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Tárgy: A Kecskeméti Ifjúsági Tanács megalakítása 
 
Az Európai Unió tagállamaihoz hasonlóan 2012. december 1-je óta Magyarországon is működik 
Nemzeti Ifjúsági Tanács, amely az ifjúság számára létrehozott olyan fórum, amelynek célja a 
fiatalok és ifjúsági szervezetek között, valamint a hazai és nemzetközi döntéshozókkal folytatható 
hatékony párbeszéd megteremtése. Egyik legfontosabb feladata az ifjúság és az ifjúsági szervezetek 
érdekképviseletének legmagasabb szintű ellátása, az ifjúságpolitika formálása és alakítása.  
 
A Nemzeti Ifjúsági Stratégiáról szóló 88/2009.(X.29.) OGY határozatban szerepel, hogy ösztönözni 
kell a helyi önkormányzatokat, hogy hozzanak létre ifjúsági ügyekkel foglalkozó önálló szervezeti 
egységet és folytassanak társadalmi párbeszédet a korosztállyal, valamint ösztönözni kell az 
önkormányzatok egyenrangú/vagy kiemelt partnereként működő ifjúsági tanácsok és települési 
gyermek és/vagy ifjúsági önkormányzatok megalakulását.  
 
A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 
15. pontja a helyben biztosítható feladatok körében ellátandó helyi önkormányzati feladatok közé 
sorolja az ifjúsági ügyeket. 
 
A fentiek alapján javaslom, hogy Kecskemét Megyei Jogú Város Közgyűlése a Kecskeméten élő 
fiatalokért érzett felelősségére tekintettel, továbbá annak érdekében, hogy az önkormányzat 
tevékenységében eredményesebben érvényesüljenek a fiatalok érdekei, ifjúsági tanácsot 
(továbbiakban: Tanács) hozzon létre.  
 
A Tanács feladatára, működésére és összetételére a határozat-tervezetben foglalt javaslatot teszem. 
 
Javaslatom szerint a Tanács ügyrendjét és munkatervét – a határozat-tervezetben foglalt keretek 
között – maga határozná meg, azzal, hogy az ügyrendben rendelkezik az ülésen tanácskozási joggal 
részt vevő személyekről is. 
 
Kérem a Tisztelt Közgyűlést, hogy a fentiek alapján, a határozat-tervezet jóváhagyásával döntsön a 
Kecskeméti Ifjúsági Tanács létrehozásáról  
 
Kecskemét, 2015. március 2.  
                                 Mák Kornél 
                               alpolgármester
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jegyzőkönyvéből 
 
 
Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése 
……/2015. (III. 26.) határozata 
A Kecskeméti Ifjúsági Tanácsa megalakítása 
 
Kecskemét Megyei Jogú Város Közgyűlése megtárgyalta Mák Kornél alpolgármester 9396-2/2015. 
számú előterjesztését és az alábbi határozatot hozta: 
 
1) A Közgyűlés a Kecskeméten élő fiatalok életkörülményeinek javításáért érzett felelősségére 
tekintettel, továbbá annak érdekében, hogy az önkormányzat tevékenységében eredményesebben 
érvényesüljenek a fiatalok érdekei, ifjúsági tanácsot hoz létre Kecskeméti Ifjúság Tanács 
elnevezéssel (a továbbiakban: Tanács). 
 
2) A Tanács feladatai a következők: 

• konzultációk és programok kezdeményezése a fiatalok érdekeinek képviselete érdekében, 
• a fiatal korosztály önszerveződésének ösztönzése, támogatása, 
• a fiatalokat érintő problémák összegyűjtése és továbbítása a helyi ifjúsági szervezetek felé, 
• állásfoglalás kialakítása a fiatalok életkörülményeit érintő döntések előkészítési 

szakaszában, javaslattétel a tervezett intézkedésekkel kapcsolatban, konzultáció 
kezdeményezése a végrehajtással kapcsolatos tapasztalatokról, 

• ifjúságpolitikai tárgyú stratégiai dokumentumok véleményezése. 
 
3) A Tanács  

• elnöke a polgármester, 
• szavazati joggal rendelkező tagjait – a kecskeméti székhelyű, fiatalokat magába tömörítő, 

illetve fiatalokkal foglalkozó helyi szervezetek és szerveződések, intézmények, valamint az 
egyházak tagjai közül – a polgármester kéri fel és jelöli ki, 

• alelnökét – a tanács ügyrendjében meghatározottak szerint – a Tanács szavazati joggal 
rendelkező tagjai, a Tanács testülete választja meg. 

 
4) A Tanács titkárát a Tanács elnöke jelöli ki. 
 
5) A Tanács ügyrendjét és munkatervét – a jelen határozat által megállapított keretek között – maga 
határozza meg. 
 
6) A Közgyűlés felkéri Szemereyné Pataki Klaudia polgármestert, hogy a 3. pontban foglaltak 
szerint a Tanács tagjait kérje fel és jelölje ki. 
 
 
Határidő: 2015. április 26. 
Felelős: Szemereyné Pataki Klaudia polgármester 
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