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A Kecskemét és Térsége Többcélú Társulás hírújsága 

Megkezdte működését a Kecskemét 
és Környéke Településeinek 

 Egészségügyi Társulása 
 

Az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. Törvény, az egészségügyi 
tevékenység végzésének egyes kérdéseiről szóló 2003. évi LXXXIV. 
Törvény, az egészségbiztosítási szolgáltatások Egészségbiztosítási 
Alapból történő finanszírozásának részletes szabályairól szóló 
43/1999. (III.3.) kormányrendelet, a háziorvosi, a házi gyermekorvosi 
és fogorvosi tevékenységről szóló 4/2000. (II.25.) EÜM rendelet, az 
egészségügyi ellátás folyamatos működtetésének egyes szervezési 
kérdéseiről szóló 47/2004. (V.11.) ESZCSM rendelet, a központi ügye-
let szakmai minimumfeltételeit tartalmazó 60/2003. (X.20.) ESZCSM 
rendelet, valamint az Európai Unió tagállamokra kötelezően előírt – a 
Tanács 1612/68/EGK, 1408/71/EGK rendelete – által szabályozott, 
Kecskemét központtal működő háziorvosi ügyeleti rendszer 2006. 
január 1-jével megkezdte működését. 
 
Részletek a 2. oldalon                                                          Ádám Tamás 

Kecskemét és Térsége Többcélú  
Társulás kiegészítő normatívái 2006. 

 
A Kecskemét és Térsége Többcélú Társulás 2006. évben 183 714 545 
Ft kiegészítő normatív támogatásra jogosult. A normatíva felhasználá-
sa az alábbi jogcímenkénti bontásban történik: 
 
Közoktatási szakszolgálati feladat: 18 468 000 Ft 

Szociális alapszolgáltatási feladat: 76 390 520 Ft 

Gyermekjóléti alapellátási feladat: 32 009 625 Ft 

Belső ellenőrzési feladat:               7 110 000 Ft 

Mozgókönyvtári feladat:               9 826 400 Ft 

Többcélú kistérségi társulások 
 általános feladatainak támogatása: 40 000 000 Ft 
 
A 2006. évi kistérségi kiegészítő normatíva átadásával kapcsolatos 
megállapodások előkészítése folyamatban van, aláírásuk  február 
közepére várható. 
 
                                                                                                Ádám Andor 
 

Utazás 2006. Kiállítás 
 

Kecskemét város, a kecskeméti kistérség, illetve Bács-Kiskun megye 
először 2004-ben mutatta be közösen értékeit a Nemzetközi Utazás 
kiállításon az Aranyhomok Kistérségfejlesztési Egyesület szervezésé-
ben. 2006. március 16-19. között a hagyományosan Budapesten meg-
rendezésre kerülő kiállításon ismét a három szervezet együtt, ám 
megújult standdal lép a közönség elé. 
 
Részletek a 2. oldalon                                                                 Hazag Lívia 

Tiszakécskei mikrotársulásban 
történt változások 

 
Tiszaug kiválik 
A tiszakécskei gyermekjóléti -, családsegítő és támogatói szolgáltatás 
nyújtására létrejött mikrotársulás szervezeti változásokkal indította a 
2006-os évet. Tiszaug Község Önkormányzata a 332/2005. (XII.13.) 
számú határozatában úgy döntött, hogy a továbbiakban saját intézmé-
nyén - a korábbi Gondozási Központ átszervezésével létrejött Berecz 
Skolasztika Alapszolgáltatási Központon - keresztül látja el a gyermek-
jóléti és családsegítő feladatokat,   azonban a támogatói szolgáltatás 
megszervezése továbbra is társulási formában történik. A település a 
jelzőrendszeres házi segítségnyújtási szolgáltatással kapcsolatos 
feladatait továbbra is a Tiszakécske Város és Környéke Jelzőrendsze-
res Házi Segítségnyújtás feladatellátó társulás keretében látja el, és 
terveik szerint ezt a tagságot a jövőben meg is erősíti. 
 
Részletek a 2. oldalon                                       

Kistérségi rendezvények 
2006. 

 
Bemutatjuk Ágasegyháza, Ballószög, Fülöpháza, Helvécia települé-
sek 2006. évi rendezvényeit. 
 
Részletek a 2. oldalon 
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Megkezdte működését a Kecskemét 
és Környéke Településeinek 

 Egészségügyi Társulása 
 

Folytatás a főoldalról 

 
A Kecskemét és Környéke Településeinek Egészségügyi Társulását 
Kecskemét városát is beleértve 10 település hozta létre: 
Ágasegyháza, Ballószög, Helvécia, Jakabszállás, Kecskemét, 
Kunbaracs, Ladánybene, Nyárlőrinc, Orgovány és Városföld. 
 
Megállapodás született az alapellátást biztosító intézet és a társulás 
között, hogy  - a 9 kis település orvosait is bevonva - ellátja a háziorvo-
si ügyeletet, valamint a házi gyermekorvosi ügyeletet. A végleges 
megállapodások 2006. február 15. napjáig aláírásra kerülnek. 
A fogorvosi ügyelet vonatkozásában az egyeztetések folyamatban 
vannak. 
A kiszálló ügyelet pihenő helye, központja Helvécián lesz, jelenleg 
kialakítás alatt van. 
 
A továbbiakban orvosi ügyelet: 

Felnőtt ügyelet:  
Kecskemét, Nyíri úti Kórház 
Tel.: 76/516-984,  
hétköznap 17 órától 07 óráig, hétvégeken folyamatos. 

 
Gyermek ügyelet:  
Kecskemét, Izsáki úti Kórház 
Tel.: 76/516-904,  
hétköznap 18 órától 07 óráig, hétvégeken folyamatos. 

 
Ádám Tamás 

Utazás 2006. Kiállítás 
Folytatás a főoldalról 
 
A szervezési feladatokat ebben az évben Kecskemét város látja el, az 
Aranyhomok Egyesület és a Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat, mint 
társkiállítók vesznek részt a kiállításon. A 30 m²-es sarokstand beren-
dezését az Ottostudio Kiállítástervező-, és Kivitelező Kft. fogja elkészí-
teni. Az idei installáció az elmúlt évekhez képest modernebb megjele-
nésű lesz, melyet a két oldalán elhelyezkedő internet-terminálok is 
jelezni fognak. 
Bács-Kiskun megye a megyei borokat, a kecskeméti kistérség a válto-
zatos tájait és a sokszínű rendezvényeit, míg Kecskemét város a 
2005-ben elnyert „Kultúra magyar városa” megtisztelő címet kívánja 
hangsúlyozni az idei kiállításon.  
Tervek szerint a kistérség értékeit a prospektusok és a vetített kisfil-
mek mellett egy a térség idegenforgalmi vonzerejét ábrázoló fotómon-
tázs-paraván fogja bemutatni.  
 

Hazag Lívia 

 

Tiszakécskei mikrotársulásban 
történt változások 

Folytatás a főoldalról 
 
Kecskemét és Városföld együttműködése 
Városföld község az előző évben a szociális alapszolgáltatásokhoz 
kapcsolódó feladatait Tiszakécske Város és Környéke Gyermekjóléti 
Szolgáltatás, Családsegítés, Támogatói Szolgáltatás Feladatellátó 
Társulás tagjaként végezte, azonban a Kecskemét MJV Önkormány-
zatával kötött megállapodás értelmében 2006. január 1-jétől a Kecske-
mét és Térsége Gyermekvédelmi és Szociális Feladatellátó Társulásá-
nak tagjaként látja el. 
 
A szociális feladatellátó társulás célja, hogy a társult települési önkor-
mányzatok közigazgatási területén a családsegítés és gyermekjóléti 
szolgáltatási feladatok, a jelzőrendszeres házi segítségnyújtás és a 
támogatói szolgáltatás „mikrotérségi” szinten történő kiegyenlített, 
magas színvonalú, minőségi ellátása. 
A Kecskemét és Térsége Többcélú Társulás a mikrotársulásnak közel 
60 millió Ft kiegészítő normatívát biztosít e célra, melyet KMJV Önkor-
mányzat által fenntartott intézményen – az Egészségügyi és Szociális 
Intézmények Igazgatósága -  keresztül lát el. 

 
 

Kistérségi rendezvények 
2006. 

Ágasegyháza 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ballószög 
 
 

Egyesületünk szívesen ad tanácsot pályázatok ügyé-
ben! Keresse munkatársainkat előzetes egyeztetés 
után! 
Tel.: 76/504-780 Email: infokozpont@aranyhomok.hu 

Időpont Rendezvény neve Helyszín 

március 14.  
este 

Ünnepi műsor, Fáklyás 
felvonulás 

Faluháza,  
Polgármesteri  
Hivatal 

szept. 16-17. Falunap Faluháza, Kossuth 
tér 

október 20. Ünnepi műsor Faluháza, ÁMK 

október 23. Ünnepi műsor Faluháza 

november 25. Idősek napja Faluháza 

Időpont Rendezvény neve Helyszín 
március 15.  
10.00 óra Ünnepség Faluház 

április 11 Költészet Napja Faluház 

április 29. Majális Faluház 

Május 24. Kihívás Napja Faluház előtt 

Június 2. Pedagógus Nap Faluház 

Július 8. Tűzoltó Nap Sportcentrum 

Augusztus 20. Szent István Nap Sportcentrum 

Szeptember 23. Szüreti Nap Faluház előtt 

Október 23. Ünnepség Faluház 

December 2. Mikulásfutás Faluház előtt 

December 22. Falukarácsony Faluház 



Időpont Rendezvény neve Helyszín 
Február 18.  
9 óra 

III. FARSANGI KUPA  
teremlabdarúgó  
bajnokság 

Helvécia  
Sportcsarnok 

Március 4. 
19 óra 

Sportbál  Helvécia 
Sportcsarnok 

Március 15. 11 
óra 

Március 15-i ünnepség, 
Petőfi szobor koszorúzása  
Az ünnepi műsorban köz-
reműködnek a Feketeer-
dői és Wéber Ede Általá-
nos Iskola diákjai  

Művelődési otthon 

Április 14.  
10-15 óra 

Húsvéti játszóház Művelődési otthon 

Április 29.  
11 órától 

Majális Művelődési ott-
hon, Körszínpad 

Június 24.  
19 órától 

Szent Iván-éji  
mulatság, tűzugrás 

Művelődési otthon 
Körszínpad 

Jún. 26.-júl. 7. 9-
12.30 és 13-
16.30 óra 

Nyári napközi  
gyermekeknek 

Művelődési otthon 

Júl. 24-30. Horgász tábor   

Aug. 19.  
11 óra 

Idősek Napja 
Az ünnepi műsorban köz-
reműködnek a Feketeer-
dői és Wéber Ede Általá-
nos Iskola diákjai 

Köncsögi Melege-
dő 

Aug. 19. 19 óra Szent István napi mulat-
ság 
Utcabál, tűzijáték 

Körszínpad 

Október 6-7.  XIII. Szüreti mulatság   
Szüreti bál 

több helyszín 

December 18. 
15 óra 

Falu Karácsonya 
Az ünnepi műsorban köz-
reműködnek a település 
óvodásai, iskolásai, művé-
szeti csoportjai. 

Művelődési otthon 
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Kistérségi rendezvények 
2006. 

Folytatás a 2. oldalról 

Fülöpháza 

 

 

 

 
 

Helvécia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Következő számunkban Jakabszállás, Kerekegyháza, Kunbaracs, 
Ladánybene települések 2006. évi rendezvényeit mutatjuk be. 

Arany János Művelődési Központ Tiszakécske 
6060 Tiszakécske, Béke u. 134. Tel.: 76/540-330,  

 

Február 7-én délután, a Béke és barátság nyugdíjas klub farsangi bált 
tart tagjainak. 
 
Február 10-én fél 5 órai  kezdettel, a Városi alapfokú Művészetoktatási 
Intézmény néptánc és társastánc tanszakának növendékei félévzáró be-
mutatót tartanak a művelődési központ színháztermében. A belépés díjta-
lan, minden érdeklődőt szeretettel várunk! 
  
Február 12-én 15 órakor „Cirkusz a színpadon”!  
A cirkuszi előadásra jegyek az előadás kezdete előtt válthatók a helyszí-
nen.       
 
Február 15-én  délután az Arany János úti óvoda, 16-án a Béke úti óvoda 
tart farsangot. 
 
Február 17-én délután a Napfény Egészségvédő Egyesület tart farsangi 
bált tagjainak.                                                                                                                                                                                                                                          

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ISMÉT MEGÚJULT A 
www.kecskemet.hu 

Időpont Rendezvény neve Helyszín 

Június 5. Kettes fogathajtó  
bajnokság Fülöpháza 

Június 24. Falunap Fülöpháza 

Október 14. Idősek Napja Fülöpháza 

HONLAPKÉSZÍTÉS KEDVEZŐ ÁRON! 
 

 
Az Aranyhomok Egyesület vállalja  

intézmények, vállalkozások  
honlapjának  

elkészítését és tárolását. 
 

Szolgáltatásaink: 
− honlap készítés 

− honlap karbantartás (frissítés) 
− honlap tárolás 

− e-mail postafiók üzemeltetés 
 

A szerverünkön tárolt honlapok részére 
szélessávú (100Mbit/s) elérést biztosítunk 

a nap 24 órájában. 
 

Személyre szabott árajánlatért kérjük hívja  
munkatársunkat a 76/504-780-as  

telefonszámon, vagy keresse a  
budai.eszter@aranyhomok.hu  

e-mail címen. 
 

Köszönjük, hogy igénybe veszi szolgáltatásunkat! 

 2005. december 1-jétől Kecske-
mét Megyei Jogú Város hivata-
los honlapja ismét megújult tar-
talommal jelenik meg a világhá-
lón. A Kompozit Média Kft. szak-
emberei a régi honlap - Farkas 
Antal (Jama) által készített - lát-
ványtervének, grafikai elemeinek 
megtartásával készítették el a 
megújult honlapot. A változás 
tehát most főleg az oldal felépí-
tését, tartalmi  

elemeit, érintette, hogy a honlap kezelése minél egyszerűbb le-
gyen, lehetővé téve azt, hogy az oldalon bárki könnyen megtalálja 
a számára fontos információkat. Az Aranyhomok 
Kistérségfejlesztési Egyesület a honlap üzemeltetőjével - Center 
Computer Kft. - kötött megállapodás alapján azonban továbbra is 
karbantartja, és kezeli a honlap Kistérségi részét, melynek kialakí-
tása folyamatban van. 

Budai Eszter informatikus 
Aranyhomok Egyesület  
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Állásajánlatok 
Bács-Kiskun Megyei Munkaügyi Központ 

Kecskeméti Kirendeltség 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A teljes álláslista a www.bacsmmk.hu weboldalon olvasható 

 

KISTÉRSÉGI HÍRLEVÉL 
 

Megjelenik havonta. Kiadja: Kecskemét és Térsége Többcélú Társulás. Felelős kiadó: Nosek Ágnes kistérségi referens. Szerkesztő: Budai Eszter. 
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Nagy Józsefné, Tengeri Dalma. Szerkesztőség: Kecskemét és Térsége Információs és Szolgáltató Központ, 6000 Kecskemét, Rákóczi út 3. Tel/fax: 
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Termelők figyelmébe! 
 
A „Homokhátsági speciális  vidékfejlesztési célprogram” szerve-
zői várják mindazon gazdálkodói civil szervezetek és gazdálko-
dók jelentkezését, akik részt kívánnak venni a „KAMRA-TÚRA” 
projektben. 
 

Az Unióban általánosan elfogadott gyakorlat az „on farm” értékesítés, 
amikor a gazdák tanyájukon vagy gazdaságukban teremtik meg az 
értékesítés feltételeit és kínálják saját házi termékeiket. 
A homokháti célprogram többek között a gazdaságok közvetlen érté-
kesítési tevékenységét kívánja előmozdítani, ezért a helyi erők együtt-
működésével és összefogásával elkezdődik a „KAMRA-TÚRA” hálózat 
kiépítése. 
 

Mi a „KAMRA-TÚRA”? 
Kistermelők piacát, helyben történő értékesítését szolgáló internetes 
felület,, ahol – a honlapon való megjelenés feltételeit teljesítő – gaz-
dálkodók kínálják termékeiket. A honlap a zöldség-, gyümölcs-, bioter-
méket, tejet, tejterméket, mézet, sertés húskészítményt, vágott barom-
fit, nyulat, tojást, halat, hőkezelt savanyúságot, vadon termő, gyűjtött 
növényi eredetű terméket, termesztett gombát előállító termelőknek 
nyújt piacbővítési lehetőséget. 
 

A Bács-Kiskun Megyei Agrárkamara Homokháti Programcentru-
ma VÁRJA mindazon gazdálkodói civil szervezetek jelentkezését, 
akik részt kívánnak vállalni a szervezési feladatokban, várja to-
vábbá azon gazdálkodók jelentkezését, akik részesévé kívánnak 
válni a hálózatnak, élelmiszert állítanak elő és a gazdaságban 
való feldolgozás, értékesítés feltételei megvannak vagy megte-
remthetők. Jelentkezés és információ telefonon: 76/481-335,  
faxon: 76/481-331 vagy e-mailben: r.eva@bacsmagrarkamara.hu 
 
 

Kecskemét és Térsége Információs és  
Szolgáltató Központ 
6000 Kecskemét, Rákóczi út 3. Tel.: 76/504-780 
 
Szolgáltatásaink: 
Internet– és számítógép-használat 
Percenként (de minimum 50,- Ft)                                      2 Ft 
 

Fénymásolás 
Lapmásolás A/4                                                                 8 Ft 
Lapmásolás A/3                                                               16 Ft 
 

Nyomtatás 
Fekete-fehér A/4                                                              25 Ft 
Fekete-fehér A/3                                                              50 Ft 
 

Színes 50%-ig A/4                                                         150 Ft 
Színes 50% felett A/4                                                    200 Ft 
 

Adatarchiválás 
Hozott CD-re 100MB-ig                                                 200 Ft 
Hozott CD-re 100Mb felett                                             300 Ft 
 
Nyitva tartás: h: 10.00 - 16.00; k-cs: 8.00 - 16.00; p: 8.00 - 13.30 

Munkavégzés megnevezése Munkvégzés helye 

Gépjármű értékesítő KECSKEMÉT 

Hitelügyintéző KECSKEMÉT 

Pénzügyi asszisztens KECSKEMÉT 

szociális ápoló, gondozó LAJOSMIZSE 

non-profit ügyintéző KECSKEMÉT 

biztosítási elemző, ügyfél refe-
rens,nyugdíjpénztári asszisztens KECSKEMÉT 

PR asszisztens KECSKEMÉT 

titkárnő KECSKEMÉT 

tanácsadó, mentor KECSKEMÉT 

óvónő KECSKEMÉT 

könyvelő (analitikus) KECSKEMÉT 

külkereskedelmi ügyintéző KECSKEMÉT 

SZOCIÁLIS ÜGYINTÉZŐ KECSKEMÉT 

vegyésztechnikus/környezetvédelmi technikus VÁROSFÖLD 

PÉNZÜGYI VEZETŐ VÁROSFÖLD 

Mérlegképes könyvelő KECSKEMÉT 

Vámügyintéző KECSKEMÉT 

CSALÁDGONDOZÓ KECSKEMÉT 

beszerzési vezető KECSKEMÉT 

elektroműszerész vagy híradástechnikai mű-
szerész KECSKEMÉT 

számítógépes grafikus KECSKEMÉT 

hitelügyintéző KECSKEMÉT 

cukrász KECSKEMÉT 

ács, állványozó KECSKEMÉT 

nemzetközi gépkocsivezető LAJOSMIZSE 

könyvelő (mérlegképes) KECSKEMÉT 

targoncavezető (diesel, és elektromos) KECSKEMÉT 

raktárvezető KECSKEMÉT 

asztalos LADÁNYBENE 

betanított mezőgazdasági munkás HELVÉCIA 

papíripari gépkezelő KEREKEGYHÁZA 


