Nő 

18 év alatt 6 3 

18-39 31 18 

40-59 38 27 

60-64 2 4 

65-69 1 1 

70- 0 1 

Összesen 78 54 

 
 

Település Férfi Nő Összesen 

Kecskemét 64 41 105 

Ballószög 3 0 3 

Helvécia 0 3 3 

Kerekegyháza 0 3 3 

Jakabszállás 0 1 1 

Lajosmizse 2 0 2 

Lakitelek 1 1 2 

Tiszakécske 5 5 10 

Városföld 1 0 1 

Fülöpháza 0 1 1 

Ladánybene 1 0 1 

Összesen: 77 55 132 

 
 
 

Helyszín Ügyeleti idő Rendelkezésre állás 

Tiszakécske minden hét csütörtökén  
9-15 óráig 

Időpont egyeztetés alapján ügyeleti 
időtől függetlenül rendelkezésre állás 

Lajosmizse minden héten kedden 
9.30-12.30-ig 

Időpont egyeztetés alapján ügyeleti 
időtől függetlenül rendelkezésre állás 

Kerekegyháza kéthetente kedden  
9.30-12.30-ig 

Időpont egyeztetés alapján ügyeleti 
időtől függetlenül rendelkezésre állás 

 
A Pszichiátriai Osztály Addiktológiai Részlegével való együttműködés: terápiás kurzusonként egy 
alkalommal szerdán 14.00-14.45-ig addiktológiai csoport vezetése, ahol a Rév Szenvedélybeteg-
segítő Szolgálatnál igénybe vehető ellátásokról és elérhetőségeinkről adunk tájékoztatást. 

 
 



IV. Szenvedélybetegek alacsony küszöbű ellátása 
A szenvedélybetegek alacsonyküszöbű ellátását az anonimitást és az önkéntes igénybevétel 
lehetőségét biztosítva a „megkereső munkára” épülő szolgáltatásként szerveztük meg. Az 
alacsonyküszöbű kifejezés arra utal, hogy nem támasztunk magas követelményeket az igénybe 
vevőkkel szemben, a szolgáltatás igénybevételének szinte nincs feltétele. Az ellátás során 
nincsenek szigorú elvárások, terápiás szerződések, nem követelmény az absztinencia, a 
betegbiztosítási (TAJ) kártya, a szolgáltatást igénybe vevő akár nevének közlése nélkül is kaphat 
segítséget. Célunk a szenvedélybetegség által okozott ártalmak csökkentése, az életet 
veszélyeztető helyzetek elhárítása, valamint az életmódváltás elindítása segítése. Alacsonyküszöbű 
ellátásban kapacitáshiányra való hivatkozással az ellátás jogszabály alapján nem tagadható meg. 
Ez az ellátási formánk a szerhasználat, a szerfüggés és a viselkedéses problémák ártalmait 
csökkentő, pszicho-szociális támogatást, életviteli tanácsadást nyújtó programokat, szolgáltatásokat 
foglal magába, melyek térítés nélkül, könnyen elérhetőek.  
 
Az alacsony küszöbű ellátás nagyobbik hányada az intézményünkben, kisebbik hányada a 
városban zajlott. A kliensek leggyakrabban a mosás, tisztálkodás biztosítását, az egészségügyi 
ellátáshoz juttatást, valamint a különböző pszicho-szociális intervenciókat, krízis- intervenciókat 
igényelték. Az ebben az ellátási formában tevékenykedő munkacsoport számára legmegterhelőbb 
feladat a gyakran szer (alkohol, drog) hatása alatt álló, követelőző, agresszív kliensek kezelése volt. 
 
Az alacsony küszöbű szenvedélybeteg ellátásban 2013-ban 182 főt láttunk el. Ebből az év során 
ellátásba került új kliensek száma 63 fő. Az ellátással elértek forgalmi száma 4489 kontakt, napi 
átlagos forgalom 17,8 fő, ellátási órák száma 4414,5 óra. 
 
Az ellátottak szenvedélybetegség szerinti és nemek szerinti megoszlása 

Szenvedélybetegség 
típusa 

Férfi Nő Összesen 

Alkohol 59 31 90 

Cannabis 10 6 16 

Altató, nyugtató 10 41 51 

Amfetamin 12 3 15 

Illékony oldószer 0 3 3 

Ópiát 1 2 3 

Designer drog 0 1 1 

Nikotin 1 1 2 

Hozzátartozó 0 1 1 

Összesen 93 89 182 

 
Az ellátottak életkor és nemek szerinti megoszlása 

Életkor Férfi Nő 

18 év alatt 0 1 

18-39 43 39 

40-59 43 38 

60-64 6 9 

65-69 2 1 

70 feletti - 0 

Összesen 94 88 

 
Az Országos Epidemiológiai Központtal együttműködve 2013-ban az intravénás szerhasználók 
között januárban ingyenes és anonim Hepatitis B,C, valamint HIV szűrést végeztünk. A 
szűrővizsgálaton 1 fő vett részt. A szűrővizsgálatok száma a tavalyihoz képest azért csökkent, mivel 
2013 januárjában a szűrés lehetősége országosan megszűnt. 

 
2. Megkereső tevékenység 

Az idén is több, nagy tömegeket vonzó rendezvényen vettünk részt a városban. 
Legemlékezetesebb az április Sportágválasztó egészség- és sportnap volt, ahol mintegy 2000 
látogató volt.  



Megjelenésünk ebben az évben is rendszeres volt Kecskemét egyik legnagyobb ifjúsági 
rendezvényén az Éjszakai Forgatagon is. 
A 2014-es évben is tovább szeretnénk erősíteni jelenlétünket a lakossági fórumokon, közösségi 
rendezvényeken.  

 
3. Megelőző-felvilágosító szolgáltatás („elterelés”) 

Megelőző-felvilágosító tevékenységet Bács-Kiskun megyében csak a Rév és a kalocsai székhelyű 
Iránytű 2008 Segítő Egyesület végez. A Rév kötelező ellátási területe kiterjed Pest megyére is. 
 
A megelőző-felvilágosító tevékenység, mint az ún. elterelés egyik szolgáltatása az alkalmi 
droghasználók segítését célozza. Az ellátást igénybe vevőket a rendőrség, ügyészség, vagy 
bíróság küldi elterelésre. A 6 hónapig tartó korrektív-készségfejlesztő tevékenység célja a 
felvilágosítás, az absztinencia kialakítása, megtartása, életvezetési tanácsadás. Intézményünk 
kidolgozott egy általános megelőző-felvilágosító programot, mely az egyéni fejlesztési tervek 
keretéül szolgál. Az eltereltek egyéni beavatkozási tervek szerint vesznek részt a programban. 
Az elterelésben részt vevők úgynevezett előzetes állapotfelmérését a Megyei Kórház Addiktológiai 
Gondozója végzi. 2013-ban 42 fő állapotfelmérését végezték. 
2013-ben az elterelésben részt vevők száma összesen 70 fő (67 férfi, 3 nő). Ebből 24 fő előző 
évben kezdte meg a megelőző-felvilágosító szolgáltatást, 46 fő ebben az évben. (1 fő érkezett 
részigazolással másik intézményből) 

Életkor szerinti megoszlás 

18 év alatt 6 

18-20 év 16 

21-25 év 31 

26-30 év 6 

31-35 év 5 

35 év felett 6 

Összesen 70 

 
A megelőző-felvilágosító szolgáltatást elvégezte és igazolást kapott 49 fő, senki nem tért át másik 
elterelést végző intézménybe, a folyamat 7 fő esetében szakadt meg.  
Szerhasználat alapján való megoszlás: 
 

Amfetamin 9 

Kokain 2 

Marihuána 59 

Összesen: 70 

 
Iskolai végzettség szerinti megoszlás: 
 

Nincs végzettsége 3 

8 általános 39 

Szakmunkásképző 19 

Érettségi 8 

Technikum 1 

Főiskola 0 

Összesen: 70 

 
EGYÉB SZOLGÁLTATÁSOK 

I. Drogprevenciós tevékenység 
Bács-Kiskun megye területén, Kecskeméten és az ellátási terület településein az alábbi prevenciós 
szolgáltatásokat nyújtjuk: 

 Iskolai drogmegelőző programok diákoknak (ebben az esetben pályázati forrásbevonásban 
is tudunk közreműködni); 

 Iskolai kortársképző és kortárs-segítő képzések bonyolítása (forrásbevonással is); 

 Tantestületek drogprevenciós tájékoztatóinak tartása, (akkreditált) képzések szervezése, 
megtartása; 



 Drogprevenciós szülői értekezletek tartása; 

 Ifjúsági szabadidős rendezvényeken való megjelenés drogprevenciós sátorral 
(szóróanyagokkal, személyes tanácsadással); 

 Diákotthonok, gyermekvédelmi bentlakásos intézmények prevenciója. 
 

Az iskolán belüli drogprevencióban jellemző a tréningjellegű foglalkozások tartása az iskolai órákon, 
ahol a szenvedélybetegségekről, az „anyagokról” adekvát információkat kapnak a diákok, ill. 
foglalkozhatnak egyes, a szerhasználatot kivédő készségek fejlesztésével. A szülői értekezlet a 
szülők számára nyújt sok hasznos információt, tanácsot a drogokról és a serdülő gyermekek 
pszichés jellemzőiről. 

II. Oktatás, képzés 
A szociális szakemberek képzésében mint gyakorlati hely veszünk részt. Az alábbi felsőoktatási 
intézmények szociális munkás és szociálpedagógus hallgatói töltötték nálunk gyakorlati idejüket: 
 
Károli Gáspár Református Egyetem (10 fő, ebből 4 fő 16 órás gyakorlat, 6 fő 30 órás gyakorlat), 
Kecskeméti Főiskola (2 fő intézménylátogatás), Szegedi Tudományegyetem Egészségtudományi 
Kar (2 fő 450 órás gyakorlat, 2 fő 56 órás gyakorlat), Vicote Intézet (1 fő).  
 
Ebben az évben is részt vettünk a tanya-és falugondnokok továbbképzéseiben, kortárs-segítők 
képzésében, önkéntes segítők képzésében. 
Szociális szakemberek részére akkreditált továbbképzést szerveztünk „Szenvedélybetegek 
pszichoszociális ellátásának lehetősége, intézményei és eszközei” címmel.  
A továbbképzéseken az ellátási területről 25 fő szociális szakember számára biztosítottunk képzést.  
 

III.  Önsegítő csoportok 
Névtelen Alkoholisták (AA) nyílt gyűlés: hétfő 17.00 – 18.00 óra 
Névtelen Alkoholisták (AA) lépés gyűlés kedd 17.00 – 18.00 óra 
Családtagi csoport (AL-Anon) szerda 16.30 – 18.00 óra 
Névtelen Szerencsejátékosok (GA) szerda 17.00 – 18.00 óra 
Szenvedélybetegek felnőtt gyermekei (ACA) szerda 18.00-19.00 óra 
 

IV. Segélyezés 
A Főplébániai Karitász Alapítvány segélyezési tevékenységet elsősorban akkor folytat, ha az 
ellátottak szükségletei feltétlenül indokolják és más forrás nem áll az ellátott rendelkezésére. A 
segélyezés az alapfeladatok ellátását szolgálja: szenvedélybetegek esetében gyakran segélyezünk 
azért, hogy az ellátott olyan helyzetbe kerüljön, amely szükséges a szenvedélybetegsége 
leküzdéséhez (kórházi tartózkodás lehetővé tétele, rehabilitációs és gyógyító intézmények 
felkereséséhez útiköltség, stb.). A pszichiátria betegek esetében a segélyezés célja leggyakrabban 
az állapotuk stabilizálásához szükséges gyógyszerek kiváltásban való segítségnyújtás (gyógyszer 
hiányában az állapotromlás bekövetkezése valószínűsíthető). 
2010-ben segélyezésre 315 alkalommal került sor, a kiosztott pénzbeli segélyek összege 730.000 
forintot tett ki. 
2012-ben segélyezésre 213 alkalommal került sor, a kiosztott pénzbeli segélyek összege 388.000 
forintot tett ki. 
2013-ban segélyezésre 246 alkalommal került sor, a kiosztott segélyek összege (gyógyszer, 
útiköltség, tüzelő) 806.185 Ft-ot tett ki. 
A Római Katolikus Főplébánia élelmiszer adományának a kiosztása:  

Ssz. Élelmiszer Mennyiség - 2012 Mennyiség - 2013 

1. liszt 185 kg 320 kg 

2. cukor 210 kg 310 kg 

3. tészta 305 kg 341 kg 

4. só 20 kg 23 kg 

5. rizs 140 kg 167 kg 

6. krumpli 59 kg 40 kg 

7. olaj 92 l 75 l 

8. konzerv 295 db 395 db 

Összesen 276 fő részesült az élelmiszer adományból, 360 alkalommal. 



FINANSZÍROZÁSI, GAZDÁLKODÁSI ADATOK * 
Alapfinanszírozási adatok 

Bevételek ezer Ft. 
Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal (közösségi ellátásokra) 28.000 
Magyar Államkincstár (nappali intézményre 310 E Ft/fő)   9.300 
Kecskemét M. J. Város Önkormányzata     7.000 
Lajosmizse és Tiszakécske városok (nappali intézményre)      600 
Fenntartói támogatás működésre   3.000 
Összesen                                                                                                                 47.900   
   
Kiadások  
Személyi jellegű kiadások 38.720 
Dologi kiadások   9.180  
 
A Rév alapműködésének, valamint kiegészítő szakmai programjainak összes bekerülése költsége 
2013-ban 91.162.000 forint volt. 
 
Jóváhagyta: 
 
Kecskemét, 2014. január 14.                                                              (Dr. Jeney Gábor) 
                             a kuratórium elnöke 
*Tájékoztató adatok 

 

 
b.) A Tiszakécskei Önkormányzati Tűzoltó-parancsnokság beszámolója 2013-as tevékenységéről 

 

                                                                                                       
 
 

 

 

 
SZAKMAI BESZÁMOLÓ 

 
A Tiszakécske Önkormányzati Tűzoltó Parancsnokság 2013. évi munkájáról az alábbiakat jelentem: 

Szervezetünk tagsága az elmúlt évben is meg tudta őrizni teljesítő képességét, a ránk hárult 
feladatokat a követelményeknek megfelelően végrehajtottuk. 
 
1./ Működési helyzetünk feltételei: 
Műszaki, technikai ellátásunk az előírásnak megfelel. Rendelkezünk 1 db. MBRB4000 AT2 
gépjárműfecskendővel, 1 db. (Mercedes MB1113/2000) tartalék gépjárműfecskendővel, valamint 1 
db. (MAGIRUSZ) műszaki mentő gépjárművel. Továbbá feladatunk ellátásában segít a 
használatunkban lévő Toyota Hilux tűzoltás vezetői gépjármű, amely helyismereti gyakorlat, orvosi 
vizsgálat, továbbképzés és eszközbeszerzésre szállítási funkciót lát el. 

A gépjárműfecskendőink rendelkezik a 48/2011.(XII. 15.)BM rendeletben előírt 
felszerelésekkel. 
 A járművek javítása, karbantartása és műszaki vizsgára való felkészítése jelentős 
energiánkat köt le. Ennek ellenére igyekszünk a járműveinket formában tartani.  
 Tiszakécske Város Önkormányzata, 2010 márciusában pályázatot nyújtott be 
laktanyabővítésre és felújításra. 2012.10.30.-án az épület műszaki átadása megtörtént. 2014. évi 
terveink közé tartozik a laktanya felső tetőtéri szintjének a beépítése, ami Önkormányzati, illetve ha 
lesz lehetőség pályázati forrásból történne.  
 Ügyeletünket továbbra is egy többfunkciós helyiségben látjuk el, amely a híradóügyeleten 
kívül adatfeldolgozás, és pihenés célját is szolgálja. Ügyeletünk hírközlő eszközei az előírásnak 

 

Tiszakécske Önkormányzati Tűzoltó  

Parancsnokság 

6060 Tiszakécske Ady Endre u. 66.. 

Telefon: 76/540-100; Fax: 76/540-101 

E-mail: tuzoltosag@tk-tuzoltosag.t-online.hu 



megfelelnek. Kettő darab ISDN vonal biztosítja a segélykérő hívások fogadását, kimenőhívást, fax 
és Internet egyidejű használatát.  
 
TETRA EDR rendszerben működő hírforgalmi eszközökkel biztosítjuk a rádióforgalmazást, mely áll: 
1db stabil (MOTOROLA), 4 db. mobil és 5 db. kézi rádióból. 
 Híreszközök üzemképességéről rendszeres próbával győződik meg a híradós. 
Szünetmentes tápegységek a kisebb, míg a hosszabb idejű áramkimaradás esetén aggregátor 
biztosítja a híradó eszközök folyamatos működését. 
 
2./ 2013. évi működés  

Össz. vonulás Tűzesetek Műszaki ment. Vaklárma + 
Téves jelzés 

Műk. ter. kívül 

109 66 43 13 1 
 
3./ Munkavédelmi, fegyelmi helyzet    

2013. évben felmentési nappal, kivizsgálásra kötelezett baleset, munkabaleset a 
tűzoltóságon nem történt. 
A Tűzoltóságnak 2013. évben a fegyelmi eljárást indítani nem kellett. 
A munkavédelemmel kapcsolatos feladatok ellátására továbbra is felsőfokú munkavédelmi 
szakembert, alkalmaztunk  

 
2012. évben Munkavédelmi Szabályzatunk felülvizsgálata és aktualizálása megtörtént a jelenlegi 
jogszabályoknak megfelelően. 
 
Az idei évben a munkára képes állapot ellenőrzésére fokozott figyelmet fordítunk. 

 
Sajnos a fokozott igénybevételek miatt a védőöltözetek, védőfelszerelések cseréjét minél előbb 
meg kell oldanunk, mert a megfelelő védőképesség elvesztése után, már nem alkalmazhatóak. 
2013. évben beszerzésre került 11db Drager F1-SF típusú tűzoltó védősisakot és 14 öltözet 
gyakorlóruházatot. 

 
A védőfelszerelések egy részének beszerzése megtörtént, de további beszerzések szükségesek a 
2014. évben. 

 
4./Anyagi, pénzügyi helyzet   

A Tiszakécske Önkormányzati Tűzoltó Parancsnokság 2013. évi központi támogatása 
26.840.918.-Ft, melyből 18.723.996.- Ft-ot személyi juttatások jogcímen, 8.116.922.- Ft-ot dologi 
kiadások jogcímen használt fel Tűzoltóságunk. 
A dologi kiadásokat tekintve a következő kiadási nemekből tevődik össze: közműdíjak, üzem-és 
kenőanyag, tűzoltó eszközök berendezések rendszeres felülvizsgálatai, gépjármű kötelező 
felelősség biztosítás + casco, foglalkozási egészségügyi vizsgálat, irodaszer-nyomtatvány, posta- 
és bankköltség, tisztítószer, gazdasági szolgáltatás, javítás, karbantartás, eszközpótlás, védőital. 

 
A fent leírt dologi kiadási nemek közül a két legjelentősebb tétel: 
Az üzem-és kenőanyag költség: 2.002.904.-Ft. 
Közműdíjak (villany, gáz, telefon, víz) költségei: 1.611.343.-Ft 

 
A 2013-as évben az alábbi jelentősebb beszerzések teljesültek 

2013-08-12.-én beszerzésre került 29 db hímzett egyen póló: 84.025 Ft értékben. 
 

2013-08-22.-én 1 db egykezes mentőfűrész, beszerzési összege: 101.022 Ft. 
 
2013-10-30.-án STHAMEX F-15 habképző anyag beszerzési összege: 138 684Ft. 
 
2013-12-03.-án 11 db MSA Gallet F1SF típusú tűzoltó sisak+nyakvédő melynek beszerzési  

összege:  901.377.- Ft. 
 
2013-12-19.-én 14 öltözet tűzoltó gyakorló ruha, 14 db kabát: 556.603.-Ft értékben. 



 
Tűzoltóságunk dologi kiadásaira a Központi támogatásból felhasználható összeg elegendő volt, 
míg a személyi jellegű kiadásokat tekintve a hiányzó összeget Elsődleges Műveleti Körzetünkhöz 
tartozó települések Önkormányzatai biztosították Tűzoltóságunk részére 

 
A Tiszakécske Önkormányzati Tűzoltóság 2013. évben működési zavarba nem került, a kifizetések 
határidőre teljesültek. 
A tűzoltóság a Központi támogatásból kapott és Tiszakécske Város Önkormányzata által nyújtott 
támogatásából gazdálkodik, amely nagyon szűkös. Az önkormányzati támogatást bérjellegű 
kiadásokra fordította. 
A szűkös anyagi helyzetünkre való tekintettel a létszámhiány miatt továbbra is szükség van 
megfelelő tűzoltó képzettséggel rendelkező alkalmi munkavállalók foglalkoztatása. 
 
5./Továbbképzések gyakorlatok 
2013. évre tervezett kiképzési, továbbképzési gyakorlatok tervét az OKF és a Megyei 
Katasztrófavédelmi Igazgatóság jóváhagyta. 
A 2013.-évi kiképzési tervben jóváhagyott helyismereti és begyakorló gyakorlatok az adott időben 
és helyen meg lettek tartva. 
 
6./Kapcsolattartás, propaganda 
A tiszakécskei újságba rendszeresen tájékoztatjuk a lakosságot, az eseményekről illetve a 
tűzmegelőzéssel kapcsolatos információkról. 
Önkénteseink száma évről-évre olyan emberekkel növekszik, akik igénybe vehetőek tűzoltási és 
műszaki mentési beavatkozásoknál valamint rendezvények biztosításánál. 
 
7./ Tűzoltóságunk megfelel a 11/2008.(XI.26.) ÖM rendelet és a 48/2011.(XII. 15.)BM rendelet 
előírásának mely a tűzoltóságok előírt legkisebb gépjármű és technikai eszközeinek kezeléséhez 
szükséges minimális létszám. 
1 gépjárműfecskendő 1+ 3 fő 
1 tartalék gépjárműfecskendő  
1 fő híradó ügyeletes 
1 db műszaki-mentő gépjármű, vagy bármilyen különleges szer készenlétben tartható, amennyiben 
fenntartási költségeink ezt lehetővé teszik. 
Ez egy napra kiszámolva 1+ 4 fő, azaz 5 fő a napi létszám. 
 
Főállású dolgozóink száma: 14 fő 
Egyszerűsített foglalkoztatott: 1 fő 
 
Sajnálatos a régóta itt dolgozó, és megfelelő képzettséget tűzoltóságunknál megszerzett dolgozónk 
hivatásos állományba való jelentkezése. Sajnálattal vesszük tudomásul és így az ő megüresedett 
helyükre is fel kell vennünk megfelelő végzettséggel rendelkező tűzoltót, illetve végzettség 
hiányában azokat ki kell képeztetnünk, mely szintén jelentős költségnövekedést jelent szervezetünk 
számára. 
 
8./ Az Elsődleges Műveleti Körzet tűz- és katasztrófavédelmi helyzete 
A Tiszakécske Önkormányzati Tűzoltó Parancsnokság Elsődleges Műveleti Körzetéhez az alábbi 
települések tartoznak: 

1. Tiszakécske: 11.644 lakos 
2. Lakitelek: 4.669 lakos (1 db felsőküszöbös létesítmény: Flaga-Gáz Kft.) 
3. Tiszaug: 987 lakos 
4. Tiszajenő: 1.648 lakos 
5. Szentkirály: 1.955 lakos 

Elsődleges Műveleti Körzet nagysága: 251 km2 
Tűzoltóság által védett lakosok száma: 20.903 fő. 
Városunkban és az Elsődleges Műveleti Körzetünkben keletkezett tüzekhez a jelzéstől számított, 8 
percen belül az egység megkezdi vonulását a káresethez. 



A 239/2011. (XI. 18.) Korm. rendelete az Önkormányzati és Létesítményi Tűzoltóságokra, 
valamint a Hivatásos Tűzoltóság, Önkormányzati Tűzoltóság és Önkéntes Tűzoltó Egyesület 
fenntartásához való hozzájárulásra vonatkozó szabályokról. 
2012. november hónapban javaslattal éltünk a Bács-Kiskun Megyei Katasztrófavédelmi 
Kirendeltség felé, hogy Jászkarajenő települést csatolják a Tiszakécske Önkormányzati 
Tűzoltóság Elsődleges Műveleti Körzetéhez. 
Tűzoltóságunk ezzel az igénnyel továbbra is él! 
Amennyiben a fent említett település elsődleges műveleti körzetünkhöz tartozna, úgy a település és 
az állampolgárok közbiztonsága javulna, valamint tűzoltóságunk finanszírozása is pozitív irányba 
változna. 
Az állomány szakképzettsége és jártassága megnöveli a beavatkozások szakszerű végrehajtását.  
A foglalkoztatottak szakmai képzési követelményeiről a 10/2008.(X.30.) ÖM rendelet rendelkezik. 
 
A kiemelten veszélyes létesítményekben történt fejlesztésekről a létesítményi vezetők, 
megbízottjaik folyamatosan tájékoztatást adnak számunkra, hogy az esetleges beavatkozásoknál, 
az egységek akadálytalanul tudják végezni munkájukat. 
 
Az időjárás kiszámíthatatlansága miatt, a belvíz és árvíz helyzetre a következő években is 
számítanunk kell. 
 
A Tiszakécske Önkormányzati Tűzoltó Parancsnokság Elsődleges Műveleti Körzetében a káresetek 
felszámolása során, valamint az adatszolgáltatásokat tekintve a Hivatásos tűzoltóságokkal való 
kapcsolatunk rendkívül jónak mondható.  
 
A fentiek mellett megemlíteném, hogy 2013. augusztus 30-án a IX. Országos Tűzoltó Szakmai 
Vetélkedő döntőjében, önkormányzati kategóriában II. helyezést ért el Tiszakécske ÖTP csapata, 
amely nem kis erőfeszítést, felkészülést igényelt. 
 

Költségvetés 2013.01-01-től 2013. 12-31-ig 

Részletezés Tervezett 
bevétel 

Tény  
bevétel 

Kiadás 
2013.tervezett 

Kiadás 2013. 
tény. 

2013. évi nyitó egyenleg  1.242.595   

Központi BM támogatás 26.748.565 26.840.918   

Tiszakécske 
Önkormányzat 
támogatása 

 8.038.225   

Szentkirály 
Önkormányzat 
támogatása 

 1.414.291   

Tiszajenő Önkormányzat 
támogatása 

 1.153.148   

Tiszaug Önkormányzat 
támogatása 

 1.035.704   

Lakitelek Önkormányzat 
támogatása 

 3.306.875   

Önkormányzati 
támogatások összesen: 

14.739.000 14.948.243   

Egyéb bevétel 1.083.000 1.915.810   

Összesen: 42.570.565 43.704.971   

Bér és szemjellegű 
kiadás  

  34.199.491 36.052.753 

Üzem és kenőanyag   1.836.000 2.002.904 

Közműdíjak víz, 
villany,gáz,telefon 

  1.930.000 1.611.343 

Általános 
karbantartás+eszköz 
pótlás 

  1.368.000 1.721.829 



Gépjármű Fel.bizt.+casco   500.000 546.440 

Könyvelési díj   421.000 421.005 

Képzés PÁVI. 
vizsg.tov.képz. 

  365.000 89.785 

Irodaszer   89.000 79.438 

Posta költség   18.100 18.505 

Bank költség   178.000 258.707 

Hővédő kámzsa   130.000 egyesület 
pályázat útján 

Gyakorló ruha+dzseki    556.603 

Védő csizma   315.000 Beszerzése 
2014-ben 

Védő sisak   910.000 901.377 

Védő ital   59.000 53.618 

Orvosi alk. vizsg.   84.000 78.000 

ÖTOSZ tagdíj   45.000 135.000 

Egyéb (tisztítószer, 
száll.klg.) 

  122.974 171.994 

Összesen: 42.570.565 44.947.566 42.570.565 44.699.301 

 
A bér és személyi jellegű kiadásokat tekintve azért több a tervezettnél, mert ebben benne van a 
2012. december havi bérjárulékok kifizetése. 

Tűzoltóságunk 2013. évi Központi támogatása 26.840.918.-Ft, melyből 18.723.996.- Ft-ot 
személyi juttatások jogcímen, 8.116.922.- Ft-ot dologi kiadások jogcímen használt fel 
Tűzoltóságunk. Mivel ez az összeg nem fedezte a bér és személyi jellegű kiadásainkat így az 
Elsődleges Műveleti Körzetünkhöz tartozó települések Önkormányzataitól kapott 14.948.243 Ft 
támogatás összegéből tudtuk megvalósítani, melyet ezúton is tisztelettel köszönünk. 
 
Az üzem-és kenőanyag tekintetében 166.904 Ft-tal meghaladtuk a tervezett összeget. Ennek oka, 
hogy az idei évben a Katasztrófavédelmi Megbízott Iroda helyi illetve a Járási települések 
tűzvédelmi illetve hatósági ellenőrzéseiken való közreműködés, valamint a szakmai vetélkedőn való 
részvétel miatt többet kellett autózni. 
A közműdíjak elmaradnak a tervezetthez képest mivel 2012 októberétől a laktanya felújítást 
követően fatüzelésű kazánnal történik a fűtés, mely szintén gazdaságosabb a gázkonvektoros fűtési 
megoldástól. Így a gázdíjon tudtunk spórolni. 
 
Képzés tekintetében a 2013-es évben nem volt lehetőség olyan képzési formára, melyre 
beiskolázni szerettünk volna. 
 
Hővédő kámzsára az egyesület tudott pályázni. 
 
Védőcsizma beszerzése a 2014. évre maradt illetve bízunk benne, hogy lesz pályázati lehetőség 
ezen eszközök beszerzésére. 
 
Tiszakécske, 2014-02-11 

Tisztelettel: Eszes Béla Pk. sk. 
 
c.) Magyar Zarándokúthoz csatlakozás 
Dr. Zombor Gábor, Kecskemét MJV polgármestere levélben keresett meg bennünket azzal, hogy 
csatlakozzunk a 2010. november 25-én alakult Magyar Zarándokút Önkormányzati Társuláshoz. 
Rajtunk kívül a megyénkből még Ladánybene, Lakitelek, Tiszaalpár, Kiskunfélegyháza, 
Petőfiszállás, Kiskunmajsa, Kiskunhalas, Jánoshalma, Mélykút, Bácsalmás, Bácsbokod, Baja, 
Hercegszántó településeket szólították meg, így ezzel a 15 további bács-megyei településsel 
biztosítva volna a zarándokút folytonossága, és a résztvevők a települések természeti, kulturális és 
vallási értékeivel is ismerkedhetnének. 
A Társulás székhelye egyébként Dabason a Városháza, és Esztergom, Siklós, Pilisszentkereszt, 
Pilisszántó, Pilisszentiván, Budapest XI. és XII. kerületi önkormányzata, Szigetszentmiklós, 
Ráckeve, Dunavecse, Kunszentmiklós, Tass, Apostag, Dunaegyháza, Harta, Kalocsa, Bátya, Fajsz, 



Dusnok, Homokmégy, Hajós, Szekszárd, Grábóc, Cikó, Bátaszék, Báta, Pécsvárad, Ófalu, 
Mecseknádasd, Óbánya, Hosszúhetény a tagjai (32 település), a Bács-Kiskun Megyei 
önkormányzat pedig mint támogató tag szerepel a szerződéstervezetben. Az érintett összes 
lakosságszám 453 ezer fő. A Társulás elnöke Dabas város polgármestere, helyettesei Pokorni 
Zoltán Bp. XII. ker., Török Ferenc Kalocsa, és dr. Bíró Ferenc Pécsvárad polgármestere. 
A Társulási megállapodás szerint a tagok legalább 5 évig vállalják a tagsággal járó kötelességek 
teljesítését. Szervezetét a Társulási Tanács, az elnök és helyettese, Bizottságok és a 
munkaszervezet alkotják. A településeket a polgármesterek képviselik, jegyzők tanácskozási joggal 
vehetnek részt az üléseken. A Társulás a Zarándokút idegenforgalmi, turisztikai, fejlesztési, 
beruházási, fenntartási és üzemeltetési feladatokat végez, térségi koncepciókat és terveket dolgoz 
ki. A Társulás vagyona a tagok hozzájárulásaiból (tagdíj esetünkben 20.- Ft/lakos lenne), pályázati 
pénzekből és egyéb támogatásokból áll. 
A Társulási megállapodásban külön nincs részletezve a támogató tag jogállása, csak a következő 
szöveg: „A Társulási Tanács… a Magyar Zarándokút idegenforgalmi, turisztikai útvonal 
kialakításával és működtetésével egyetértő, ezt deklaráló, de a társuláshoz nem csatlakozott 
önkormányzatokat és egyéb szervezeteket „elvi támogatóként” nyilvántartja, és részükre 
felvilágosítást nyújt a kérdésekben;” 
 
Fenti kérdésekben kérem a képviselő-testület állásfoglalását. 
 
Szentkirály, 2014. február 12. 

 
                          polgármester 


