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1 Bevezető 

Kiskőrös Város Polgármesteri Hivatala felismerve a fejlesztési lehetőségeket, hosszú idő óta ko-
moly gondot fordít a fejlesztésekre és a fejlesztések eredményeként létrejövő korszerű megoldá-
sok mielőbbi gyakorlati hasznosítására. Ennek a fejlődésnek lényeges velejárója, hogy bizonyos 
időközönként meg kell vizsgálni az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal működését is, hogy 
a Városban lezajló fejlesztésekkel az Önkormányzat is lépést tudjon tartani. Ezeknek a fejleszté-
seknek egyik fontos állomása az ÁROP 1.2.A projekt keretén belüli szervezetfejlesztés megvalósí-
tása. 

A szervezetfejlesztés folyamán sor kerül a folyamatok korszerűsítésére, a hivatal szervezeti egysé-
gei közötti kommunikáció hatékonyságának emelésére, a vezetői információs rendszer hatéko-
nyabb működtetésére, azaz a Polgármesteri Hivatal szervezetének hatékonyabb működését szol-
gáló átalakítására. Ezeknek a fejlesztéseknek kiemelkedően fontos eleme a Polgármesteri Hivatal 
és az Intézmények közötti kapcsolat javítása, korszerűvé tétele. 

A szervezetfejlesztés eredményeként több tanulmány is készül, amelyek sorába tartozik a jelenlegi, 
amely tanulmányok remélhetően nagyban hozzájárulnak a fejlődés fenntartásához a kiemelkedő 
minőség biztosítása. Az elkészülő tanulmányokban azonban az Uniós követelményeken túlmenő-
en figyelemmel kell lenni jogszabályi környezet és a romló gazdasági helyzetből következő szűkős 
anyagi forrás által kialakult korlátokra. Ennek megfelelően a javasolt változtatások során kiemelt 
gondot kell fordítani a gazdaságosság és a jogszabályi megfelelés, illetőleg a lehetőség szerint ru-
galmasság biztosítására. Ennek érdekében csökkenteni kell az adatgazda és az adathasználó kö-
zötti „távolságot” időben és az adatkezelést végző személyek számának vonatkozásában. 

A Polgármesteri Hivatal célkitűzései a szervezetfejlesztés eredményeire vonatkozóan: 

1. Ügyfélszolgálat korszerűsítése, jelenlegi ügyfélszolgálati tevékenység javítása. Ezen rendszer 
támogatását szolgáló informatikai lehetőségek feltérképezése. Javaslat kidolgozása az ügyfél- 
tájékoztatási funkció bővítésére, érdemi ügyintézést megvalósító konkrét ügytípusok telepíté-
sével. 

2. Belső tudásbázis kialakítása, amely elősegíti a hivatal belső szervezeti egységei közötti kom-
munikációt, a rendelkezésre álló információk összegyűjtését, a hivatalon belüli koordinációs 
funkciók javítását. 

3. Szervezeti egységek közötti ügymenetek elemzése, új munkatárs bevezetésének könnyítése. 
Kommunikáció mind vertikális, mint horizontális szinten történő javítása, dokumentáltsága. 

4. Túlszabályozott, felesleges bürokráciát tartalmazó eljárások felülvizsgálata. 

5. Javaslat elkészítése egy átláthatóbb, a vezetők számára napi visszacsatolási lehetőséget szolgá-
ló egyszerűbb szervezeti felépítésre. Az új szervezeti felépítés kialakításában kiemelt figyel-
met kell fordítani az ügyfélközpontúságra, az önkormányzati és az államigazgatási feladatok 
ellátásnak javítására, az eljárási folyamatok egyszerűsítésére, egy költségtakarékosabb szerve-
zet működtetésére. 

6. Feladat és hatáskörök feltérképezése, a Polgármesteri Hivatal jelenlegi szervezeti felépítésé-
ből kiszervezhető tevékenységek körére javaslat elkészítése. 

7. A rendeletalkotás folyamatának feltérképezése, egységes felelősségi és szabályozási rendszer 
kidolgozása. 
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8. Korszerűsíteni kell az önkormányzat által felügyelt intézményekkel, a Kiskőrösi 

Többcélú Kistérségi Társulás munkaszervezetével való rendszer információáramlás 
folyamatát, egyrészt annak érdekében, hogy az önkormányzat naprakész informáci-
ókkal rendelkezzen egy- egy pályázat benyújtásához, másrészt irányítási, ellenőrzési 
jogosítványai gyakorlásához. Ezen célok eredményes megvalósítása érdekében ki 
kell alakítani egy jól működő információs rendszert, amely a kapcsolódó tevékenysé-
get végző szereplők közti információcserét segíti.  

9. A szervezet működését szabályozó, a közigazgatási rendszer sajátos jegyeit magán viselő mi-
nőségbiztosítási modell bevezetése, amely olyan minőségirányítási módszereket és folyama-
tokat alkalmaz, ami – a közigazgatásban nehezen mérhető – a teljesítmény javításához vezet. 

10. Költségvetés tervezése, stratégiai tervekkel való összekapcsolásának megvalósítása. 

11. Partnerség körében, a nyilvánosság erősítése. A Polgármesteri Hivatal tevékenységének nyil-
vánosság felé történő publikálása. Közzétételi szabályzati minta elkészítése.  

12. A város honlapjának Polgármesteri Hivatallal kapcsolatos tartalommal történő megtöltése, 
erre vonatkozó javaslatok elkészítése, a lakosság, civil és vállalkozói szféra elégedettségének 
növelése. 

A felsoroltak közül a jelen tanulmány elsődleges célja korszerűsíteni az Önkormányzat által fel-
ügyelt intézményekkel, a Kiskőrösi Többcélú Kistérségi Társulás munkaszervezetével való rend-
szer információáramlás folyamatát, javaslatot tenni egy jól működő információs rendszerre, amely 
segíti a kapcsolódó tevékenységet végző szereplők közti információcserét. 

Ennek érdekében elemzésre kerül az Önkormányzat és az Intézmények közötti kapcsolatrend-
szer. A kapcsolatrendszeren belül az igényelt és a szolgáltatott adatok köre, az adatszolgáltatások 
módja. Majd az elemzés eredményeként meghatározásra kerülnek egy olyan információs rendszer 
keretei, mely segítségével a jelenlegi adatszolgáltatások lényeges minőségi javulása érhető el. 
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2 Az Önkormányzat és az Intézmények 

 kapcsolatrendszerének bemutatása 

Az Önkormányzat kapcsolata az Intézményhálózattal jellemzően két síkon jön létre. Az egyik egy 
háromszintű hierarchikus kapcsolat. Ez a kapcsolat a Polgármesteri Hivatal megfelelő szervezeti 
egységén, illetve többcélú kistérségi társulás munkaszervezetén keresztül zajlik, a másik közvetlen, 
informális kapcsolat az intézményekkel. Az adott Intézmény és az Önkormányzat között fennálló 
kapcsolat hivatalos síkján jellemzően hierarchikus a kapcsolat, de előfordul szerződéses kapcsolat 
is. Ebben az esetben nem csak a formális szerződés megkötése a kapcsolat meghatározója, hanem 
az, hogy a szerződés egy a szerződő felek érdekeit figyelembe vevő együttműködést vetít előre. 
Ezáltal a partnerség egyik formájaként is kezelhető. 

2.1 Az önkormányzat és intézményei közötti kapcsolat 
szintjei 

Az Önkormányzat és az Intézmények közötti kapcsolatok legrégebbi változata az alá-fölé 
rendeltségi viszony. Modernebb változat a szerződéses kapcsolat és a cél a partnerség mielőbbi 
kialakítása kell, hogy legyen. 

2.1.1 Hivatali alá-, fölérendeltségi kapcsolat 

A polgármesteri Hivatalon keresztüli kapcsolatban a hierarchia be is határolja az együttműködés 
lehetőségeit, korlátait. Jellemzően utasításos rendszerben zajlik az együttműködés, az érintkezés 
túlnyomó részt hivatalos és jellemzően dokumentált, bizonyos esetekben túlságosan is dokumen-
tált. Az adatmozgás jellemzően valamilyen információ kérés kielégítéseként történik. Ezek a 
kommunikációs csatornák jellemzően csak konkrét probléma, feladat megoldásában nyílnak meg 
és csak a feladatmegoldás idejére. Az adott problémától, helyzettől függően a kommunikáció tör-
ténhet írásban (papír alapon), személyesen, telefonon, faxon, vagy informatikai eszköz, informá-
ciórendszer igénybevételével (ez utóbbi sajnos még elég ritka). 

Ha bármi egyéb információra lenne szükség, azt intézményesített módon a Polgármesteri Hivatal 
megfelelő szervezeti egységének megszólításával vagy a Jegyzőhöz fordulva szerezhető be és 
ugyanezen a csatornán kapják is azokat az információkat, amelyeket a Hivatal továbbít az Ön-
kormányzat részére. Az intézményesített kapcsolatok jól működnek, de alapjuk nem az együttmű-
ködés, hanem a hierarchikus kényszer. 

Abban az esetben, ha az adott feladat ellátása nem a Polgármesteri Hivatal irányítása alatt műkö-
dő Intézményen keresztül történik, akkor jellemzően a helyi többcélú kistérségi társuláson keresz-
tül történik. Ez a forma annyiban más, hogy a többcélú kistérségi társulás egy az Önkormányzat-
tól függetlenül működő grémium, amely szerződés alapján láthat el önkormányzati feladatokat 
(pl.: közoktatás, egészségügy, szociális, stb.). A feladatok ellátása során jellemzően intézményhá-
lózatot üzemeltet. Ebben az esetben egy adott Önkormányzat az intézménnyel a többcélú kistér-
ségi társulás munkaszervezetén keresztül tarthat kapcsolatot. Ebben a kapcsolatban is jellemzően 
a hierarchikus kényszer az uralkodó, mivel a kistérségi társulási tanács (mint döntéshozó szerv) 
tagjai az adott települések polgármesterei. 
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2.1.2 Szerződéses kapcsolat 

Az Önkormányzatok a kötelező és az önként vállalt feladatik vonatkozásában nem kötelezettek 
saját intézményhálózat fenntartására. A szolgáltatások biztosítása történhet szolgáltató vállalkozá-
sok, szervezeteken keresztül is. Ebben az esetben az Önkormányzat és az adott feladat ellátásának 
biztosítását szolgáltató szervezet között szolgáltatási megállapodás (szerződés) jön létre, amelyben 
lefektetik a szolgáltatás nyújtásával kapcsolatos kötelezettségeket, illetőleg a szolgáltatás biztosítá-
sáért nyújtott ellenértéket. 

A hierarchikus kapcsolattal szemben ebben a kapcsolati formában már az együttműködés közös 
érdekeken alapul. Ennek megfelelően a kapcsolat sem kényszer útján jön létre és a kényszer mű-
ködteti, hanem a mindkét fél által megfogalmazott közös érdek. A közös elérése érdekében pedig 
mindkét fél meg fogja tenni, ami Tőle telik. Így ebben a kapcsolatban már felfedezhetők a part-
nerség elemei (pl. a stratégiai döntéséket közösen hozzák). 

2.1.3 Partnerségi kapcsolat 

Az Önkormányzat és adott Intézmény között létrejövő kapcsolat legmagasabb fokának tekinthető 
a partnerség. Ebben az esetben a közös érdekek tartják össze a kapcsolatot és a közös érdekek 
mentén hozott közös döntések. Mivel minden érintett fél pontosan tisztában van az érdekeivel és 
a lehetőségeivel, így mindent meg fog tenni a közös célok megvalósulásának érdekében.  

Ahhoz, hogy az Önkormányzat a lehető legnagyobb hatékonysággal a legjobb minőségben lássa el 
a kötelező és az önként vállalt feladatait célszerű a szolgáltatásokat nyújtó intézményekkel minél 
szorosabb partneri kapcsolatot kialakítani. Ennek érdekében az Önkormányzatnak meg kell nyit-
nia a döntéshozatali mechanizmusát az intézmények felé, be kell vonnia az intézményeket a fel-
adatok ellátását érintő döntések meghozatalába. Az intézményeknek pedig támogatni kell az Ön-
kormányzatot a döntések meghozatalában (erősíteni kell a döntés előkészítési tevékenységet) és a 
meghozott döntéseket a lehető legnagyobb hatékonysággal átültetve a gyakorlatba a lehető leg-
jobb színvonalon végezni a feladatát. 

2.2 Kiskőrös Város Önkormányzata 
 intézményi struktúrája 

Kiskőrös intézményi struktúrája az önkormányzatok feladatellátásához biztosított normatív állami 
hozzájárulás mértékének drasztikus csökkenése, illetőleg a kötelező feladatok körének bővülése 
miatt az elmúlt években jelentős mértékben átalakult. A kialakult helyzet indokolttá tette az Ön-
kormányzat gazdálkodásának áttekintését. Át kellett gondolni a kötelező és az önként vállalt fel-
adatok ellátásának lehetséges módjait. Célszerű volt áttekinteni, hogy a feladatellátást meghatáro-
zó jogszabályi keretek, milyen pénzügyi források feltárására adnak lehetőség annak érdekében, 
hogy a lakosság által megszokott közszolgáltatások köre (szociális, egészségügyi, közoktatási, 
sport, közművelődés) milyen hatékonyabb intézményi struktúra keretében, biztosítható továbbra 
is. A jogszabályi környezet változásának eredményeként az önkormányzatok lehetőséget kaptak a 
kötelező és önként vállalt feladataik ellátásához - ösztönző normatívaként - az általános normatív 
állami hozzájáruláson túl kiegészítő hozzájárulás igénybe vételére. A kiegészítő normatíva igény-
bevételének feltétele, hogy, az intézményi hálózat működtetését a jövőben intézményi társulás, 
többcélú kistérségi társulás, vagy Többcélú Kistérségi Társulás létrehozásával biztosítsák. 

A rendelkezésre álló lehetőségek kihasználása érdekében jött létre a Kiskőrösi Többcélú Kistérsé-
gi Társulás (a társulási szerződést lásd az 1. sz. mellékletben). Ezt követően első lépésként a neve-
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lési, oktatási intézmények átszervezésére került sor. Ennek eredményeként az Önkormányzat 
átadta, az óvodai nevelés, az általános iskolai oktatás, továbbá a nemzeti és etnikai kisebbséghez 
tartozó óvodai nevelés és az általános iskolai nevelés és oktatás feladatát, valamint az alapfokú 
művészetoktatás kivételével az önként vállalt közoktatási feladatok ellátását a Kiskőrösi Többcélú 
Kistérségi Társulásnak. A társulás az általa fenntartott Egységes Iskola és Szakiskola intézmény 
útján 12 települési önkormányzat közoktatási feladatait látja el. Ehhez kapcsolódóan Kiskőrös 
Város Önkormányzata 2007. július 31. napjával megszűntette: 

• a Kiskőrösi Napköziotthonos Óvodák és Bölcsőde,  

• a Bem József Általános Iskola,  

• a Petőfi Sándor Általános Iskola,  

• a Petőfi Sándor Gimnázium, Kertészeti Szakközépiskola és Kollégium,  

• a Wattay Középiskola és Szakiskola  

• valamint ezen intézmények pénzügyi-gazdasági feladatait is ellátó, Városi Gazdasági Hiva-
talt.  

A továbbra is Önkormányzati fenntartásában működő Városi Alapfokú Művészetoktatási Intéz-
mény - megállapodás alapján - ellátja Kecel Város, Soltvadkert Város, valamint Császártöltés 
Község Önkormányzata által önként vállalt feladatként az alapfokú művészetoktatási feladatait. 

Következő lépésként az egészségügyi ellátás átszervezésére került sor. Az egészségügyi alapellá-
táshoz részét képező orvosi ügyeleti ellátást biztosítását az Emergency Service Kft. vette át, a 
járóbeteg-szakellátási feladatokat pedig a Kiskunhalasi Kórház Kht. végzi. 

Mindezek alapján megállapítható, hogy Kiskőrös vonatkozásában jellemzően mindhárom kapcso-
lati alapforma jelen van. Fennállnak személyes kapcsolatok az Intézmény és az Önkormányzat 
között. Az Önkormányzat is működtet intézményhálózatot és a helyi többcélú kistérségi társulás 
(Kiskőrösi Többcélú Kistérségi Társulás) is, így mindkét bemutatott hierarchikus kapcsolati struk-
túra is jelen van. Illetőleg ellátási szerződés keretén belül bizonyos feladatokat vállalkozások lát-
nak el, amelyek újabb sajátosságokkal tarkítják a feladatellátó szervezetek és az Önkormányzat 
kapcsolatát. 

2.3 Az Önkormányzat kapcsolata 
 a Kiskőrösi Többcélú Kistérségi Társulással 

A Kiskőrösi Többcélú Kistérségi Társulás közoktatási, egészségügyi, belső ellenőrzési, szociális és 
területfejlesztési feladatot lát el. Ennek keretében például Kiskőrös vonatkozásában átvette az 
óvodai nevelés, az általános iskolai oktatás, a nemzeti és etnikai kisebbséghez tartozó óvodai ne-
velés és az általános iskolai nevelés és oktatás feladatát, valamint az alapfokú művészetoktatás 
kivételével az önként vállalt közoktatási feladatok ellátását. A társulás az általa fenntartott Egysé-
ges Iskola és Szakiskola intézmény útján 12 települési önkormányzat közoktatási feladatait látja el. 

Az Egységes Iskola és Szakiskola intézményi egységei: 

• K.T.K.T. Óvodája, Általános Iskolája, Középiskolája és Kollégiuma 
o K.T.K.T Óvoda Tagintézményei 

� KTKT Óvoda Mohácsi Utcai Tagóvodája 
� KTKT Óvoda Árpád Utcai Tagóvodája 
� KTKT Óvoda Batthyány Utcai Tagóvodája 
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� KTKT Óvoda Erdőtelki Tagóvodája 
� KTKT Óvoda Thököly Utcai Tagóvodája 
� KTKT Óvoda Szűcsi Tagóvodája 
� KTKT Óvoda Bócsai Napköziotthonos Tagóvodája 
� KTKT Óvoda Császártöltési Napköziotthonos Tagóvodája 
� KTKT Óvoda Csengődi Napköziotthonos Tagóvodája 
� KTKT Óvoda Fülöpszállási Napköziotthonos Tagóvodája 
� KTKT Óvoda Imrehegyi Napköziotthonos Tagóvodája 
� KTKT Óvoda Kaskantyúi Napköziotthonos Tagóvodája 
� KTKT Óvoda Páhi Napköziotthonos Tagóvodája 
� KTKT Óvoda Soltszentimrei Napköziotthonos Tagóvodája 
� KTKT Óvoda Tabdi Napköziotthonos Tagóvodája 
� KTKT Óvoda Tázlári Napköziotthonos Tagóvodája 

o KTKT Általános Iskola és Középiskola Tagintézményei 
� KTKT Általános Iskola és Középiskola, Boróka Általános Iskolája 
� KTKT Általános Iskola és Középiskola, Császártöltési Általános Iskolája 
� KTKT Általános Iskola és Középiskola, Csengődi Általános Iskolája 
� KTKT Általános Iskola és Középiskola, Herpai Vilmos Általános Iskolája 
� KTKT Általános Iskola és Középiskola, Imrehegyi Általános Iskolája 
� KTKT Általános Iskola és Középiskola, Kaskantyúi Általános Iskolája 
� KTKT Általános Iskola és Középiskola, Arany János Általános Iskolája 
� KTKT Általános Iskola és Középiskola, Bem József Általános Iskolája 
� KTKT Általános Iskola és Középiskola, Petőfi Sándor Általános Iskolája 
� KTKT Általános Iskola és Középiskola Wattay Középiskola és Szakiskolája 
� KTKT Általános Iskola és Középiskola, Petőfi Sándor Gimnáziuma, Kerté-

szeti Szakközépiskolája 
� KTKT Általános Iskola és Középiskola, Páhi Általános Iskolája 
� KTKT Általános Iskola és Középiskola, Soltszentimrei Általános Iskolája 
� KTKT Általános Iskola és Középiskola, Kossuth Lajos Általános Iskolája 
� KTKT Általános Iskola és Középiskola, Tabdi Általános Iskolája 
� KTKT Általános Iskola és Középiskola, Tázlári Általános Iskolája 

o KTKT Egységes Iskola és Szakiskola Wattay Középiskola és Szakiskolája 
� KTKT Egységes Iskola és Szakiskola, Wattay Középiskola és Szakiskolája 
� KTKT Egységes Iskola és Szakiskola, Szakiskola, Petőfi Sándor Gimnázi-

uma, Kertészeti Szakközépiskolája 
o KTKT Egységes Iskola és Szakiskola Kollégiuma 

� KTKT Kollégium, Petőfi Sándor Kollégiuma 
o KTKT Hatosztályos Gimnázium, Felnőttoktatás és Felnőttképzés Tagintézményei 

� Petőfi Sándor Gimnázium, Kertészeti Szakközépiskolája 
� Wattay Középiskola és Szakiskolája 

• K.T.K.T Kiskőrösi és Császártöltési Idősek Otthona 
o K.T.K.T Kiskőrösi és Császártöltési Idősek Otthona Kiskőrösi Idősek Otthona 
o K.T.K.T Kiskőrösi és Császártöltési Idősek Otthona Császártöltési Idősek Otthona 

Az intézményi struktúrában vastagítva jelennek meg azok az intézmények, amelyek vonatkozásá-
ban az Önkormányzati kapcsolat a jelen tanulmány tekintetében relevánsnak nevezhető. Az in-
tézmények az oktatási szolgáltatás különböző szintjein helyezkednek el, abból adódóan a kapcso-
lat formája és tartalma is eltérhet egymástól. 
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A kapcsolat jellemzően a Kiskőrösi Többcélú Kistérségi Társulás munkaszervezetén keresztül 
bonyolódik. A kapcsolat első sorban a hagyományos csatornákra (levél, telefon, fax) alapul. 

2.4 Az Önkormányzat intézményhálózatának bemutatása 

Az elmúlt évek intézményi struktúra átalakításának eredményeként az önkormányzati fenntartású 
intézmények egy része átkerült a Kiskőrösi Többcélú Kistérségi Társuláshoz, illetve szolgáltatási 
szerződés keretén belül a feladat vállalkozásokhoz került. Ennek ellenére jelentős intézményháló-
zat van továbbra is önkormányzati fenntartásban. 

Kiskőrös Város Önkormányzata által fenntartott intézmények: 

• Kiskőrös Város Polgármesteri Hivatala 
• Iskola 

o Városi Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 
• Közművelődési Intézmények 

o Petőfi Sándor Városi Könyvtár 
o Petőfi Szülőház és Emlékmúzeum 
o Szlovák Tájház 

• Óvoda 
o Árpád úti Bölcsőde 

• Humán Szolgáltató Központ 
o Gyeremekjóléti-, gyermekvédelmi szolgáltatások 
o Gyermekjóléti Szolgálat 
o Szociális ellátások 

• Egészségügyi Szolgálat 
o Kiskőrösi Szakorvosi Rendelőintézet 

• Városi Sportigazgatóság 
• Kiskőrös Város Hivatásos Önkormányzati Tűzoltósága 

Az önkormányzat fenntartású intézmények számossága – mint az fentebb látható – ugyan nem 
jelentős, de az ellátott feladatok köre az egyes intézményeket igen jelentőssé teszi. A felsorolt 
intézmények közül a kapcsolat szempontjából kiemelten kezelendő a Polgármesteri Hivatal, mivel 
az önkormányzat működésének támogató szervezetéről van szó. Tehát az intézmények és az Ön-
kormányzat viszonyában a Polgármesteri Hivatal kitüntetett szerepet kap (ide folynak be az in-
formációk, innen kerülnek ki a döntések). 

A többi felsorolt intézmény a kapcsolat szempontjából is „intézmény”-ként kezelendő, tehát kap-
csolatot tart a Polgármesteri Hivatallal. 

Az intézmények és a Polgármesteri Hivatal között a kapcsolat hierarchikus (a Polgármesteri Hiva-
tal irányít, utasít, beszámoltat), ennek megfelelően a kapcsolat erősen formalizált, dokumentált. 
Az intézmények irányából a kommunikáció lényegesen ritkább, mint a Polgármesteri Hivatal irá-
nyából. 

A kapcsolat csatornái szintén első sorban a hagyományos (levél, telefon, fax) csatornák, bár né-
hány esetben már megjelent az elektronikus kapcsolat (email, mellékletként elektronikus doku-
mentumok). 
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3 Intézményi adatvagyon, önkormányzati igény 

Az önkormányzatok megalakulását követően az önkormányzatok és az intézmények is egyre na-
gyobb gondot fordítanak a vagyonkezelésre. Sajnálatos módon azonban a vagyonkezelés elsődle-
gesen az egyértelmű értéket képviselő (pl.: üzletrész, ingatlan, stb.) vagyonelemek kezelését jelenti 
és egy lényeges vagyonelem még napjainkban is sokszor háttérbe szorul. Ez pedig nem más, mint 
az adatvagyon. 

Az adatvagyon kezelése sok esetben még napjainkban is csak másodlagos, annak ellenére, hogy a 
kezelt adatvagyon egyre inkább növekvő értéket képvisel. Az önkormányzatok már felismerték, 
hogy a kellően megalapozott döntések csak széleskörű adatelemzés útján hozhatók. Ennek meg-
felelően egyre részletesebb adatigényeket fogalmaznak meg. Ugyanakkor az intézmények első 
sorban olyan adatok kezelésére fordítanak gondot, amelyek az alaptevékenységük végzéséhez 
szükségesek. A nem közvetlenül az alaptevékenységhez kapcsolódó adatvagyon feltárása, kezelése 
sajnálatos módon kevésbé jellemző. 

Mivel a szűkülő gazdasági lehetőségek megalapozottabb döntéseket kívánnak meg, így egyre in-
kább felértékelődik az önkormányzati és az intézményi adatvagyon. A döntések előkészítése során 
az önkormányzatok egyre pontosabb adatokat várnak, ami az intézményi adatkezelés fejlesztésé-
nek igényét indukálja. 

3.1 Az intézményi adatvagyon bemutatása 

Az intézmény által kezelt adatok körének egy jelentős részét az intézmény alaptevékenysége hatá-
rozza meg, azonban vannak olyan adatokat, amelyek az intézmény tevékenységi körétől függetle-
nül kezelendők. 

Az intézményi adatvagyon három nagy adatkörbe sorolható: 
• Alaptevékenységhez kapcsolódó adatok. 
• Gazdálkodási adatok. 
• Műszaki adatok. 

Az alaptevékenységhez tartozó adatok körét az intézmény alaptevékenysége határozza meg. En-
nek megfelelően, egészségügyi szolgáltató intézmény esetében személyes és egészségügyi adato-
kat, szociális intézmény esetében személyes és a szociális ellátásra vonatkozó adatokat, míg okta-
tási intézmény esetében szintén személyes, illetve az oktatásra vonatkozó adatokat jelent. Az szol-
gáltatás által érintett személyekre vonatkozó adatokkal, illetve a nyújtott szolgáltatásra vonatkozó 
adatokkal, ami lehet a szolgáltatásra vonatkozó tájékoztató jellegű adat, illetőleg a szolgáltatás 
nyújtása során keletkezett adat (pl.: beteg adatok, a kezelés adatai, stb.). Az alaptevékenységre 
vonatkozó adatvagyon kiemelten kezelendő. Egyrészt a kiemelkedő fontossága miatt, másrészt az 
érzékenység miatt, hiszen a személyes adatokat például kiemelten kell kezelni. Lényeges elem az 
adatkezelésben, a szolgáltatható adatok körének pontos meghatározása is, különös tekintettel az 
érzékeny adatokra. Ezek azok az adatok, amelyek kezelése nem minden esetben teljesen megol-
dott és amelyekből az adatok szolgáltatásának lehetőségei is korlátozottak, viszont a település 
fejlődése érdekében meghozandó döntések során kiemelt fontosságúak. 

A gazdálkodási adatok kezelése tekintetében a helyzet lényegesen tisztább, rendezettebb. Ez kö-
szönhető annak, hogy a gazdálkodásra vonatkozó jogszabályokban pontosan meghatározott a 
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nyilvántartandó, kezelendő adatok köre és a nyilvántartásuk módja. A gazdálkodásra vonatkozó 
adatok vonatkozásában a döntéshozatal során felhasznált adatok köre is pontosan meghatározott. 
Ad-hoc döntések esetében fordulhat elő a meglévő nyilvántartásokból kinyerhető adatok speciális 
csoportosítások szerinti igénye, amelyek szolgáltatása okozhat esetleg kisebb problémákat. A jog-
szabályokban szintén pontosan meghatározott a gazdálkodási adatok azon köre, amelyek vonat-
kozásában a közpénzekből gazdálkodó szervezetek részére publikációs kötelezettség jelenik meg. 
Mivel ezen adatok köre pontosan ismert, így ezek kezelése és nyilvántartása is rutinszerű feladat-
ként jelenik meg. 

A kezelt adatok vonatkozásában a műszaki adatok köre tűnik a legmostohábbnak. A műszaki 
adatok köre abban az esetben jelenik meg az intézményeknél, ha az intézmény épülete az Intéz-
mény, vagy az Önkormányzat kezelésében van. Ebben az esetben az épület megvalósulási doku-
mentációjának (alaprajzok, gépészeti és elektromos kapcsolási rajzok, stb.), az esetleges felújítá-
sok, kiegészítések, bővítések dokumentációinak kezelése a feladat. Ez az adatkör még kiegészül-
het energia felhasználási adatokkal is. Mivel ezek az adatok jellemzően tervrajzok, illetve megvaló-
sulási rajzok, esetleg fotók formájában állnak rendelkezésre, így ezek tárolása, visszakeresése ne-
hézkes, megfelelő műszaki ember segítsége nélkül szinte megoldhatatlan. Az esetleges digitalizálás 
a méretek miatt (akár A0-s is lehet egy rajz) költséges lehet. Ahhoz azonban, hogy az Önkor-
mányzat kellően megalapozott döntéseket hozhasson az épület felújítása, javítása vonatkozásában, 
ezek az adatok elengedhetetlenek. 

Összességében megállapítható, hogy az intézmények által kezelt adatvagyon meglehetősen hete-
rogén, kezelésük, nyilvántartásuk sokféle tudást igényel. a nyilvántartás, kezelés során az elektro-
nizálás szintje alacsony, esetleg közepes (vagyis vannak nyilvántartások, de az egyes nyilvántartás-
ok közötti átjárás nem megoldott, a több nyilvántartást érintő adatelemzések szinte kizárólag ma-
nuálisan végezhetők). 

3.2 Az önkormányzati igények meghatározása 

Az Önkormányzat adatigénye három adatkörben jelentkezik és jellemzően két eseménycsoport-
hoz köthető. A három adatkör megegyezik az intézményeknél kezelt adatkörökkel: 

• Alaptevékenységhez kapcsolódó adatok. 
• Gazdálkodási adatok. 
• Műszaki adatok. 

A két eseménycsoport pedig: 
• Rendszeres adatszolgáltatások. 
• Ad-hoc adatszolgáltatások 

A rendszeres adatszolgáltatások vonatkozásában alaptevékenységhez kapcsolódó illetve gazdál-
kodási adatok igénye merül fel (pl.: költségvetés készítés, féléves és éves beszámoló készítés, stb.). 
Az intézmények és a Polgármesteri Hivatal közötti információáramlás javítása érdekében felmérés 
készült arról, hogy milyen információk vesznek részt a folyamatokban Ennek érdekében a város 
intézményeit bevonva, kérdőíves formában került feldolgozásra az információáramlás. A feldol-
gozás során elemzésre került, hogy az információk milyen csatornán jutnak el egyik helyről a má-
sikra, milyen időközönként és pontosan milyen szervezeti egységek között jön létre a kommuni-
káció. A felmérés összefoglaló eredménye a 2. sz. mellékletben található. 

Az ad-hoc adatszolgáltatások vonatkozásában megjelenhetnek alaptevékenységhez kapcsolódó, 
gazdálkodási és műszaki adatok is, sőt ezek tetszőleges kombinációira is igény lehet (pl.: döntés 
egy iskola felújítási pályázati lehetőség vonatkozásában). 
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3.3 Az Önkormányzat és az intézmények közötti 

 információ áramlás lehetséges csatornái, módjai 

Az eddigiek alapján célszerű megvizsgálni, hogy a letisztázott adatkörök vonatkozásában milyen 
információáramlási csatornák, illetve módok a preferáltak. Ebben az elemzésben segítséget nyújt 
a 2. sz. mellékletben található összesítő táblázat. 

3.3.1 Az információáramlás csatornái 

Az információáramlásnak számtalan lehetősége van az élőszóban történő információ átadástól az 
információrendszerek közötti személyes beavatkozást nem igénylő információcseréig. A teljes 
vertikumból célszerű azokat a csatornákat kiemelni, amelyek megjelennek, illetve a fejlesztés 
eredményeként megjelenhetnek a Polgármesteri Hivatal és az intézmények kapcsolatrendszeré-
ben. Ezek a csatornák az alábbiak: 

• hagyományos papír alapú levél 
• telefon és fax 
• elektronikus levél és mellékletei 
• webes szolgáltatások 

Hagyományos papír alapú levél. 
A közigazgatáson belüli kapcsolatokban ez a leginkább használt csatorna. 

A közigazgatásban elvárt írásbeliséget teljes körűen támogatja, és a legegyszerűbben lehet 
beépíteni bármely szervezet (Polgármesteri Hivatal vagy Intézmény) iratkezelési, ügyintézési 
folyamatába. Alkalmas az események dokumentálására, a későbbi visszakereshetőség (meg-
felelő iratkezelési rendszer esetében) biztosított és az esemény bármikor rekonstruálható. 
Bármely információ áramlási mód esetében használható. 

Komoly hátránya, hogy a kommunikáció sebessége egy harmadik szervezet szolgáltatásának 
(Magyar Posta) függvénye, a dokumentumok nagyon sérülékenyek (nedvesedés, fakulás, 
stb.), a visszakeresés adott esetben nagyon nehézkes lehet és a tárolás nagyon költséges 
(megfelelő helyiség, tárolási rendszer, stb.). 

Telefon és fax. 
A közigazgatáson belüli kapcsolatokban jellemzően egy másik csatorna kiegészítéseként, 
erősítéseként használt csatorna. 

Abban az esetben, ha más csatornán kiemelten kezelt információ került továbbításra, akkor 
a telefonos csatornán keresztül ellenőrizhető, hogy az információ eljutott-e a címzetthez, il-
letőleg fel lehet hívni a figyelmet az információ érkezésére. Abban az esetben, ha mégis el-
sődleges csatornaként kerül felhasználásra, a beszélgetésről jellemzően papír alapú feljegy-
zés készül. 

Telefax használatára jellemzően akkor kerül sor, ha a hagyományos hivatalos levél továbbí-
tására már nem elegendő az idő. Jellemzően a fax is kiegészítő csatorna. A faxon továbbí-
tott információ jellemzően hivatalos levélként is továbbításra kerül. Abban az esetben, ha a 
fax az elsődleges továbbító csatorna, a nyomtatott dokumentum kezelése időnként különle-
ges eljárást igényel (pl.: termo papíros fax esetében másolat készítése). 
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Elektronikus levél és mellékletei. 

A közigazgatáson belüli kapcsolatokban egyre jobban előtérbe kerülő kapcsolati csatorna, 
amely a hivatalos levél alternatívája. 

A közigazgatás fejlesztésének és fejlődésének eredményeként egyre több helyen jelennek 
meg az elektronikus kapcsolttartási formák. Ennek legrégebbi és legegyszerűbb formája az 
elektronikus levél. Az elektronikus levél könnyen beilleszthető bármely közfeladatot ellátó 
szerv iratkezelésébe (az iratkezelésre tanúsított szoftvert kell használniuk), ügyintézésének 
folyamatába. Az elektronikusan érkezett küldemények tárolása lényegesen egyszerűbb, taka-
rékosabb, előre meghatározható technikai feltételeket igényel. Az elektronikus küldemény 
továbbításának sebessége megegyezik a telefon, vagy fax sebességével. 

Az elektronikus levél, illetve a mellékletek esetén az ügyfél azonosítása speciális feladatokat, 
kiegészítő információkat (pl.: elektronikus aláírás, elektronikus aláírás ellenőrzés) igényel.  

Webes szolgáltatások. 
A közigazgatáson belüli kapcsolatokban lassan elterjedőben lévő kapcsolati csatorna. A 
közigazgatáson és partnerei közötti partnerség kialakításának egyik lehetséges csatornája. 

A webes szolgáltatások igénybevételével az elektronikus levelezésen alapuló kapcsolat fej-
leszthető tovább. Ebben az esetben a szolgáltatást igénybe vevők jogosultságaiknak megfe-
lelő mértékig vehetik igénybe a szolgáltatásokat és az igénybevétel során egymással együtt-
működve oldják meg a feladatokat. A szolgáltatás igénybevétele alapot teremt egy közös tu-
dásbázis kialakítására. A szolgáltatások igénybevétele során egy portál alkalmazás igénybe-
vételével űrlapok kerülnek kitöltésre, adatok feltöltésre és a meglévő adatok alapján lehető-
ség nyílik elemzések, lekérdezések futtatására. Bármely információ áramlási mód támogatá-
sára megfelelő csatorna. 

Kiskőrös Város Önkormányzata és az intézményei vonatkozásában az elsődleges adattovábbítási 
csatorna a hivatalos levél. Ebben történik a rendszeres adatszolgáltatás és az ad-hoc adatszolgálta-
tás kérése és a szolgáltatás is. Gazdálkodási adatok vonatkozásában történik elektronikus adat-
szolgáltatás (táblázat kitöltése és eljuttatása a Polgármesteri Hivatalba). Műszaki adatkörök vonat-
kozásában csak ad-hoc adatkérések a jellemzőek és itt is alapvető csatorna a hivatalos levél. 

3.3.2 Az információáramlás módjai 

Az információ áramlás módjai az információszolgáltató és az információ befogadó szempontjából 
háromféle lehet: 

• pont-pont közötti információáramlás, 
• pont-többpont közötti információáramlás, 
• többpont-pont közötti információáramlás. 

Pont-pont közötti információáramlás. 
A pont-pont közötti információáramlás, az információ áramlás alapja és egyben a leghaté-
konyabb formája. Ebben az esetben az információszolgáltató és a befogadó közvetlen kap-
csolatban áll, így az információ gyorsan és pontosan juttatható el a befogadóhoz. Az ilyen 
kapcsolati mód rendszerint tartalmaz visszacsatolási lehetőséget is, amelynek segítségével az 
információszolgáltató gyorsan megbizonyosodhat arról, hogy a küldött információ eljutott a 
befogadóhoz. 

A hátránya ennek a kapcsolati módnak, hogy egyszerre csak egy befogadó felé továbbítható 
az információ. 



 4Sales Systems  
 www.4sales.hu 

 info@4sales.hu 

 

 

Projektmenedzsment � Minőségbiztosítás � Pályázatírás � EU-s pályázatok � Informatikai megoldások 

14
Pont-többpont közötti információáramlás. 

A pont-pont közötti információáramlás továbbfejlesztett változata, amelynek segítségével 
az információ egyszerre több befogadóhoz is eljuttatható. Szükség esetén felbontható pont-
pont közötti információáramlásra. A kapcsolati mód lehet soros, illetve párhuzamos szer-
vezésű. A soros szervezés esetén egymást követően automatikusan kerülnek kiépítésre, 
majd bontásra a pont-pont kapcsolatok. A párhuzamos szervezés esetén egyszerre építhető 
fel minden kapcsolat és egyszerre kerül továbbításra az információ minden befogadó felé. 

Többpont-pont közötti információáramlás. 

A pont-pont közötti információáramlás továbbfejlesztett változata, amelynek segítségével 
az információ egyszerre több szolgáltatótól gyűjthető be. Szükség esetén felbontható pont-
pont közötti információáramlásra. A kapcsolati mód lehet soros, illetve párhuzamos szer-
vezésű. A soros szervezés esetén egymást követően automatikusan kerülnek kiépítésre, 
majd bontásra a pont-pont kapcsolatok. A párhuzamos szervezés esetén egyszerre építhető 
fel minden kapcsolat és egyszerre kerül továbbításra az információ minden befogadó felé. 
Lehetséges a kettő kombinációja is, amikor a párhuzamosan felépíthető kapcsolatok száma 
korlátozott. Abban az esetben, ha minden kapcsolati lehetőség foglalt a várakozó kapcsolat 
felépítési igény, akkor kerül kielégítésre, amikor egy meglévő kapcsolat bontásra kerül. En-
nél a kapcsolati formánál lényeges az ellenőrzés megszervezése, hogy minden információ 
szolgáltató eljutatta-e a szükséges információt a befogadóhoz. 

Kiskőrös Város Önkormányzata és az intézményei vonatkozásában mindhárom információáram-
lási mód fellelhető. Abban az esetben, ha a Polgármesteri Hivatal információt kíván eljuttatni az 
intézményekhez, akkor pont-többpont kapcsolati módban teszi (pl.: körlevelek). Amikor rendsze-
res adatszolgáltatást végeznek az intézmények, akkor a Polgármesteri Hivatal szempontjából a 
többpont-pont kapcsolati mód szerint történik a végrehajtás. Az ad-hoc információgyűjtés során 
jellemzően a pont-pont kapcsolati mód a jellemző. 

Mivel a Polgármesteri Hivatal és az intézmények közötti kapcsolatokban minden kapcsolati mód 
fellelhető, célszerű olyan kapcsolati csatornát kialakítani, ami minden kapcsolati módot támogat, 
ez pedig a web-es szolgáltatások igénybevétele. 
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4 Az önkormányzat és intézményei közötti partner-

ségi kapcsolat kialakításának lehetséges módja 

Az eddigiekben felsoroltak alapján megállapítható, hogy az Önkormányzat és az intézményei kö-
zötti kapcsolattartásban többféle csatorna és többféle kapcsolattartási mód is elképzelhető, min-
dig az adott kapcsolat határozza meg a leghatékonyabb módot és a csatornát. Éppen ezért a java-
solt információáramlási csatorna és mód kiválasztása során figyelembe kell venni a rugalmasság 
követelményét is. 

4.1 A javasolt információáramlási csatorna, mód 

A közigazgatásban egyre inkább elterjedő elektronizáltság, jól mutatja, a szervezetek nyitottságát a 
korszerű információs csatornákra, a hálózati szolgáltatások, integrált alkalmazások használata. A 
korábbiakban bemutatott információáramlási csatornák közül a web-es szolgáltatások hordozza 
magában annak lehetőségét, hogy az adott kapcsolatnak leginkább megfelelő csatorna kerüljön 
kiválasztásra. A web-es szolgáltatások lehetőséget adnak az információk interneten történő elérés-
re, az interaktivitás intézmények illetve az intézmények és a Polgármesteri Hivatal közötti alkal-
mazására. A web-es felületen létrehozott intézményesített csoportmunka biztosítja a közös adat-
bázishoz való hozzáférést, a címjegyzékből kiválasztható intézmények számára a bejelentkezést, a 
bejelentések, adatszolgáltatások weben keresztüli teljesítését. 

Az információ továbbítás során alkalmazott kapcsolati mód szintén mindegyik bemutatott mód 
lehet, így újból olyan megoldás felé kell orientálódni, ami kellően rugalmas ahhoz, hogy a pont-
pont, pont-több pont és a több pont-pont kapcsolati módot is kezelni tudja. Ez a kritérium szin-
tén a web-es szolgáltatások alkalmazása felé mutat, mivel ez az a szolgáltatás, amelynek keretében 
bármely kapcsolati mód támogatható. 

4.2 Az információáramlást biztosító megoldás bemutatása 

A felvázolt információs igények, az alkalmazandó információs csatornák és az információ áramlá-
sának módja egyértelműen kijelöli az elektronikus adatáramlás biztosítását, mint a fejlesztés lehet-
séges irányvonalát. Az elektronikus adatáramlás biztosításának számtalan módja lehetséges. Mivel 
a jelen esetben az adatáramlásban résztvevők köre jól behatárolható és az Önkormányzaton belüli 
intézményekről és szervezeti egységekről van szó célszerű egy intranet portál fejlesztését célul 
tűzni. 

Az intranet portál - azon túlmenően, hogy felületet ad az elektronikus információ áramlás biztosí-
tására – az Önkormányzat belső közösségi tere is lehet, amely terepet biztosít a Polgármesteri 
Hivatal és az intézmények közötti partnerség kialakítására, szorosabbra fűzésére. Lehetőséget 
biztosítana a belső tájékoztatók, információk publikálására, a Hivatali események publikálására, az 
eseményekre való jelentkezések kezelésére, oktatások szervezésére, közösségi információk közzé-
tételére. 

Ezzel a kialakítással nem csak közösségi térré tehető az intranet portál, hanem a közös munka 
felületévé is, így biztosítva a közös feladatellátás lehetőségét és a partnerség szorosabbra fűzését. 
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4.2.1 A tervezett intranet portál felépítése 

A tervezett intranet portál két fő elemből áll. Az egyik elem az elektronikus információáramlás 
biztosítására kialakítandó elektronikus információkezelő felület, a másik pedig a közösségi tér 
biztosítására szolgáló közösségi felület. Ezen túlmenően szükség lesz még egy elemre, amely a 
portálon felhalmozott tudás kezelésében nyújt segítséget a felhasználóknak. 

A portál felépítésénél törekedni kell arra, hogy megoldásközpontú legyen a kialakítás. Vagyis a 
felhasználó egy adott probléma megoldása érdekében ne lépjen különböző felületekre, aktivizál-
jon különböző menüpontokat, hanem a probléma kezelése során, a lehető legegyszerűbb módon 
haladjon előre (pl.: varázsló jellegű megoldások). A cél az, hogy a problémák megoldása során ne 
a felhasználónak kelljen alkalmazkodnia a portál szerkezetéhez, hanem a portál vezesse végig a 
probléma felmerülésétől a megoldásig. A portált célszerű összekötni az Önkormányzat belső 
nyilvántartásaival, így a problémák megoldása során a szükséges adatok túlnyomó része kinyerhe-
tő a nyilvántartásokból és betölthető a megfelelő rovatokba. 

Mivel egy belső portálról lesz szó, de a portál célszerűségi okokból az internetre kerül fel (egyéb-
ként nagyon nehézkes lenne az intézmények számára a hozzáférés biztosítása) kiemelten kell ke-
zelni a biztonság kérdését. Az alapvető, a portált védő biztonsági megoldásokon túl szükség lesz 
egy kifinomult portálon belüli jogosultsági rendszer kialakítására is, hogy az adott információhoz 
csak az arra valóban jogosult felhasználó férhessen hozzá. Ennek érdekében csak olyan felhaszná-
ló engedhető a portál felületére, amelynek azonosításra került. Szükség lesz egy regisztrációs eljá-
rásra, amelynek keretén belül az egyes intézmények munkatársai regisztrálhatják magukat a portál-
ra. A regisztrációt célszerű két fő fázisra bontani. A regisztráció első lépéseként a felhasználó saját 
magát regisztrálja a megfelelő felületen. Itt megadja az intézményt, akinek nevében regisztrál és a 
feladat, illetve tevékenységi kört, amit el fog látni az adott intézmény nevében (pl.: adatkérő, adat-
szolgáltató, stb.). Ezt követően kerül sor a második fázisra, amikor a rendszergazda az adott in-
tézmény vezetőjével validáltatja a regisztrációt és kiosztja a megfelelő jogosultságokat. Csak olyan 
felhasználók használhatják az intranet portált, akik a teljes regisztrációs folyamaton végigmentek. 

További biztonsági elemként célszerű beépíteni, hogy adott időt meghaladóan inaktív felhasználót 
a portál automatikusan zárja ki és a munka folytatását újbóli azonosításhoz kösse. 

Szintén a megfelelő biztonsági szint elérése érdekében célszerű, ha a portál jól hangolható napló-
zási képességekkel is rendelkezik. Ebben az esetben nyomon követhetővé válik, hogy adott fel-
használó, mikor milyen tevékenységet végzett a portálon. Milyen információt tekintett meg, töl-
tött le, esetleg milyen űrlapon, adaton módosított. 

Annak érdekében, hogy a tervezett intranet portál biztosítsa a megfelelő felületet a már ismerte-
tett információ csoportok áramlásához a következő adat-, illetve funkcióköröket kell minimálisan 
kezelnie. 

Elektronikus információk kezelése. 

A portálnak ez a szegmense az elektronikus adatszolgáltatások, elektronikus tájékoztatók, il-
letve az elektronikus döntés előkészítés alapfelülete. Alapszabály, hogy ezen a felületen 
minden bejelentkezett felhasználó, csak a rá, vagy az általa képviselt intézmény, szervezeti 
egységre vonatkozó információkat láthatja. 

Rendszeres adatgyűjtések, adatszolgáltatások. 

A portálnak ez a szegmense szolgál a rendszeres adatgyűjtések, adatszolgáltatások le-
bonyolítására. A tervezett portálon egy elektronikus adatszolgáltatás két részből áll. 
Áll egy elektronikus űrlapból, amelyen megtalálhatók az adatszolgáltatásra vonatkozó 
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alapinformációk (ki, mikor, milyen tárgyban és kinek az engedélyével szolgáltatott 
adatot) és egy fájl mellékletből, ami a szolgáltatott adatokat tartalmazza. 

Rendszeres adatgyűjtést csak a Polgármesteri Hivatal, vagy annak szervezeti egysége 
kezdeményezhet a portálon. A rendszeres adatgyűjtések az év elején kerülnek rögzí-
tésre a portálon. ekkor rögzíteni kell az adatszolgáltatás célját, tartalmát, az adatszol-
gáltatás határidejét és az adatszolgáltatásban érintett szervezeti egységek, intézmények 
körét. Ezt követően a portál az adatszolgáltatás előtt adott idővel (paraméterként be-
állítható időtartam) elektronikus értesítést küld az adatszolgáltatásra kötelezett intéz-
mény adatszolgáltatást végző felelőse részére. Az elektronikus értesítés többszintű, 
tehát be lehet állítani, hogy ne csak a felelősök, hanem más érintettek (pl.: intézmény-
vezető) is kapjon értesítést. 

Az érintettek kitöltve az űrlapot és csatolva az elektronikus állományt teljesítik az 
adatszolgáltatást, amelyre az adatszolgáltatás kedvezményezettje visszajelez. A vissza-
jelzésben megadható, hogy az adatszolgáltatás befogadásra került, vagy meg kell is-
mételni. A visszajelzés elhelyezéséről a portál elektronikus üzenetet küld az adatszol-
gáltatás teljesítőjének. 

A késedelmesen teljesített, vagy nem teljesített adatszolgáltatásokat a portál megjelöli 
(pl.: más színnel jelennek meg) és ezekről paraméterezhető időszakonként elektroni-
kus értesítés küldhető. 

Ad-hoc adatgyűjtések, adatszolgáltatások. 

A portálnak ez a szegmense a nem rendszeres, egyszeri adatgyűjtések, adatszolgálta-
tások lebonyolítására. Az egyszeri elektronikus adatszolgáltatás tartalma megegyezik a 
rendszer adatszolgáltatásoknál leírtakkal. 

Egyszeri adatszolgáltatást bármely arra jogosult szervezeti egység, intézmény indíthat. 
Az adatszolgáltatás kérés önálló jogként szerepel a portálon, amely a regisztrációs fo-
lyamat során kerül beállításra. 

Az adatszolgáltatást indító rögzíti a portálon az adatszolgáltatás célját, tartalmát, az 
adatszolgáltatás határidejét és az adatszolgáltatásban érintett szervezeti egységek, in-
tézmények körét. Ezt követően az adatszolgáltatás kérés validáltatása következik. 
Abban az esetben, ha az adatszolgáltatás kezdeményezője a Polgármesteri Hivatal, 
vagy egy szervezeti egysége, akkor a validáló a jegyző, ha intézmény a kezdeményező, 
akkor a validáló az intézmény vezetője és a jegyző. 

A validálást követően a portál az adatszolgáltatás előtt adott idővel (paraméterként 
beállítható időtartam) elektronikus értesítést küld az adatszolgáltatásra kötelezett in-
tézmény, szervezeti egység adatszolgáltatást végző felelőse részére. 

Az érintettek kitöltve az űrlapot és csatolva az elektronikus állományt teljesítik az 
adatszolgáltatást, amelyre az adatszolgáltatás kedvezményezettje visszajelez. A vissza-
jelzésben megadható, hogy az adatszolgáltatás befogadásra került, vagy meg kell is-
mételni. A visszajelzés elhelyezéséről a portál elektronikus üzenetet küld az adatszol-
gáltatás teljesítőjének. 

A késedelmesen teljesített, vagy nem teljesített adatszolgáltatásokat a portál megjelöli 
(pl.: más színnel jelennek meg) és ezekről paraméterezhető időszakonként elektroni-
kus értesítés küldhető. 
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Hivatalos tájékoztatók. 

A portálnak ez a szegmense a szervezeti egységek és az intézmények részére nyújtott 
hivatalos tájékoztatók kezelésére használható. A tájékoztató, hasonlóan az elektroni-
kus adatszolgáltatáshoz két részből áll. Egy elektronikus űrlapból, amelyen megtalál-
hatók a tájékoztatóra vonatkozó alapinformációk (ki, mikor, milyen tárgyban adta ki, 
kiket érint) és egy fájl mellékletből, ami a tájékoztatót tartalmazza. 

Tájékoztatót, bármely arra jogosult szervezeti egység, intézmény indíthat. A hivatalos 
tájékoztató indítás is önálló jogként szerepel a portálon, amely a regisztrációs folya-
mat során kerül beállításra. 

A hivatalos tájékoztatót indító rögzíti a portálon a hivatalos tájékoztató tárgyát, ki a 
tájékoztató, meddig érvényes a tájékoztatás és a tájékoztatásban érintett szervezeti 
egységeket, intézményeket. Beállítja, hogy kinek kötelező a tájékoztatás (ezek a szer-
vezeti egységek, intézmények visszajelzésre kötelezettek). 

A közzétett hivatalos tájékoztatóról a közzétételt követően azonnal elektronikus érte-
sítést kap minden érintett, majd meghatározott időközönként (paraméterként beállít-
ható időtartam) addig kap értesítést, amíg az adott intézmény vagy szervezeti egység 
felelőse meg nem tekinti (kötelező beállítás esetén, vissza nem jelez, hogy megtekin-
tette). Az elektronikus értesítés itt is beállítható hierarchikusan is (ha adott intézmény, 
vagy szervezeti egység z beállított figyelmeztetés számig nem nyitotta meg, akkor az 
intézmény vagy szervezeti egység vezetője is kap értesítést). 

A hivatalos tájékoztatást törölheti a feladó, illetőleg a tájékoztatás érvényességének le-
jártát követően automatikusan törli a portál (a törlés csak logikai törlés, az adminiszt-
rátor minden hivatalos tájékoztatáshoz bármikor hozzáfér. Ha egy már letöltött meg-
tekintett hivatalos tájékoztatást szeretne a felhasználó újból megtekinteni, akkor erre 
figyelmezteti a portál, ha pedig egy már megtörtént visszajelzést szeretne megismé-
telni, azt a portál nem engedélyezi. 

Döntés előkészítés. 

A portálnak ez a szegmense a szervezeti egységek, illetve az intézmények döntés elő-
készítési folyamatba történő megjelenését támogatja. 

Az Önkormányzat döntéshozó szerve a Képviselő Testület, a döntéshozatali fórum 
pedig a Képviselő Testületi Ülés. A Képviselő Testület a döntéseit előterjesztések 
alapján vitát követő szavazással hozza meg. Annak érdekében, hogy minél megalapo-
zottabb döntések szülessenek, a döntéseket alaposan elő kell készíteni. 

A döntések előkészítése során a folyamat minél korábbi pontján célszerű bevonni a 
döntés által érintettek mind szélesebb körét. Abban az esetben, ha a döntés előre lát-
hatóan az intézményeket (vagy egy konkrét intézményt) vagy szereveti egységeket 
érint, akkor ezek bevonása minél korábban célszerű, aminek eszköze lehet a portál je-
len szegmense. Itt lehetőség nyílik egy előterjesztés véleményezésére, esetleg szavazás 
indítására az előterjesztéssel kapcsolatban. 

Miután az előterjesztések készítője elsődlegesen a Polgármesteri Hivatal (illetőleg va-
lamelyik szervezeti egysége), így döntés előkészítési dokumentumot csak a Polgár-
mesteri Hivatal indíthat a portálon (jegyzői validálással).  

A döntés előkészítés, hasonlóan az elektronikus adatszolgáltatáshoz két részből áll. 
Egy elektronikus űrlapból, amelyen megtalálhatók a döntés előkészítésre vonatkozó 
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alapinformációk (ki, mikor, milyen tárgyban indította, kiket érint, mi a válaszadás ha-
tárideje) és egy fájl mellékletből, ami az előterjesztést tartalmazza. 

A döntés előkészítés indításakor meg kell adni a döntés előkészítésre vonatkozó alap-
adatokat, valamint, hogy mely szervezeti egységtől, intézménytől, milyen visszajelzést 
vár a folyamatot elindító. A visszajelzés lehet szabad szöveges vélemény, szavazás 
(pl.: Támogatom, Nem támogatom) és a kettő kombinációja (pl.: Támogatom, Nem 
támogatom és indoklás). 

Az indítást követően az érintett szervezeti egységek, intézmények értesítést kapnak a 
döntés előkészítésbe történt bevonásról és az értesítést addig ismétlődik (paraméter-
ként beállított időszakonként), amíg a visszajelzés meg nem történik. A visszajelzést 
követően a folyamat indítója törölheti a dokumentumot a portálról, illetőleg a Testü-
leti Ülés dátumát követően napon a portál automatikusan törli a döntés előkészítés 
dokumentumot. 

Hivatali közösségi felület. 

A tervezett intranet portálnak ez a szegmense a közösségi tér létrehozását támogatja. Itt je-
lenhetnek meg belső információk, tájékoztatók, lehet közösségi programokat szervezni. 
Ezen a felületen alapszabály, hogy a regisztrált felhasználók számáéra teljesen nyitott, min-
den információ elérhető korlátozás nélkül. 

Hivatali tájékoztatók, dokumentumok. 

Ebben a szegmensben a teljes hivatalra és az intézményekre kiterjedő tájékoztatók, 
dokumentumok kezelésére biztosít lehetőséget a portál. Ebben a szegmensben jelen-
nek meg az egyes szervezetek szabályzatai, egyéb, a működésüket befolyásoló doku-
mentumok, főhatóságok részére készített jelentések, beszámolók. 

Ebbe a szegmensbe dokumentumot csak a megfelelő jogosultsággal rendelkező sze-
mély indíthat és megjelenés előtt az intézményvezető, vagy a jegyző validálja az adott 
dokumentumot. 

A dokumentum indításakor meg kell adni a dokumentumra vonatkozó alapadatokat 
kiegészítve az érvényesség idejével (ha az értelmezhető). A dokumentum indításáról a 
validáló elektronikus értesítést kap. Ezt követően megtörténik a validálás (visszautasí-
tás esetén az egész folyamat újra kezdődik) és a validált dokumentum megjelenik a 
portál megfelelő fejezetében. A validálás során meg kell adni, hogy új dokumentum-
ról van szó, vagy egy már felvett dokumentum újabb verziójáról. Ez utóbbi esetben, a 
régi dokumentum is látható marad, de csak olyan nézetben, amely a korábbi verziójú 
dokumentumokat is megjeleníti. 

Az ebben a szegmensben megjelenő dokumentumokat a dokumentum rögzítője és a 
validáló törölhet. A dokumentum törlése a korábbi verziókat is törli. 

Ügyintézési tájékoztatók, dokumentum sablonok. 

Ebbe a szegmensbe dokumentumot csak a megfelelő jogosultsággal rendelkező sze-
mély indíthat és megjelenés előtt az intézményvezető, vagy a jegyző validálja az adott 
dokumentumot. 

A dokumentum indításakor meg kell adni a dokumentumra vonatkozó alapadatokat 
és ennél a dokumentumtípusnál nem egy, hanem több fájlmelléklet is lehet (ügyinté-
zési tájékoztató és egy vagy több dokumentum sablon). 
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A dokumentum indításáról a validáló elektronikus értesítést kap. Ezt követően meg-
történik a validálás (visszautasítás esetén az egész folyamat újra kezdődik) és a validált 
dokumentum megjelenik a portál megfelelő fejezetében. A validálás során meg kell 
adni, hogy új dokumentumról van szó, vagy egy már felvett dokumentum újabb ver-
ziójáról. Ez utóbbi esetben, a régi dokumentum is látható marad, de csak olyan né-
zetben, amely a korábbi verziójú dokumentumokat is megjeleníti. 

Az ebben a szegmensben megjelenő dokumentumokat a dokumentum rögzítője és a 
validáló törölheti. A dokumentum törlése a korábbi verziókat is törli. 

Képzések, jelentkezések 

A portál jelen szegmense az önkormányzati képzések, továbbképzések, szemináriu-
mok szervezéséhez nyújt támogatást. Itt jelenhetnek meg a Polgármesteri Hivatal és 
az intézmények által szervezett képzések, szemináriumok, tájékoztatók, amelyekre a 
portálnak ebben szegmensében jelentkezni is lehet. 

Képzéseket indítani csak olyan felhasználó tud akinek erre külön jogosultsága van 
amely a regisztráció során kerül beállításra. A képzések indítását követően is szüksé-
ges egy validációs lépés. A validáló személy lehet az intézmény vezetője, illetőleg a 
jegyző. 

A képzés is egy speciális dokumentum. A képzésre vonatkozó alapadatok köre is szé-
lesebb, illetőleg ebben az esetben is lehetőség van több fájlmelléklet csatolására. 

A képzésre jelentkezni a képzés dokumentum űrlapján elhelyezett vezérlő (pl.: gomb) 
segítségével lehet. A jelentkezés jelentkezési lap kitöltéséhez is köthető (ebben az 
esetben a jelentkezési űrlapot is be kell csatolni fájlmellékletként a képzés dokumen-
tumhoz. Jelentkezni csak a megadott jelentkezési határidőig lehet és csak akkor, ha a 
megadott maximális létszámú jelentkezés még nem történt meg. A jelentkezések visz-
szaigazolása is történhet a portálon keresztül. 

Képzés dokumentumot csak a képzést indító, illetve a validáló törölhet. A képzés 
dokumentum a képzés kezdési időpontját követő (paraméterként beállítható időtar-
tam) adott időn belül automatikusan is törlésre kerül. A képzés dokumentummal a je-
lentkezés és visszaigazolás dokumentumok is törlésre kerülnek. A törlés esetében itt 
is logikai törlésről van szó. 

Hivatali, hírek, események. 

A tervezett portál ebben a szegmensében minden olyan hivatalos hír információ je-
lenhet meg, amelyek teljes hivatali és intézményi szinten érdeklődésre tarthatnak 
számot, ugyanakkor a híreket publikáló részére nem szükséges a visszajelzés, az adott 
információ elolvasásáról, tudomásul vételéről. 

Itt jelenhetnek meg általános hivatali és intézményi hírek, rendezvények és egyéb 
eseményekre vonatkozó tájékoztatók. 

Hírek események felvételéhez minden esetben jogosultság szükséges (a regisztráció 
során kerül kiosztásra). Lényeges, hogy egy intézmény nevében csak egy személy kap-
jon hírszerkesztői jogot. 

Első lépésként a hírt rögzíti a portálon a jogosultsággal rendelkező személy. A rögzí-
tés során a hírre, eseményre vonatkozó információk mellett meg kell adni az érvé-
nyesség lejártának időpontját is. A rögzítést követően a rögzítésről az intézményi, hi-
vatali hírszerkesztő elektronikus értesítést kap. A hírszerkesztő átnézi a híranyagot 
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esetleg szerkeszt rajta és a dönt, hogy publikálható-e vagy sem. Ha publikálható, ak-
kor a felhasználók a megfelelő helyen olvashatják a hírt. Ha nem publikálható, akkor 
erről elektronikus értesítést kap a hírt rögzítő felhasználó és indíthatja újból a publi-
kálási folyamatot. 

A hírt a publikációt kezdeményező törölheti a portálról, illetőleg az érvényességi idő 
lejártával a hír automatikusan törlődik. Természetesen itt is logikai törlésről van szó. 

Közösségi információk. 

A portálnak ebbe a szegmensébe minden olyan információ rögzíthető (hírként), 
amely a hivatali munkatársak (ide értve az intézményeket is) érdeklődésére számot 
tarthat. 

A közösségi információ jellemzően egy hír, amelyet bárki indíthat a portálon (regiszt-
rált felhasználó) és a hírszerkesztő dönti el, hogy a megjelenést engedélyezi vagy visz-
szautasítja (ez utóbbi esetben indoklásra is szükség van). A közösségi információnak 
is van érvényességi ideje. 

Közösségi információt törölhet az információ rögzítője, illetőleg a hírszerkesztő. Az 
érvényességi idő leteltével a közösségi információ automatikusan törlésre kerül (ter-
mészetesen itt is logikai törlésről van szó). 

Tudásbázis. 

A portálnak ez a szegmense lehetőséget biztosít az egyéb szegmensekben felhalmozódott 
információhalmaz keresésére, rendszerezésére, illetőleg egyéb további információk hozzá-
rendelésére. 

Gyakran ismétlődő kérdések. 

A portálnak ebben a szegmensében összegyűjtve lesznek megtalálhatók a portállal és 
a portálon elhelyezett információkkal kapcsolatos gyakran ismétlődő kérdések és az 
azokra adott válaszok. 

A felhasználóknak lehetősége lesz javaslatot tenni, hogy adott probléma felkerüljön a 
gyakran ismétlődő kérdések közé, azonban az elhelyezésről a hírszerkesztő dönt. eb-
ben a szegmensben helyezhetők el a portál használatára vonatkozó információk és itt 
nyílik lehetőség kérdések továbbítására a hírszerkesztő és a rendszeradminisztrátor 
felé. Ezek a kérdések és az ezekre adott válaszok is megtekinthetővé tehetők ebben a 
szegmensben. 

Keresések. 

Az igazi tudásbázis a portálnak ebben a szegmensében lesz megjeleníthető kezelhető. 
Ebben az esetben egy teljes a nyilvántartott adatkörre (ide értve a csatolt fájlokban 
történő teljes szövegű keresést is) vonatkozó kereső felület biztosítása a cél, ahol egy 
vagy több ismert adat, vagy adatrész megadására kereshető a portálon szereplő teljes 
adathalmaz (beállítható módon még a régebbi verziójú és a törölt dokumentumokban 
is). Az összeállított keresési feltételek elmenthetők. 

A keresés lekérdezés eredménye egy találati listában jelenik meg, amely találati lista a 
keresés eredményeként megjelenő dokumentum űrlapjának adatait tartalmazza, illetve 
a csatolt fájlra mutató aktív linket. Abban az esetben, ha asz adott dokumentum meg-
ismerése korlátozott, akkor csak azok az adatok láthatók, amelyek közzé tehetők és 
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arra vonatkozó tájékoztatás, hogy a felhasználó intézménye, szervezeti egységénél, ki 
tekinthet bele az a dokumentumba. 

A találati lista kinyomtatható, exportálható lehetőség szerint MS Excel és vagy XML 
formátumban. 

A felvázolt intranet portál alkalmas lehet arra, hogy a Polgármesteri Hivatal és az intézmények 
közötti információáramlást egy formalizált elektronikus csatornába terelje. 

Alkalmas lehet arra, hogy a nem közvetlenül a Polgármesteri Hivatal irányítása alá tartozó intéz-
mények felé megnyitva ezek az intézmények is bekerüljenek az formalizált információáramlásba. 

Alkalmas lehet arra, hogy a Polgármesteri Hivatal megnyissa a döntés előkészítési folyamatokat az 
intézmények felé, már kora állapotában így biztosítva a minél megalapozottabb döntések megho-
zatalának lehetőségét. 

Alkalmas lehet arra, hogy a Polgármesteri Hivatal és az intézmények apparátusait egy közösségi 
térbe rendezze, és ezzel megteremtse a partnerség igényét és alapjait. 

4.2.2 A megvalósítás műszaki feltételei 

A megvalósítás műszaki feltételeit célszerű három nagy részre bontani. Ez első rész a szolgáltatást 
nyújtó (szerver) oldalon szükséges feltételek biztosítása, a következő a kapcsolatok biztosításához 
szükséges műszaki feltételek áttekintése és végül célszerű kitérni a szolgáltatásokat igénybevevő 
(kliens) oldalon igényelt műszaki feltételekre. 

A szerver oldalon biztosítani kell az intranet portál létrehozásához és fenntartásához szükséges 
erőforrásokat (ennek pontosításához első lépésként tisztázni kell, hogy milyen eszközzel kerül 
megvalósításra a portál). Ezek az erőforrások jelenthetnek hardver oldali bővítést, és szoftver 
verzióváltást, illetőleg szoftver beszerzést. Ezt követően meg kell vizsgálni a jelenleg használt 
biztonsági eszközöket, amelyek segítségével a szerver megvédhető a kéretlen behatolásoktól. Vé-
gezetül meg kell vizsgálni, hogy a jelenleg rendelkezésre álló kapcsolat elegendő lesz-e a megnö-
vekedő forgalom kezelésére. 

A jelenlegi ismereteink alapján a rendelkezésre álló szerver oldali eszközök megfelelőek, a portál 
létrehozása során kiválasztásra kerülő eszközök esetleg igényelhetnek szoftver verzióváltást, be-
szerzést, valamint a megnövekvő információ áramlás miatt szükség lehet a jelenlegi kapcsolat 
bővítésére. 

A kapcsolat vonatkozásában megállapítható, hogy a jelenlegi kapcsolat a szerver oldalon elégséges 
(bár a számíthatóan megnövekvő információ áramlás előre vetíti a sávszélesség bővítésének eset-
leges igényét). Ugyanakkor a szolgáltatást igénybevevők (intézmények) oldaláról már nem ilyen 
egyértelmű a helyzet, különösen, ha tekintetbe vesszük, hogy az elektronikus dokumentumok 
feltöltése fog majd sávszélesség igénnyel megjelenni. 

Célszerű megvizsgálni az intézményhálózat jelenlegi kapcsolatait (sávszélesség, szolgáltatás biz-
tonság szempontjából) és biztosítani kell legalább 256 kbit/s feltöltési sebességet és stabil szolgál-
tatást. 

A szolgáltatást igénybevevők (kliensek) oldalán (intézmények) rendkívüli fejlesztésekre nincs 
szükség. Az elektronikus információáramlás feltétele, hogy a korábban leírt biztonságos kapcsolat 
rendelkezésre álljon, illetőleg az adattovábbításra használt számítógépen telepítve legyen egy bön-
gésző (pl.: MS Internet Explorer) és az elektronikus dokumentumok előállításához szükséges al-
kalmazás (pl.: MS Word). Lényeges azonban megemlíteni, hogy a szolgáltatás igénybevevő olda-
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lán biztosítani kell, hogy az elkészített elektronikus dokumentum a feltöltés során garantáltan 
vírus és egyéb kártevő mentes legyen. 

4.2.3 A megvalósítás szabályozási feltételei 

Annak érdekében, hogy a felvázolt elektronikus adatáramlás és a bemutatott intranet portál meg-
felelően működjön, be kell illeszteni a mindennapi munkafolyamatokba. ennek érdekében felül 
kell vizsgálni a Polgármesteri Hivatal és az intézmények szabályzatait és az adatszolgáltatások, 
illetőleg a portál által nyújtott egyéb szolgáltatások tekintetében a kommunikáció elsődleges csa-
tornájaként az intranet portált kell megjelölni. 

Szabályozni szükséges a portálhoz valós hozzáférési jogosultságokat, illetőleg a jogosultságok 
kiosztásának folyamatát, biztosítani a biztonságos üzemeltetéshez szükséges szabályozási feltéte-
leket. 

Szabályozni szükséges a portálon megjelenő adatok adatgazdáinak felelősségét és feladatait és a 
megjelenési folyamatba a beépített ellenőrzések megfelelő végrehajtását. 

Végezetül ugyan nem szabályozási tevékenység, de tudatosítani kell a munkatársakban, hogy a 
tervezett portál nem újabb feladatot jelent, hanem a mostani feladatok magasabb színvonalú és 
hatékonyabb ellátásának eszköze. 

 

 



MELLÉKLETEK 

 

1. sz. Melléklet 

M E G Á L L A P O D Á S 
KISKŐRÖSI TÖBBCÉLÚ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS 

LÉTREHOZÁSÁRÓL 

(módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva) 

(A 2005. november 18-án, a 30/2005.(XI.18.) Többcélú Társ. Hat. Sz. határozattal történt módo-
sítás szövege dőlt betűvel, vastagon szedve, szürke színnel kiemelve, *-gal jelölve, a 2006. 
augusztus 28-án, a 18/2006. (VIII. 28.) Többcélú Társ. Hat. Sz. határozattal történt kiegészítés 
szövege dőlt betűvel vastagon szedve, szürke színnel kiemelve, **-gal jelölve.) 

A települési önkormányzatok többcélú kistérségi társulásáról szóló 2004. évi CVII. törvény, vala-
mint a területfejlesztésről és a területrendezésről szóló 1996. évi XXI. törvény alapján 

o Akasztó Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 
(székhely: 6221 Akasztó, Fő út 40.) 

o Bócsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 
(székhely: 6235 Bócsa, Rákóczi u. 27.) 

o Császártöltés Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 
(székhely: 6239 Császártöltés, Keceli út 107.) 

o Csengőd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 
(székhely: 6222 Csengőd, Dózsa Gy. út 35.) 

o Fülöpszállás Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 
(székhely: 6085 Fülöpszállás, Kossuth u. 2.) 

o Imrehegy Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 
(székhely: 6238 Imrehegy, Kossuth tér 11.) 

o Izsák Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 
(székhely: 6070 Izsák, Szabadság tér 1.) 

o Kaskantyú Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 
(székhely: 6211 Kaskantyú, Hunyadi u. 16.) 

o Kecel Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 
(székhely: 6237 Kecel, Fő tér 1.) 

o Kiskőrös Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 
(székhely: 6200 Kiskőrös, Petőfi tér 1.) 

o Páhi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 
(székhely: 6075 Páhi, Vasút u. 2.) 

o Soltszentimre Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 
(székhely: 6223 Soltszentimre, Hősök tere 1.) 

o Soltvadkert Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 
(székhely: 6230 Soltvadkert, Kossuth u. 6.) 

o Tabdi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 
(székhely: 6224 Tabdi, Kossuth u. 9.) 

o Tázlár Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 
(székhely: 6236 Tázlár, Templom köz 2.) 

a kistérségi együttműködés hosszú távú biztosítására, a kistérség területének összehangolt fejlesz-
tésére, a térségi közszolgáltatások biztosítására, fejlesztésére, szervezésére, intézmények fenntartá-
sára társulási megállapodást köt az alábbi feltételek mellett: 
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I. 

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 

1. A Társulás neve: Kiskőrösi Többcélú Kistérségi Társulás (KTKT), (a továbbiakban: Társu-
lás) 

2. A Társulás székhelye: 6200 Kiskőrös, Petőfi tér 2. 
3. A Társulás lakosságszáma: 59.252 fő 
4. A Társulás tagjainak neve, székhelye, lakosságszáma: 

N é v S z é k h e l y Lakosságszám 

1. Akasztó Község Önkormányzata  6221 Akasztó, Fő u. 40.  3577 fő 
2. Bócsa Község Önkormányzata  6235 Bócsa, Rákóczi u. 27  1855 fő 
3. Császártöltés Község Önkormányzata  6239 Császártöltés, Keceli út 107.  2682 fő 
4. Csengőd Község Önkormányzata  6222 Csengőd, Dózsa Gy. út 35.  2345 fő 
5. Fülöpszállás Község Önkormányzata  6085 Fülöpszállás, Kossuth u. 2.  2551 fő 
6. Imrehegy Község Önkormányzata  6238 Imrehegy, Kossuth tér 11.  802 fő 
7. Izsák Város Önkormányzata  6070 Izsák, Szabadság tér 1.  6265 fő 
8. Kaskantyú Község Önkormányzata  6211 Kaskantyú, Hunyadi u. 16.  1118 fő 
9. Kecel Város Önkormányzata  6237 Kecel, Fő tér 1.  9151 fő 
10. Kiskőrös Város Önkormányzata  6200 Kiskőrös, Petőfi tér 1.  15248 fő 
11. Páhi Község Önkormányzata  6075 Páhi, Vasút u. 2.  1311 fő 
12. Soltszentimre Község Önkormányzata  6223 Soltszentimre, Hősök tere 1.  1440 fő 
13. Soltvadkert Város Önkormányzata  6230 Soltvadkert, Kossuth u. 6.  7818 fő 
14. Tabdi Község Önkormányzata  6224 Tabdi, Kossuth u. 9.  1208 fő 
15. Tázlár Község Önkormányzata  6236 Tázlár, Templom köz 2.  1881fő 

5. A Társulás jogállása: A Társulás jogi személy. Gazdálkodására a költségvetési szervek mű-
ködésére vonatkozó szabályokat kell alkalmazni. 

6. A Társulás bélyegzője: Kiskőrösi Többcélú Kistérségi Társulás felirattal ellátott körbélyegző, 
közepén a Magyar Köztársaság címerével. 

7. A Társulás képviseletét a Társulási Tanács Elnöke, akadályoztatása esetén az elnökhelyettes, 
mindkettőjük akadályoztatása esetén a Társulási Tanács által megbízott polgármester látja el. 

II. 

A TÁRSULÁS CÉLJA 

A kistérségben működő települési önkormányzatok a Társulást egyes oktatási és nevelési, szociális 
ellátási, egészségügyi ellátási és területfejlesztési feladatok végrehajtására, a kistérség területének 
összehangolt fejlesztésére (különösen: fejlesztési tervek, programok, pályázatok készítésére, meg-
valósítására); térségi közszolgáltatások biztosítására, fejlesztésére, szervezésére, intézmények fenn-
tartására, valamint a településfejlesztés összehangolására hozzák létre. 

A Társulás valamennyi települési önkormányzatra kiterjedően vállalja az alábbi feladatok ellátását: 

- közoktatási 
- egészségügyi, 
- * belső ellenőrzési, 
- szociális intézményi, szociális alapszolgáltatási, gyermekjóléti alap- és szakellátások közül leg-

alább egy feladatot, továbbá 
- területfejlesztési feladatot. 
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III. 

A TÁRSULÁSRA ÁTRUHÁZOTT FELADAT- ÉS HATÁSKÖRÖK 

1. Területfejlesztési feladatellátás: 
1.1. A Társulási Tanács a kistérségi területfejlesztési feladatok összehangolása, a kistérségi te-

rületfejlesztési koncepció elfogadása, a közös területfejlesztési programok kialakítása te-
kintetében Kistérségi Fejlesztési Tanácsként működik. 

1.2. A Tanács feladatainak ellátásában együttműködik a helyi önkormányzatokkal, az önkor-
mányzatok területfejlesztési társulásaival, a kistérségben működő állami szervekkel, az ér-
dekelt társadalmi és szakmai szervezetekkel, a gazdasági szervezetekkel. 

1.3. A Tanács a kistérség területén a kistérség társadalmi, gazdasági és környezeti fejlesztése 
érdekében a régió fejlesztési terveivel összhangban összehangolja a helyi önkormányzat-
ok, azok társulásai és a kistérség területén működő gazdasági szervezetek fejlesztési el-
képzeléseit. Ennek keretében: 
a) vizsgálja és értékeli a kistérség társadalmi, gazdasági és környezeti helyzetét, adottságait; 
b) kidolgozza és elfogadja a kistérség területfejlesztési koncepcióját, illetve ennek figyelem-

bevételével készített területfejlesztési programját, ellenőrzi azok megvalósítását; 
c) pénzügyi tervet készít a területfejlesztési programok megvalósítása érdekében; 
d) a kistérségi területfejlesztési program figyelembevételével előzetesen véleményt nyilvánít 

a meghirdetett központi és regionális pályázatokra az illetékességi területéről benyújtott 
támogatási kérelmekkel kapcsolatban, feltéve, ha ez a jogkör a pályázati felhívásban is 
szerepel; 

e) megállapodást köthet a helyi önkormányzatokkal, az önkormányzati társulásokkal, a me-
gyei területfejlesztési tanáccsal és a regionális fejlesztési tanáccsal a saját kistérségi fej-
lesztési programjai finanszírozására és megvalósítására; 

f) véleményt nyilvánít a megyei, illetve regionális fejlesztési koncepciókról, programokról, 
különösen azoknak a kistérség területét érintő intézkedéseit illetően; 

g) közreműködik a kistérségben kialakult társadalmi, gazdasági és foglalkoztatási válság-
helyzetek kezelésében; 

h) forrásokat gyűjthet a tanács működtetéséhez és a fejlesztési programok megvalósításához; 
i) képviseli a kistérséget területfejlesztési ügyekben; 
j) koordinálja a kistérségben működő társulások és más - a területfejlesztésben érdekelt - 

szervezetek együttműködését, együttműködik az állami és civil szervezetekkel; 
k) pályázatot nyújthat be a kistérség fejlesztéséhez kapcsolódó források igényléséhez; 
l) megállapítja költségvetését, gondoskodik annak végrehajtásáról, valamint figyelemmel 

kíséri és elősegíti a fejlesztési források hatékony, a települések szoros együttműködését 
erősítő felhasználását; 

m) véleményt nyilvánít a kistérségi megbízott kiválasztásával kapcsolatban; 
n) szakmai munkaszervezetet működtet; 
o) a h) és k) pontban és a külön jogszabályban meghatározott források felett rendelkezik. 

2. A Társulás döntést előkészítő, koordináló és végrehajtást szervező feladata: 
a) A Társulás a feladatok megvalósítása során a b)-f) pontokban foglaltak szerint jár el. 
b) A programok tervezése és előkészítése során: 

- számba kell venni, hogy milyen önkormányzati erőforrások vehetők igénybe a célok 
megvalósításához, 

- fel kell mérni milyen egységes kedvezmény vagy támogatási rendszer kidolgozása és 
működtetése indokolt, 

- fel kell kutatni a szóba jöhető állami és nem állami külső és helyi forrásokat, 
- meg kell vizsgálni, hogy más kistérségekkel történő együttműködésnek milyen lehet-

séges eljárása és módozata lehet, az ilyen irányú alternatíva elemzését előnyeivel és 
hátrányaival számba kell venni, 

- fel kell tárni, hogy a tervezés során a Társulás települései és más érintettek érdekvi-
szonyait milyen módon lehet összehangolni, 
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- számba kell venni az egyes programok tervezésénél a lehetséges együttműködők teljes 
körét. 

c) A Társulás a program előkészítés munkafázisát követően, a programmenedzselés során: 
- figyelemmel kíséri és az elbírálásig gondozza a projekteket (útját figyelemmel kíséri, a 

szükséges hiánypótlásokat teljesíti), 
- gondoskodik a döntést követően a végrehajtás érdekében szükséges szerződések 

megkötéséről, az önkormányzati szabályozások előkészítéséről, 
- intézkedik a megvalósítás érdekében szükséges pályázati kiírások előkészítéséről és a 

pályázatok lebonyolításáról. 
d) A Társulás koordináló feladatkörében egyrészt az adott cél megvalósulásáig, másrészt, ha az 

adott tevékenység folyamatos működtetést igényel, valamennyi résztvevő munkáját összefog-
ja, szervezi. 

e) A Társulás a döntések végrehajtása és figyelemmel kísérése során: 
- komplex módon elemzi a végrehajtást a cél megvalósulása szempontjából, 
- a végrehajtás tapasztalatai alapján - a hatékonyabb és magasabb szintű ellátás biztosítása 

céljából - a Társulás Tanácsát összefoglaló elemzéssel és javaslattal tájékoztatja. 
f) A döntésekhez a Társulás felhasználja az információs térségi adatbázist. Annak kialakításáig a 

Társulásban résztvevő önkormányzatok jegyzői, intézményvezetői közreműködésével kell az 
elemzéshez szükséges adatbázist összegyűjteni. 

3. Közszolgáltatási feladatellátás: 
3.1. Teljes kistérségre kiterjedő feladatellátás 

3.1.1. A közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. tv. 34. §-ában megjelölt pedagógiai szakszolgá-
lati feladatok közül gondoskodik a gyógy-testnevelési, valamint a továbbtanulási, pálya-
választási tanácsadás szervezéséről. 

3.1.2. A Társulás végzi a többcélú kistérségi társulás közbeszerzési eljárásainak szervezését és 
bonyolítását, valamint segíti tagjai közbeszerzési eljárásainak szervezését. 

3.1.3. Helyettes szülői feladatok közös ellátása  
Az 1997. évi XXXI. Tv. 45-49. §-ban meghatározott feladatokat Kiskőrös Város Ön-
kormányzata Egyesített Szociális Intézmények (6200 Kiskőrös, Sárkány J. u. 13.) látja 
el. 

3.1.4. A Társulás, munkaszervezete útján, elősegíti további közszolgáltatások teljes kistérségre 
kiterjedő ellátásának megszervezését, ill. további mikrokörzeti társulások létrehozását. 

3.1.5. ** A Társulás tagjai a szociális intézményi ellátásként a szociális igazgatásról 
és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 67. § (2) bekezdésében 
megjelölt ápolást, gondozást nyújtó intézményként idősek otthona fenntartá-
sáról és működtetéséről gondoskodnak Kiskőrösön és Császártöltésen vala-
mint a törvény 80. § (3) bekezdés a) pontjában megjelölt átmeneti elhelyezést 
nyújtó intézményként időskorúak gondozóházának fenntartásáról gondos-
kodnak Kiskőrösön. 

3.2. Mikrokörzeti feladatellátás 
3.2.1. Háziorvosi hétközi és hétvégi ügyeleti társulás 

- Társulásban résztvevő önkormányzatok: Kaskantyú, Kiskőrös, Páhi 
- Érintett lakosságszám: 17.677 fő 
- A társult önkormányzatok háziorvosainak közreműködésével a Kiskőrös Város Ön-

kormányzata Szakorvosi Rendelőintézete (6200 Kiskőrös, Petőfi tér 12.) látja el a 
háziorvosi feladatok sürgősségi ellátására szervezett hétközi és hétvégi ügyeleti 
szolgálatot. 

3.2.2. Összevont háziorvosi ügyelet 
- Társulásban résztvevő önkormányzatok: Akasztó, Csengőd, Tabdi 
- Érintett lakosságszám: 7.130 fő 

3.2.3. Összevont háziorvosi ügyelet 
- Társulásban résztvevő önkormányzatok: Bócsa, Soltvadkert, Tázlár 
- Érintett lakosságszám: 11.554 fő 
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3.2.4. Összevont háziorvosi ügyelet 
- Társulásban résztvevő önkormányzatok: Imrehegy, Kecel 
- Érintett lakosságszám: 9.953 fő 

3.2.5. Bűnmegelőzési és helyi közbiztonsági feladatok együttes ellátása 
Székhelye: 6200 Kiskőrös, Petőfi tér 1. 
- Társulásban résztvevő önkormányzatok: Akasztó, Bócsa, Császártöltés, Csengőd, Fü-

löpszállás, Izsák, Kaskantyú, Kecel, Kiskőrös, Páhi, Soltszentimre, Soltvadkert, Táz-
lár 

- Érintett lakosságszám: 57.242 
3.3. Szervezés alatt álló mikrokörzeti társulások 

3.3.1. Időskorúak ápolását, gondozását nyújtó intézményfenntartó társulás 
- Társulásban résztvevő önkormányzatok: Császártöltés, Kiskőrös 
- Érintett lakosságszám: 17.930 fő 

3.3.2. Közoktatási intézményfenntartó társulás 
- Társulásban résztvevő önkormányzatok: Páhi, Kaskantyú 
- Érintett lakosságszám: 2.429 fő 

3.3.3. Közoktatási intézményfenntartó társulás 
- Társulásban résztvevő önkormányzatok: Soltszentimre, Csengőd 
- Érintett lakosságszám: 3.785 fő 

3.3.4. Közoktatási intézményfenntartó társulás 
- Társulásban résztvevő önkormányzatok: Kiskőrös, Tabdi 
- Érintett lakosságszám: 16.456 fő 

3.3.5. *Szociális alapszolgáltatási és gyermekjóléti alapellátási intézményfenntartó 
Társulás 
- A társulásban résztvevő önkormányzatok: Csengőd, Tabdi 
- Érintett lakosságszám: 3.553 fő 

 

IV. 

A TÁRSULÁS SZERVEZETE ÉS MŰKÖDÉSE 

Társulási Tanács 

1. A Társulás döntést hozó szerve a Társulási Tanács. A Társulási Tanács gyakorolja a többcélú 
kistérségi társulási megállapodásban meghatározott feladat- és hatásköröket. 

2. A Társulási Tanácsot a Társulás tagjainak polgármesterei alkotják. A polgármester helyettesí-
tésének rendjéről a Képviselő-testület rendelkezik. 

3. A Társulási Tanács egyben Kistérségi Fejlesztési Tanácsként is működik. A Kistérségi Fejlesz-
tési Tanács működésére a területfejlesztésről és a területrendezésről szóló 1996. évi XXI. tör-
vényben foglaltakat alkalmazza, az általa elfogadott külön Szervezeti és Működési Szabályzat-
ban foglaltaknak megfelelően. 

Társulás elnöke, elnökhelyettesek 

1. A Társulási Tanács alakuló ülésén titkos szavazással tagjai sorából elnököt és elnökhelyettest 
választ. 

2. Az elnök személyére a Társulási Tanács bármely tagja javaslatot tehet. Az elnökhelyettesek 
személyére az elnök tesz javaslatot. 

3. Az elnök és az elnökhelyettesek részletes feladatait a Társulási Tanács Szervezeti és Működési 
Szabályzata tartalmazza. 
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Pénzügyi Bizottság 

1. A Társulási Tanács a többcélú kistérségi Társulás tevékenységének és gazdálkodásának ellen-
őrzése céljából Pénzügyi Bizottságot hoz létre. A Bizottság elnökét és tagjai több mint felét a 
Társulási Tanács tagjai közül kell választani. 

2. A Társulás és az általa alapított költségvetési szervek ellenőrzését a Pénzügyi Bizottság látja el. 
 

Mikrokörzeti társulás 

1. A Társulások azon tagjaiból (polgármestereiből) áll, mely tagok jelen többcélú társulási megál-
lapodáson belül, e megállapodás mellékletét képező külön megállapodással a kistérségen belül 
az önkormányzatok egy vagy több kötelező alapellátási feladatát, vagy szabadon választott fel-
adatát együtt oldják meg. 

2. A mikro-körzeti társulás feladata a megállapodásban szereplő feladatok végzésének koordiná-
ciója, ellenőrzése, a külön megállapodásban foglaltak betartásának figyelemmel kísérése és el-
lenőrzése, valamint a hatékony működtetés, a szolgáltatás színvonalának ellenőrzése. 

Jegyzői kollégium 

1. A Társulási Tanács szakmai véleményező, előkészítő és javaslattevő, valamint a Tanács dönté-
seinek végrehajtását segítő szerve. 

2. A Jegyzői Kollégium tagjai a kistérségi társulás önkormányzatainak jegyzői és körjegyzői. A 
Jegyzői Kollégium munkáját a társulás székhelye szerinti önkormányzat jegyzője irányítja. 

A Társulás Munkaszervezete 

1. A Társulási Tanács döntéseinek előkészítését és feladatainak végrehajtását a Társulási Tanács 
költségvetési szerveként létrehozott elkülönült munkaszervezete közreműködésével látja el. 

2. A költségvetési intézmény alapításáról, alapító okiratban a Társulási Tanács rendelkezik és 
ellátja a költségvetési szerv felügyeletével kapcsolatos feladatokat. 

3. A munkaszervezet teljes munkaidőben alkalmazott dolgozóinak létszáma: 2 fő (1 fő munka-
szervezet vezető, 1 fő kistérségi manager) 

4. A munkaszervezet vezetőjének kinevezése, vezetői megbízása, felmentése, vezetői megbízás 
visszavonása, összeférhetetlenségi megállapítása, fegyelmi eljárás megindítása, fegyelmi bünte-
tés kiszabása a Társulási Tanács hatásköre. A munkaszervezet vezetőjével kapcsolatos egyéb 
munkáltatói jogokat a Társulási Tanács Elnöke gyakorolja. 

5. A munkaszervezet dolgozói (közalkalmazottai) tekintetében a munkáltatói jogokat a munka-
szervezet vezetője gyakorolja. 

6. A munkaszervezet részletes feladatait *és a munkaszervezet létszámára vonatkozó előírá-
sokat a Társulási Tanács a Szervezeti és Működési Szabályzatában határozza meg. 

**A Társulás Intézményei 

1. A Társulás vállalt közszolgáltatási feladatainak ellátását a Társulási Tanács költségve-
tési szerveként létrehozott elkülönült intézményei útján látja el. 

2. A költségvetési intézmény alapításáról, alapító okiratban a Társulási Tanács rendel-
kezik és ellátja a költségvetési szerv felügyeletével kapcsolatos feladatokat. 

3. Az intézmények vezetőiének kinevezése, vezetői megbízása, felmentése, vezetői 
megbízás visszavonása, összeférhetetlenségi megállapítása, fegyelmi eljárás megindí-
tása, fegyelmi büntetés kiszabása a Társulási Tanács hatásköre. Az intézmények ve-
zetőivel kapcsolatos egyéb munkáltatói jogokat a Társulási Tanács Elnöke gyakorol-
ja. 

4. Az intézmények dolgozói (közalkalmazottai) tekintetében a munkáltatói jogokat, ha 
jogszabály másként nem rendelkezik, a költségvetési szerv vezetője gyakorolja. 
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5. Az intézmények részletes feladatait és a létszámukra vonatkozó előírásokat a Társulá-
si Tanács a Társulás Szervezeti és Működési Szabályzatában, valamint a Társulás 
költségvetésében határozza meg, illetve azokat az intézmények saját Szervezeti és 
Működési Szabályzata tartalmazza. 

A Társulási Tanács működése 

1. A társulási tanács döntését ülésén, határozattal hozza. 
2. A társulási tanács ülését az elnök, akadályoztatása esetén az elnökhelyettes, illetőleg a társulási 

tanács helyettesítéssel megbízott tagja hívja össze és vezeti. 
3. A társulási tanács ülését össze kell hívni: 

a) szükség szerint, de évente legalább négy alkalommal; 
b) a többcélú kistérségi társulási megállapodásban vagy a társulási tanács által meghatározott 

esetben; 
c) a társulás tagjai egynegyedének - napirendet tartalmazó - indítványára, annak kézhezvéte-

létől számított tizenöt napon belül; 
d) a megyei közigazgatási hivatal vezetőjének kezdeményezésére, annak kézhezvételétől szá-

mított tizenöt napon belül. 
4. A társulási tanács ülése nyilvános. 
5. A társulási tanács 

a) zárt ülést tart választás, kinevezés, felmentés, vezetői megbízatás adása, illetőleg visszavo-
nása, fegyelmi eljárás megindítása, fegyelmi büntetés kiszabása és állásfoglalást igénylő 
személyi ügy tárgyalásakor, ha az érintett a nyilvános tárgyalásba nem egyezik bele, továb-
bá önkormányzati hatósági ügy tárgyalásakor; 

b) zárt ülést rendelhet el a vagyonával való rendelkezés és az általa kiírt pályázat tárgyalása-
kor, ha a nyilvános tárgyalás üzleti érdeket sértene. 

6. A társulási tanács üléséről jegyzőkönyvet kell készíteni, melyre a képviselő-testület üléséről 
készített jegyzőkönyvre vonatkozó szabályokat kell alkalmazni azzal, hogy a jegyzőkönyvet az 
elnök és a társulási tanács által felhatalmazott tag írja alá. A jegyzőkönyvet a társulási tanács 
elnöke az ülést követő tizenöt napon belül megküldi a megyei közigazgatási hivatal vezetőjé-
nek és a társulás tagjainak. 

7. A Társulási Tanács minden tagja egy szavazattal rendelkezik. 
8. A Társulási Tanács akkor határozatképes, ha az ülésen a Tanács tagjainak több mint fele jelen 

van, és a jelen levő tagok által képviselt települések lakosságszáma meghaladja a Társulást al-
kotó települések lakosságszámának egyharmadát. A javaslat elfogadásához a jelen levő tagok 
több mint felének igen szavazata szükséges és az általuk képviselt települések lakosságszáma 
meghaladja a jelenlevő tagok által képviselt települések lakosságszámának egyharmadát. 

9. Minősített többség szükséges: 
a) a kistérség fejlesztését szolgáló – pénzügyi hozzájárulást igénylő – pályázat benyújtásához, 

az ahhoz szükséges települési hozzájárulás meghatározásához, 
b) az 5/b. pont szerinti zárt ülés elrendeléséhez, 
c) a hatáskörébe utalt választás, kinevezés, felmentés, vezetői megbízás adása, illetőleg visz-

szavonása, fegyelmi eljárás megindítása, fegyelmi büntetés kiszabása, 
d) abban az ügyben, amit a Szervezeti és Működési Szabályzat meghatároz. 

10. A minősített többséghez legalább 11 tag igen szavazata szükséges, feltéve, ha az általuk képvi-
selt települések lakosságszáma eléri a jelenlevő tagok által képviselt települések lakosságszá-
mának a felét. 
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V. 

A TÁRSULÁS PÉNZÜGYI FORRÁSAI, GAZDÁLKODÁSA 

1. A Társulás működésével kapcsolatos költségekhez a Társulás tagjai a lakosságszám arányában 
kötelező befizetést teljesítenek.  
A társulási hozzájárulás mértékét a Társulási Tanács minden évben az államháztartásról szó-
ló1992. évi XXXVIII. tv. 65. §-ában foglaltaknak megfelelően elfogadott költségvetési hatá-
rozatában állapítja meg.  
2005. évben a Társulás tagjai 200 Ft/fő összegű hozzájárulást kötelesek fizetni. 

2. A megállapított hozzájárulást évente két részletben, az első részletet március 10-ig, a második 
részletet július 10-ig kell átutalni a Társulás bankszámlájára. 

3. A Társulás egyéb bevételei: 
- állami támogatás, hozzájárulás, 
- állami pályázati források, 
- gazdálkodó vagy más szerv által juttatott támogatás, 
- Társulás vagyonának hasznosításából, vagy pénzbeli befektetéséből származó bevételek. 

4. A Társulás gazdálkodására, a költségvetés összeállítására és a költségvetési határozatának 
megalkotására, az előirányzat gazdálkodásra, az évközi és év végi beszámolásra az államház-
tartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény, az államháztartás működési rendjéről szóló 
217/1998. (XII. 30.) Korm. rendelet, valamint az államháztartás szervezetei beszámolási és 
könyvvezetési kötelezettségének különös szabályairól szóló 249/2000. (XII. 24.) Korm. ren-
delet rendelkezéseit kell alkalmazni. 

5. A Társulás vagyonával kapcsolatos tulajdonosi jogokat a Társulási Tanács gyakorolja és a Ta-
nács gondoskodik a vagyonnal kapcsolatos kötelezettségek teljesítéséről is. 

6. A Társulás bevételei, a tagok által bevitt vagyon a Társulás saját vagyona, amelynek szaporula-
ta a Társulást illeti meg. A Társulás megszűnése esetén a vagyonát a Társulás tagjai között az 
ahhoz történt hozzájárulás arányában kell megosztani, de a tag által bevitt vagyonra az adott 
tag jogosult. 

7. **A tagok vállalják, hogy a 3.1.5. pontban vállalt, a társulás által ellátott közszolgálta-
tásoknál a normatív működési támogatás és a saját bevétel által nem fedezett fenntar-
tási költségeket a 2006. október 1. napja után elhelyezett ellátottak esetében az általuk 
igénybe vett szolgáltatás arányában viselik. 

VI. 

ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK 

1. A Kiskőrösi Többcélú Kistérségi Társulás létrehozására vonatkozó, 2004. szeptember 30. 
napján kelt, határozatlan időre létrejött társulási megállapodásnak a települési önkormányzat-
ok többcélú kistérségi társulásáról szóló 2004. évi CVII. törvény rendelkezései szerinti, jelen 
módosítása, a társulásban részt vevő képviselő-testületek mindegyikének jóváhagyásával lép 
hatályba. 

2. A társulás tagjai kötelező érvényűen vállalják – a Magyar Terület és Regionális Hivatalhoz 
benyújtott kistérségi területfejlesztési pályázat benyújtásától számított – legalább 3 évre szóló 
területfejlesztéssel összefüggő feladtokban az együttműködést, amelyet a kistérséghez tartozó 
valamennyi települési önkormányzat részvételével, kilépés, vagy a társulás megszűntetése nél-
kül látnak el. 

3. A módosított és a módosítással egységes szerkezetbe foglalt, jelen társulási megállapodás ha-
tályba lépésével a Kiskőrösi Többcélú Kistérségi Társulást létrehozó települési önkormány-
zatok által a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. tv. 41. §. (1) bekezdése, valamint 
a területfejlesztésről és a területrendezésről szóló 1996. évi XXI. tv. 10. §-a alapján 1996. júni-
us 10. napjával létrehozott Kiskőrös és Térsége Területfejlesztési Önkormányzati Társulás 
(székhelye: 6200 Kiskőrös, Petőfi tér 1.) megszűnik. A megszűnő Társulás általános és teljes 
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körű jogutódja a Kiskőrösi Többcélú Kistérségi Társulás (székhelye: 6200 Kiskőrös, Petőfi tér 
2.). 

4. A jelen megállapodásban nem szabályozott kérdésekre a helyi önkormányzatokról szóló több-
ször módosított 1990. évi LXV. tv., a települési önkormányzatok többcélú kistérségi társulá-
sáról szóló 2004. évi CVII. tv., a helyi önkormányzatok társulásáról és együttműködéséről 
szóló 1997. évi CXXXV. tv., a területfejlesztésről és a területrendezésről szóló 1996. évi XXI. 
tv., az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. tv., az államháztartás működési rendjéről 
szóló 217/1998. (XII. 30.) Korm. rendelet, a többcélú kistérségi társulások támogatásáról szó-
ló 65/2004. (IV. 15.) Korm. rendelet, a többcélú kistérségi társulások által ellátott egyes köz-
szolgáltatások 2005. évi normatív működési támogatásáról szóló 5/2005. (I. 19.) Korm. ren-
delet, valamint a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. tv. rendelkezéseit kell alkal-
mazni. 

5. A Társulás működése során felmerülő, esetleges vitás kérdések rendezését a felek kötelesek 
egymás közötti egyeztetéssel megkísérelni és csak ennek eredménytelensége esetén fordulhat-
nak a bírósághoz. A tagok a Társulásból eredő jogvitáik esetére a Kiskőrösi Városi Bíróság ki-
zárólagos illetékességét kötik ki.  

A módosított Társulási Megállapodást a Társulásban résztvevő települési önkormányzatok képvi-
selőtestületei a 2004. évi CVII. tv. 1. §. (9) bek. b) pontja alapján a minősített többséggel megho-
zott határozatukkal elfogadták. 

 
 
Kiskőrös, 2006. augusztus 28. 
 
 
     Barkóczi Ferenc    Eifert Ferenc     Frick József 
Kiskőrös Polgármestere         Bócsa Polgármestere   Császártöltés Polgármestere 

/Elnök/     /Elnökhelyettes/    /Elnökhelyettes/ 
 
 
       Suhajda Antal   Baltás István           Cseh Szakáll Sándor 
Akasztó polgármestere       Csengőd Polgármestere    Fülöpszállás Polgármestere 
 
 
      Takács Jánosné    Mondok József    Ujházi Zsolt 
Imrehegy Polgármestere           Izsák Polgármestere      Kaskantyú Polgármestere 
 
 
     Schindler János    Oroszi István         Kádár Németh István 
Kecel Polgármestere            Páhi Polgármestere   Soltszentimre Polgármestere 
 
 
        Berkecz László    Kollarik László               Kószó Endre 
Soltvadkert Polgármestere         Tabdi Polgármestere       Tázlár Polgármestere 
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2. sz. Melléklet 

INFORMÁCIÓ ÁRAMLÁS 
 az intézmények és a Polgármesteri Hivatal között 

 

Információ tartalma 

Információ for-
mája (email vagy 
papír) intézmény 

felé 

Információ for-
mája (email vagy 
papír) PMH felé 

Szervezeti 
egység a Pol-

gármesteri 
Hivatalban 

Időszak 

Normatívához kap-
csolódó mutatószám-
ok 

Évente változó és 
intézményenként 

eltérő mutatószám-
felmérő adatlap 

(ebr42.otm.gov.hu),  

Évente változó 
mutatószám-

felmérő adatlap 
(ebr42.otm.gov.hu), 

levél 

pénzügy, okta-
tás, szociális 

törvény sze-
rint 

Intézményi feladatok 
és azok ellátása 

levél 
levél, táblázat, szö-
veges magyarázat 

pénzügy, okta-
tás, szociális 

Negyedévente 

Osztályok, óraszám-
ok, feladatellátás sze-
mélyi szükséglete 

levél 
levél, táblázat, szö-
veges magyarázat 

pénzügy, okta-
tás 

Félévente 

Személyzeti tervek és 
változások, tantárgy-
felosztás 

levél 
levél, táblázat, szö-
veges magyarázat 

pénzügy, 
munkaügy 

Félévente 

A tanév tervezése, 
programjai.  Munka-
tervek 

levél levél 
szervezés, ok-

tatás 
Évente 

Az intézmény állapo-
ta, felszereltsége, 
gondjai 

levél levél 
műszak, szer-
vezés, polgár-

mester 
Évente 

költségvetés elkészíté-
se 

intézményi költ-
ségvetés.exe 

intézményi költ-
ségvetés.exe 

pénzügy, okta-
tás 

Évente 

Beiskolázás, osztály-
létszám meghatározá-
sa 

levél levél 
pénzügy, okta-

tás 
Évente 

Kompetencia mérések 
eredményei 

levél levél 
pénzügy, okta-

tás 
Évente 



MELLÉKLETEK 

 

 

Információ tartalma 

Információ 
formája (email 

vagy papír) 
intézmény felé 

Információ 
formája (email 

vagy papír) 
PMH felé 

Szervezeti 
egység a 

Polgármeste-
ri Hivatalban 

Időszak 

Továbbtanulás levél levél 
pénzügy, okta-

tás 
Évente 

Versenyeredmények, neveltségi 
szint, minősítések, 

levél levél 
képviselőtestü-

leti referens, 
oktatás 

Évente 

Pályázatok levél 

levél, táblázat, 
szöveges ma-

gyarázat (pályá-
zatonként 

egyedi) 

polgármester 
Folyama-

tos 

Rendeletek, határozatok 

levél, táblázat, 
szöveges ma-

gyarázat (rende-
letenként, hatá-

rozatonként 
egyedi)  

 jegyző 
Folyama-

tos 

Intézménytől elvárt városi jelen-
lét 

levél levél  polgármester 
Folyama-

tos 

Ellenőrzések 
Levél (ellenőr-

zésenként 
egyedi  

Levél (ellenőr-
zésenként 

egyedi Ellenőr-
zésekhez kap-
csolódó intéz-
kedések nyil-
vántartása.xls) 

polgármester 
Folyama-

tos 

Intézményi beszámoló a műkö-
désről 

levél 
levél, táblázat, 
szöveges ma-

gyarázat 
polgármester Évente 

Pénzügyi jelentések 

intézményi 
besz.1.félév.exe

, intézményi 
beszámoló.exe 

intézményi 
besz.1.félév.exe, 

intézményi 
beszámoló.exe 

pénzügy félévente 

Szociális kedvezményezettek 
jelentése  

levél levél 
pénzügy, szoci-

ális 
Félévente 



MELLÉKLETEK 

 

 

Információ tartalma 

Információ 
formája (email 

vagy papír) 
intézmény felé 

Információ 
formája (email 

vagy papír) 
PMH felé 

Szervezeti 
egység a Pol-

gármesteri 
Hivatalban 

Időszak 

Előirányzat módosítási kérelem 

táblázat, levél 
(02.ürlap.mód 

– 
10.ürlap.mód) 

táblázat, levél  pénzügy 
Szükség 
szerint 

Nyersanyagnorma változások levél  pénzügy 
Szükség 
szerint 

Jelentés a pályázatok állásáról  levél polgármester Folyamatos 

Lezárás, ügyelet időszakának 
jelentése 

levél 
levél 

 
polgármester 

Szükség 
szerint 

 

 

 


