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ELŐTERJESZTÉS 

Kecskemét Megyei Jogú Város Közgyűlése 

2015. november 25-én tartandó ülésére 

 

Tárgy: Járási Esélyteremtő Program elfogadása 
 
Tisztelt Közgyűlés! 
 
Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata 21.993.850,- Ft összegű támogatást nyert az 
„Esély és egyenlőség - Együttműködési programok a Kecskeméti járásban” című, ÁROP-
1.A.3-2014-2014-0123 jelű projekt megvalósítására. 
 
A pályázati konstrukció olyan modell jellegű együttműködési programokat támogatott, 
amelyek célja az egy járáshoz tartozó települések, helyi szereplők közötti területi 
együttműködések kialakítása és megerősítése a társadalmi felzárkózást elősegítő és a helyi 
esélyegyenlőségi programok végrehajtásához kapcsolódó – a járásszékhely települések által 
ellátott – koordinációs tevékenység megvalósításával. 
 
A pályázat célkitűzése az volt, hogy egy járási szintű esélyteremtő program kerüljön 
kidolgozásra. A járási települések visszajelzései alapján a projekt megvalósításába 11 járási 
települést tudtunk bevonni, amelyekkel önkormányzatunk együttműködési megállapodásokat 
kötött. Az együttműködési megállapodások az alábbi feladatokra terjedtek ki: 
 

- Az együttműködő partnerek képviselői részt vesznek a járási szintű felzárkózási 
kerekasztalon. 

- Az együttműködő partner képviselői szakmai munkájukkal hozzájárulnak a járási 
szintű Esélyteremtő Program elkészítéséhez. 

 
A szakmai munkacsoportok tagjai, a program kidolgozásában részt vevő szakmai 
szervezetekkel és szakértőkkel együtt dolgoztak a projekt megvalósításán. Ennek keretében 
2015. augusztustól három alkalommal „Járási szintű együttműködések erősítése” címmel, 
valamint tizenhat alkalommal „Járási szintű felzárkóztatási kerekasztal” címmel tartottunk 
projekteseményeket, melyekre valamennyi együttműködő partnerünket meghívtuk. 
Eredményesen tekintettük át ezeken a napokon Kecskemét Megyei Jogú Város 
Önkormányzata és a Kecskeméti járáshoz tartozó települések helyi esélyegyenlőségi 
programjait, feltártuk a térség szociális és foglalkoztatási helyzetét, esélyegyenlőségi 
problémáit, valamint dokumentálásra kerültek az elért eredmények is. Ezen helyzetelemzést 
követően került sor a Járási Esélyteremtő Program céljainak, intézkedési tervének a 
megfogalmazására. 

 
Kecskemét Megyei Jogú Város Alpolgármestere  



A Járási Esélyteremtő Programban a hátrányos helyzetű társadalmi csoportokat a helyi 
esélyegyenlőségi programokhoz hasonlóan a következőképpen határoztuk meg: nők, 
gyermekek, fogyatékkal élők, idősek, mélyszegénységben élők és romák. A célcsoportok 
helyzetére vonatkozóan különböző szempontok alapján dolgoztuk ki az intézkedési tervet. 
 
2015. november végéig megvalósulnak a Járási Esélyteremtő Programmal kapcsolatos 
ismeretterjesztő, tájékoztató tevékenységek, továbbá megrendezésre kerül a projekt 
zárórendezvénye is. 
 
A projekt zárása: 2015. november 30. 
 
Az elkészült Járási Esélyteremtő Program a határozat-tervezet mellékletét képezi. Kérem a 
Tisztelt Közgyűlést, a fenti előterjesztést megtárgyalni, és a mellékelt határozat-tervezet 
szerinti döntését meghozni szíveskedjen. 
 
Kecskemét, 2015. november 16. 
 

 
Mák Kornél 

alpolgármester 



HATÁROZAT-TERVEZET 
 

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése 
…/2015. (XI. 25) határozata 
 
Járási Esélyteremtő Program elfogadása 
 
Kecskemét Megyei Jogú Város Közgyűlése megtárgyalta Mák Kornél alpolgármester 11837-
52/2015 iktatószámú előterjesztését, és az alábbi határozatot hozta: 
 
A közgyűlés úgy dönt, hogy az „Esély és egyenlőség - Együttműködési programok a 
Kecskeméti járásban” című, ÁROP-1.A.3-2014-2014-0123 jelű pályázat keretében 
kidolgozott Járási Esélyteremtő Programot a határozat melléklete szerinti tartalommal 
elfogadja. 
 
Határidő: értelemszerűen 
Felelős: Mák Kornél alpolgármester 
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