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Tisztelt Közgyűlés! 
 
Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése a 73/2007. (II.15.) KH. számú 
határozatával fogadta el Kecskemét Megyei Jogú Város Ifjúsági Koncepcióját. Ez a 
dokumentum tartalmazta a középtávon megvalósítandó ifjúságpolitikai célokat, valamint a 
célok eléréséhez szükséges legfontosabb javaslatokat, így megfelelő szakmai és stratégiai 
kereteket fogalmazott meg az önkormányzat ifjúsági cselekvési terveinek kialakításához.  
 
Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése legutóbb a 252/2016. (XI.24.) 
határozatával fogadta el Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzatának Ifjúsági 
Cselekvési Tervét, és határozatában döntött arról is, hogy „az Ifjúsági Cselekvési Tervre 
épülve, a 73/2007. (II.15.) KH. számú határozatával elfogadott Kecskemét Megyei Jogú 
Város Ifjúsági Koncepciója helyett új koncepció kerüljön kidolgozásra.”  
 
Az említett közgyűlési határozat alapján a Hírös Agóra Kulturális és Ifjúsági Központ 
Nonprofit Kft. munkatársainak vezetésével és koordinálásával készült el Kecskemét Megyei 
Jogú Város Önkormányzatának a 2019-2024 közötti időszakra vonatkozó Ifjúsági 
Koncepciója. A munkában közreműködtek továbbá a Kecskeméti Ifjúsági Kerekasztal 
tagszervezeteinek szakértői, valamint a dokumentumot véleményezte a Kecskeméti Gyermek 
és Ifjúsági Önkormányzat, illetve a Kecskeméti Ifjúsági Tanács is. Az említett szervezetek 
mellett a koncepció elkészítésének folyamatába bevonásra kerültek a kecskeméti 
középiskolákban tanuló diákok is.  „Kecskemét - Ifjúságbarát város” elnevezéssel zajlott 
2018-ban az az elsődleges célcsoportot érintő társadalmasítási folyamat, amelynek 
eredményeképpen a rendhagyó osztályfőnöki órákon megfogalmazott vélemények és ötletek 
is beépítésre kerültek a jelen dokumentumba. 
 
Az ifjúsági koncepció célja, hogy a jelen állapotának, igényeinek és lehetőségeinek 
ismeretében az önkormányzat meghatározza szándékait az ifjúsági szolgáltatások, az 
önkormányzat és a partnerei által ellátandó feladatok fenntartására, illetve a hiányzó 
szolgáltatások megteremtésére vonatkozóan a 2019-2024-ig terjedő időszakra. Célja továbbá 
olyan döntéshozatali elvek, irányok meghatározása is, amelyek megvalósulása során a helyi 
ifjúságpolitika meglévő értékei megőrizhetők, a hiányosságok pótolhatók, és az ifjúságügy 
területén a fejlődési tendenciák továbbra is biztosíthatók maradnak városunkban. A koncepció 
ugyancsak reagálni kíván Kecskemétnek a térségben meghatározó gazdasági szerepéből 
adódó felelősségére is annak érdekében, hogy a város gazdasági fejlődésének nyertesei a 
fiatalok és a fiatal családok is lehessenek. 



A koncepció elsősorban a 2016-ban elvégzett helyi ifjúságkutatás eredményei alapján határoz 
meg olyan alapelveket és kulcsterületeket, amelyek vonatkozásában fejlesztéseket, 
beavatkozásokat tart szükségesnek az elkövetkező időszakban. Átfogóan szemléli a helyi 
fiatalok helyzetét, a feladatok és megoldási javaslatok meghatározásával olyan alapot kíván 
teremteni, amelyre következetesen épülhetnek a jövőbeli cselekvési tervek és fejlesztési 
programok. 
 
A koncepcióban meghatározott kulcsterületek a következők: 

- Kecskemét megtartó város, 
- Kecskemét vonzó város, 
- Kecskemét élhető város, 
- Kecskemét fejlődő város, 
- Kecskemét nemzetközi város. 

 
A dokumentum ezeknek a kulcsterülteknek, stratégiai vízióknak a mentén fogalmaz meg 
felmerülő hiányosságokat, feladatokat és megoldási javaslatokat annak érdekében, hogy 
Kecskemét megőrizze és erősítse ifjúságbarát jellegét, ifjúságmegtartó képességét. 
 
Kérem a Tisztelt Közgyűlést, hogy az előterjesztést megtárgyalni, és döntését a határozat-
tervezet szerint meghozni szíveskedjen. 
 
 
Kecskemét, 2018. november 19. 
 
 
 

Engert Jakabné 
bizottsági elnök 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
HATÁROZAT-TERVEZET 

 
 
 

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése 
          /2018. (XII.13.) határozata 
Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzatának Ifjúsági Koncepciója 
 
 
A közgyűlés megtárgyalta az Esélyteremtési Bizottság 30.701-5/2018. számú előterjesztését 
és az alábbi határozatot hozta: 
 
A közgyűlés úgy dönt, hogy Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzatának Ifjúsági 
Koncepcióját a határozat melléklete szerinti tartalommal elfogadja 
 
 
Felelős: Dr. Szeberényi Gyula Tamás 
Határidő: azonnal 
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