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Intézkedés 

sorszáma 

Az intézkedés címe, 
megnevezése 

A helyzetelemzés 

következtetéseiben feltárt 
esélyegyenlőségi 

probléma megnevezése 

Az intézkedéssel elérni 
kívánt cél 

A célkitűzés 

összhangja egyéb 
stratégiai 

dokumentumokkal 

Az intézkedés tartalma 
Az intézkedés 

felelőse 

Az intézkedés 
megvalósításának 

határideje 

Az intézkedés 
eredményességét mérő 

indikátor(ok) 

Az intézkedés 

megvalósításához 
szükséges 

erőforrások  

(humán, 
pénzügyi, 

technikai) 

Az intézkedés 
eredményeinek 

fenntarthatósága 

I. A mélyszegénységben élők és a romák esélyegyenlősége 

1 Komplex képzési és 
szociális földprogram 

kidolgozása és 

végrehajtása a 
mélyszegénységben 

élő és/vagy roma 

emberek igényeinek 
és 

életkörülményeinek 

figyelembe vételével 

 

A mélyszegénységben élő 
és/vagy roma emberek 

jelentős része nincs jelen a 
munkaerő-piacon, 

rendkívül alacsony a 

gazdasági aktivitásuk, így 
a jövedelmi helyzetük 

rossz. Ennek a 

mélyszegénységet 
konzerváló állapotnak az 

egyik legfőbb oka a 

megfelelő iskolai 
végzettség és képzettség 

hiánya. 

A komplex képzési 
program célja olyan 

ismeretek, készségek és 

tudás biztosítása, mely 
lehetőséget teremt a 

képzésben résztvevő 

embereknek a munka 
világába történő 

visszakerülésre, ezzel is 

segítve a hátrányos 
helyzetű társadalmi 

csoportok eredményes 

integrációját. 
 

A szociális földprogram 

célja  munkalehetőség 

és megélhetési forrás 

biztosítása a célcsoport 

számára 

 

A célkitűzés 
összhangban áll 

Kecskemét Megyei 
Jogú Város 

Önkormányzatának 

Gazdasági 
Programjával, 

valamint Kecskemét 

Megyei Jogú Város 
Integrált 

Városfejlesztési 

Stratégiájával. 

A célcsoport 

meghatározása, az 

előzetes tudásszint, 

valamint a munkaerő-

piac igényeinek 

felmérése. A fenti 

felmérések alapján a 

konkrét képzések 

meghatározása, a 

képzéseken résztvevők 

kiválasztása, a képzési 

tananyag és az adott 

képesítéshez 

szükséges tanulmányi 

és 

vizsgakövetelmények 

meghatározása.A 

képzések 

megvalósítása. 

Utánkövetés. 

Szociális földprogram 

kidolgozása 

Kecskemét 
Megyei Jogú 

Város 
Önkormányzata 

2014.03.31. 45 db képzésen részt 
vevő személy, akik 

OKJ-s bizonyítványt 
vagy betanított munkás 

tanúsítványt szereznek 

a képzés végén. 

 

1 db kidolgozott 

szociális földprogram  

EU támogatás+ 
önkormányzati 

önerő 

A komplex képzési 
programban részt 

vevő személyek 
piacképes 

végzettséget szerezve 

esélyt kapnak a 
munkaerő-piaci 

integrációra. 

2 Adósságkezelési 
rendszer 

továbbműködtetése, 

fejlesztése 

Az utóbbi években igen 
jelentősen nőtt az 

adósságcsökkentési 

támogatásban részesülők 
száma: 2007-ben 183, 

2008-ban 274, 2009-ben 

417, 2010-ben 595, 2011-
ben 604 fő részesült ebben 

az ellátásban. A már 

megkezdett jó gyakorlatok 
eredményét mutathatja a 

A legfontosabb cél, 
hogy ne növekedjen az 

adósságcsökkentési 

támogatásban 
részesülők száma. 

Bázisadat: 2012-ben 

591 fő. 

A célkitűzés 

összhangban áll 
Kecskemét Megyei 

Jogú Város 

Önkormányzata 
Közgyűlésének a 

pénzbeli és 

természetbeni 
támogatásokról  

szóló 

24/2011. (V.26.) 

Adósságkezelési 
tanácsadó rendszer 

továbbműködtetésével, 

fejlesztésével 
preventív feladatok 

ellátása az 

adósságspirálba 
kerülés elkerülése 

érdekében. Az ESZII 

családgondozói 
létszámának 

Kecskemét 
Megyei Jogú 

Város 

Önkormányzata 

2016.12.31. Az adósságcsökkentési 
támogatásban 

részesülők száma 2 %-

kal csökken a 2012. évi 
bázisadatokhoz képest. 

Intézményi 

költségvetés 

Az intézkedés 
eredményeinek 

fenntarthatóságát az 

adósságkezelési 
tanácsadó rendszer 

folyamatos 

működtetése és az 
erre vonatkozó helyi 

rendeleti és központi 

jogszabályi előírások, 
továbbá az ellátotti 



A Helyi Esélyegyenlőségi Program melléklete: A tervezett intézkedések összegző táblázata 
 

2012-es viszonylag jobb 
adat (591 fő) 

önkormányzati 
rendeletével, 

valamint Kecskemét 
Megyei Jogú Város 

Integrált 
Városfejlesztési 

Stratégiájával. 

emelésével, továbbá a 
jó gyakorlatok 

rendszerszerűvé 
tételével kialakul egy 

hatékonyabb 

adósságkezelési 
tanácsadás 

kör pénzügyi 
kultúrájának ezen 

rendszer működése 
következtében 

történő fejlődése 

reálissá teszik. 

3 A szegregált 

területeket érintő 
komplex 

városfejlesztési 

program végrehajtása 

Az érintett területeken élő, 

többnyire alacsony 
státuszú lakók számára 

nem biztosított az egyenlő 

hozzáférés a 

közszolgáltatásokhoz, a 

munkaerő-piaci 
lehetőségekhez, a magas 

színvonalú oktatáshoz, 

valamint az itt élők 
életkörülményei és 

lakókörnyezete is 

infrastrukturális 
fejlesztéseket  igényelnek. 

Cél a szegregáció oldása 

az adott területeken, 
annak 

megakadályozása, hogy 

ezeken a területeken 

tovább növekedjen az 

alacsony státuszú 
népesség 

koncentrációja. További 

cél az életkörülmények 
és a lakókörnyezet 

állapotának javítása, a 

társadalmi kohézió 
erősítése, a közösségi 

szolgáltatások bővítése, 

a helyi társadalom 
képzése és a 

szegregátumok 

minőségi 

környezetjavítása 

infrastrukturális 

fejlesztések által. 

A célkitűzés 

összhangban áll 
Kecskemét Megyei 

Jogú Város Integrált 

Városfejlesztési 

Stratégiájával. 

Szociális integráció: 

humán szolgáltató 

intézmények, 

közösségi ház 

létrehozása. Lakhatási 

integráció: 

önkormányzati 

tulajdonú bérlakások 

felújítása.   

Kecskemét 

Megyei Jogú 
Város 

Önkormányzata 

2014.05.31. 1 db megépült 

közösségi ház, 

12 db felújított 

önkormányzati 

tulajdonú bérlakás. 

 

EU támogatás+ 

önkormányzati 
önerő 

A projekt fenntartási 

követelményt ír elő 
az elért eredmények 

tekintetében. 

II. A gyermekek esélyegyenlősége 

1 A szülők tartós 
munkanélküliségének 

csökkentésére 

irányuló komplex 
képzési program  

A szülők inaktivitása, a 
munkajövedelem hiánya a 

gyermekszegénység 
kialakulásának és 

konzerválódásának egyik 

legfőbb oka. A pénzbeli 
támogatásoknál 

megállapítható, hogy a 

legnagyobb összeget a 

rendszeres jellegű 

segélyekre fizeti ki az 
önkormányzat, amelyek 

közül kiemelkedik a 

foglalkoztatást 
helyettesítő támogatás 

(aktív korúak ellátása). 

Legfontosabb cél a 
szülők integrációja az 

elsődleges munkaerő-
piaci szektorba. Olyan 

tevékenységekbe kell 

bevonni őket, amely 
elősegíti a 

munkaszocializációjukat 

és lehetővé teszi a 

jövedelemstruktúrában a 

munkajövedelem 
megjelenését, 

megerősödését. Hosszú 

távú cél a tartós 
munkanélküliek között a 

gyermekesek számának 

csökkentése. 

A célkitűzés 
összhangban áll 

Kecskemét Megyei 

Jogú Város 

Önkormányzatának 
Gazdasági 

Programjával, 

valamint Kecskemét 
Megyei Jogú Város 

Integrált 
Városfejlesztési 

Stratégiájával. 

A célcsoport 

meghatározása, az 

előzetes tudásszint, 

valamint a munkaerő-

piac igényeinek 

felmérése.  

A fenti felmérések 

alapján a konkrét 

képzések 

meghatározása, a 

képzéseken résztvevők 

kiválasztása, a képzési 

tananyag és az adott 

képesítéshez 

Kecskemét 
Megyei Jogú 

Város 
Önkormányzata 

2017.12.31. Legalább 1 képzési 
program megvalósítása 

tartósan munkanélküli, 
18 év alatti 

gyermeket/gyermekeket 

nevelő szülők számára. 

Pályázati 
támogatás, 

önkormányzati 
önerő 

A komplex képzési 
programban részt 

vevő személyek 
piacképes 

végzettséget szerezve 

esélyt kapnak a 
munkaerő-piaci 

integrációra. 
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szükséges tanulmányi 

és 

vizsgakövetelmények 

meghatározása. A 

képzések 

megvalósítása. 

2 A bölcsődei 
infrastruktúra 

fejlesztése 

A bölcsődei infrastruktúra 
különösen rossz a 

Széchenyi Sétányi 

Bölcsődében. 

A gyermekek 
napközbeni ellátása 

magasabb színvonalon 

legyen biztosított 

Kecskeméten a 

jelenleginél.  

A célkitűzés 
összhangban áll 

Kecskemét Megyei 

Jogú Város 

Önkormányzatának 

Szociális 
Szolgáltatástervezési 

Koncepciójával 

Bölcsődei 

infrastruktúra 

fejlesztési igények 

felmérése, prioritás 

megállapítása. 

Pályázati lehetőségek, 

források 

feltérképezése, 

pályázatok benyújtása. 

Nyertes pályázatok 

esetén a fejlesztési 
beruházások 

megvalósítása. 

Kecskemét 
Megyei Jogú 

Város 

Önkormányzata 

2017.12.31. Az ESZII Széchenyi 
Sétányi Bölcsődéje 

teljesen felújított 

állapotba kerül 

Pályázati 
támogatás, 

önkormányzati 

önerő 

A pályázati 
tevékenység 

folyamatos 

fenntartása 

önkormányzati 

feladat. 

3 Gyermekek átmeneti 
otthona feladatainak 

biztosítása  

Kecskeméten hiányzik az 
egyik gyermekjóléti 

alapellátási intézményi 

pillér, a gyermekek 
átmeneti otthona. 

Gyermekek átmeneti 
otthona feladatait ellátó 

intézmény biztosítása 

ellátási szerződéssel 

A célkitűzés 
összhangban áll 

Kecskemét Megyei 

Jogú Város 
Önkormányzatának 

Szociális 

Szolgáltatástervezési 
Koncepciójával. 

TIOP-pályázati 
keretek között 

megvalósuló 

intézmény 
fenntartójával ellátási 

szerződés kötése 

Kecskemét 
Megyei Jogú 

Város 

Önkormányzata  

2015. 03. 31. 1 db gyermekek 
átmeneti otthona 

feladatait ellátó 

intézményt fenntartó 
szervezettel egy ellátási 

szerződés megkötése 

EU támogatás+ 
önkormányzati 

önerő 

A projekt fenntartási 
követelményeket 

fogalmaz meg az 

elért eredmények 
tekintetében. 

III. A nők esélyegyenlősége 

1 A nők munkaerő-

piaci integrációjának 
elősegítése, alternatív 

és atipikus 

foglalkoztatási 
formák támogatása 

 

A nők az átlagosnál 
rosszabb pozíciót 

foglalnak el a 

foglalkoztatási 
struktúrában, a munkaerő-

piacon gyakran éri őket 

hátrányos 
megkülönböztetés. 

Alapvető cél az, hogy az 
Önkormányzat 

lehetőségei szerint 

támogassa azokat az 
alternatív és atipikus 

foglalkoztatási 

formákat, amelyek 
hozzájárulnak a munka 

és a magánélet 

egyensúlyának 
megteremtéséhez, hogy 

a nőknek ne kelljen 

választani a munka 
világa és a család 

A célkitűzés 
összhangban áll a 

Nők és Férfiak 

Társadalmi 

Egyenlőségét 

Elősegítő Nemzeti 
Stratégia - Irányok 

és célok (2010-

2021) dokumentum 
stratégiai céljaival. 

A női munkavállalók 
arányának szinten 

tartása, lehetőségek 

szerinti növelése az 
önkormányzati 

intézményrendszeren 

belül. Alternatív és 
atipikus 

foglalkoztatási formák 

létrehozásának 
támogatása az 

önkormányzati 

intézményrendszeren 
belül. 

Kecskemét 
Megyei Jogú 

Város 

Önkormányzata 

2017.12.31. Az önkormányzati 

intézményrendszeren 

belül a női 

foglalkoztatottak 

száma/aránya. 

Az önkormányzati 

intézményrendszeren 

belül az atipikus 
foglalkoztatási 

formákban dolgozó nők 

száma/aránya. 

Intézményi 
költségvetés 

Az intézkedés 
eredményeinek 

fenntartása 

önkormányzati 
feladat. 
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között. Hosszú távú cél, 
hogy növekedjen a 

családbarát 
munkahelyek száma 

Kecskeméten. 

2 Támogatási rendszer 

kidolgozása azon 

szolgáltatások 
igénybevételére, 

melyek a gyermek 8 

éves koráig annak 
ellátásában és a 

háztartási munkában 

nyújtanak segítséget 

 

Felmérések szerint nagyon 

nagy a rés a nők által 
tervezett és a ténylegesen 

megszülető gyermekek 

között. 

A tervezett gyermekek 

megszületésének 
lehetőségek szerinti 

támogatása, az első 

gyermek 
megszületésének 

ösztönzése. A több 

gyermeket vállaló és 
mellette teljes 

munkaidőben dolgozó 
nők helyzetének 

könnyítése. 

A célkitűzés 

összhangban áll a 

Nők és Férfiak 

Társadalmi 
Egyenlőségét 

Elősegítő Nemzeti 

Stratégia - Irányok 

és célok (2010-

2021) dokumentum 
stratégiai céljaival. 

Rugalmas munkaidő 

és az otthon végezhető 

munka biztosítása a 8 
év alatti gyermeket 

nevelő nők számára. 

 
8 év alatti gyermek 

betegsége estén az 

anya otthoni 

munkavégzésének 

(amennyiben az 
otthoni feltételek 

megfelelőek) 

biztosítása évi két 
alkalommal (a gyakori 

táppénz elkerülése 

céljából).  

 

Rendszeres támogatás 

biztosítása azoknak a 

munkavállaló nőknek, 

akiknek három kiskorú 

gyermekük mellett 

fizetett segítségre van 
szükségük a háztartás 

vezetéséhez. (az egy 

főre jutó jövedelem 
függvényében) 

 

Kecskemét 

Megyei Jogú 
Város 

Önkormányzata 

2017.12.31. 1 db kidolgozott 

támogatási rendszer  

Önkormányzati 

költségvetés, 
támogatás 

Az intézkedés 

eredményeinek 
fenntartása 

önkormányzati 

feladat. 

IV. Az idősek esélyegyenlősége 

1 Az idősek munkaerő-
piaci hátrányát 

csökkentő komplex 

képzési-átképzési 

program az 

élethosszig tartó 
tanulás jegyében 

 

Az 50 év felettiek 
munkaerő-piaci helyzete 

rendkívül rossz, ennek a 
korosztálynak a 

foglalkoztatási mutatói 
különösen nagymértékben 

maradnak el az Európai 

Unió átlageredményeitől. 
Az 55-60 év közötti 

regisztrált álláskeresők 

száma folyamatosan 
növekedett Kecskeméten 

Az 50 év feletti 
munkavállalók 

elsődleges munkaerő-
piacon tartása, 

foglalkoztatottsági 
mutatóinak javítása. 

A célkitűzés 
összhangban áll 

Kecskemét Megyei 
Jogú Város 

Önkormányzatának 
Idősügyi 

Koncepciójával. 

Komplex képzési 
program 

megvalósítása, 

amelynek keretében az 

alábbi részfeladatokat 

kell teljesíteni:  
-A célcsoport 

meghatározása, az 

előzetes tudásszint, 
valamint a munkaerő-

piac igényeinek 

felmérése.  

Kecskemét 
Megyei Jogú 

Város 
Önkormányzata 

2017.12.31. Legalább 1 
megvalósított képzési 

program 

Pályázati 
források, 

önkormányzati 
önerő 

A komplex képzési 
programban részt 

vevő személyek 
piacképes 

végzettséget szerezve 
esélyt kapnak a 

munkaerő-piaci 

integrációra. 
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2009-2011. között, a 
növekedés meghaladta a 

10%-ot az említett 
időszakban. 

-A felmérések alapján 
a konkrét képzések 

meghatározása, a 
képzéseken résztvevők 

kiválasztása, a képzési 

tananyag és az adott 
képesítéshez 

szükséges tanulmányi 

és 
vizsgakövetelmények 

meghatározása. 

-A tényleges képzés 
megvalósítása. 

-Utánkövetés. 

2 Az idősek otthonának 
helyt adó ingatlanok 

fejlesztése, felújítása 

 

A kecskeméti idősek 
otthona ellátást nyújtó 

férőhelyek minőségi 
fejlesztést igényelnek, 

különösen az ESZII Platán 

Otthon tekintetében 

Cél az ellátás jogszabály 
szerinti feltételeihez 

szükséges tárgyi 
eszközök biztosítása, 

amelynek 

eredményeként az 
idősek otthona végleges 

működési engedélyt 

kap. 

A célkitűzés 
összhangban áll 

Kecskemét Megyei 

Jogú Város 

Önkormányzatának 
Szociális 

Szolgáltatástervezési 

Koncepciójával, 
Idősügyi 

Koncepciójával 

 Infrastrukturális 
fejlesztések az ESZII 

Platán Otthona idősek 

otthona ellátást nyújtó 

részlegén.   

Kecskemét 
Megyei Jogú 

Város 
Önkormányzata 

2015. 06. 30. A 120 férőhelyes 
idősek otthona számára 

egy végleges működési 
engedély megszerzése 

Pályázati 
támogatás, 

önkormányzati 
önerő 

Az intézkedés 
eredményeinek 

fenntartása 
önkormányzati 

feladat. 

3 Az idősek szociális 

és egészségügyi 
ellátásának 

lehetőségek szerinti 
további fejlesztése 

Az idősek szociális és 

egészségügyi ellátásának 
szervezeti keretei jelenleg 

is megvannak, 
ugyanakkor némely 

elemeinek bővítése tovább 

javítaná az idősek 
esélyegyenlőségét 

Kecskeméten. Jelenleg 

nincsen otthoni 
szakápolást nyújtó 

szervezettel 

együttműködése az 
önkormányzatnak. 

Kiemelten fontos cél az 

otthoni szakápolási 
feladatok, különösen a 

demens és Alzheimer-
kóros betegek ápolási 

lehetőségeinek 

fejlesztése és az ilyen 
területen szakszerű 

szolgáltatást nyújtó 

szervezetek lehetőségek 
szerinti támogatása. 

A célkitűzés 

összhangban áll 
Kecskemét Megyei 

Jogú Város 
Önkormányzatának 

Idősügyi 

Koncepciójával. 

A jelenlegi ápolási 

lehetőségek és a tárgyi 
valamint humán 

infrastruktúra 
meghatározása, a 

szükségletek és 

igények felmérése; 
mindezek 

eredményeként otthoni 

szakápolást 
szakszerűen, 

engedéllyel folytató 

szervezettel hosszú 
távú, a működést 

elősegítő 

megállapodás 
megkötése. 

Kecskemét 

Megyei Jogú 
Város 

Önkormányzata 

2017.12.31. Legalább 1 otthoni 

szakápolást 
szakszerűen, 

engedéllyel folytató 
szervezettel hosszú 

távú, a működést 

elősegítő megállapodás 
megkötése 

Pályázati 

támogatás, 
önkormányzati 

önerő 

Az intézkedés 

eredményeinek 
fenntartása 

önkormányzati 
feladat. 

V. A fogyatékkal élők esélyegyenlősége 

1 A fogyatékkal élők, 

megváltozott 

munkaképességű 
munkavállalók 

munkaerő-piaci 

Jelenleg a fogyatékkal élő 

és megváltozott 
munkaképességű 

munkavállalók iránti 

kereslet nem halad együtt 

A fogyatékkal élők és 

megváltozott 
munkaképességű 

munkavállalók 

foglalkoztatásának 

A célkitűzés 

összhangban áll 
Kecskemét Megyei 

Jogú Város 

Önkormányzatának 

Komplex képzési 

program 

megvalósítása, 
amelynek keretében az 

alábbi részfeladatokat 

Kecskemét 

Megyei Jogú 
Város 

Önkormányzata 

2017.12.31. Legalább 1 

megvalósított képzési 
program 

Pályázati 

támogatás, 
önkormányzati 

önerő 

A komplex képzési 

programban részt 
vevő személyek 

piacképes 

végzettséget szerezve 



A Helyi Esélyegyenlőségi Program melléklete: A tervezett intézkedések összegző táblázata 
 

esélyeit és 
integrációját segítő 

komplex képzési-
átképzési program 

 

az elsődleges 
munkaerőpiaccal. Az 

elsődleges munkaerőpiac 
munkáltatói nem 

motiváltak arra, hogy 

megváltozott 
munkaképességű, vagy 

fogyatékkal élő 

munkavállalókat 
foglalkoztassanak. Ezen 

célcsoport 

munkanélkülisége 
szociális hátrányt okozó 

tényező, valamint az 

intézmények, 
munkahelyek 

akadálymentesítettségének 

hiányában kirekesztődnek 
a közösségekből. 

növelése, a fogyatékkal 
élők foglalkoztatását 

végző szervezetek 
támogatása, az érintett 

emberek munkaerő-

piaci (re)integrációja 
által a tolerancia 

növelése, a 

diszkrimináció és a 
szegregáció 

csökkentése. 

Szociális 
Szolgáltatástervezési 

Koncepciójával. 

kell teljesíteni:  
-A célcsoport 

meghatározása, az 
előzetes tudásszint, 

valamint a munkaerő-

piac igényeinek 
felmérése.  

-A felmérések alapján 

a konkrét képzések 
meghatározása, a 

képzéseken résztvevők 

kiválasztása, a képzési 
tananyag és az adott 

képesítéshez 

szükséges tanulmányi 
és 

vizsgakövetelmények 

meghatározása. 
-A tényleges képzés 

megvalósítása. 

esélyt kapnak a 
munkaerő-piaci 

integrációra. 

2 Az 
akadálymentesített 

középületek, 

közterületek 
számának növelése 

 

A középületek, 
közterületek 

akadálymentesítése nem 
minden esetben megoldott 

Kecskeméten. 

Felmérni azokat a 
kecskeméti 

középületeket és 
közterületeket, amelyek 

nem vagy hiányosan 

akadálymentesítettek; a 

fizikai és digitális 

akadálymentesítés 

szintjének növelése, a 
közszolgáltatásokhoz 

való hozzáférés 

megteremtése és az 
önálló életvitel 

lehetőségeinek 

kibővítése a rászorulók 
számára. 

A célkitűzés 
összhangban áll 

Kecskemét Megyei 
Jogú Város 

Önkormányzatának 

Szociális 

Szolgáltatástervezési 

Koncepciójával. 

Fizikai és digitális 
akadálymentesítés. 

Kecskemét 
Megyei Jogú 

Város 
Önkormányzata 

2018.06.30. 1 db felmérés 
elkészítése a 

kecskeméti középületek 
és közterületek 

akadálymentességi 

állapotáról, valamint az 

akadálymentesítendő 

középületek, 

közterületek közül 
legalább 3 

akadálymentesítése 

Pályázati 
támogatás, 

önkormányzati 
önerő 

Az intézkedés 
eredményeinek 

fenntartása 
önkormányzati 

feladat. 

3 Felnőtt autisták 

nappali ellátását 
szolgáló intézmény 

fenntartását végző 

szervezettel történő 
hosszú távú 

megállapodás 

megkötése 

Kecskeméten az 

autizmussal élő fiatalok 
részvétele a köznevelési 

rendszerben országosan is 

példaértékű, ugyanakkor 
komoly problémát és 

ellátórendszerbeli 

hiányosságot jelent a 
köznevelési rendszerből a 

szociális ellátórendszerbe 

való átmenet. 

Mivel az 

önkormányzatoknak 
jelenleg nem 

kötelezettsége autista 

személyek számára 
elkülönített ellátást 

biztosítani, ugyanakkor 

természetesen 
Kecskemét Megyei Jogú 

Város Önkormányzata a 

város autizmussal élő 
polgárai számára is 

A célkitűzés 

összhangban áll 
Kecskemét Megyei 

Jogú Város 

Önkormányzatának 
Szociális 

Szolgáltatástervezési 

Koncepciójával és 
Kecskemét Megyei 

Jogú Város 

Önkormányzatának 
Civil 

Partnerségen alapuló 

együttműködési 
rendszer kiépítése az 

érdekelt 

szervezetekkel, illetve 
a lehetőségek szerint 

támogatás nyújtása 

számukra. 

Kecskemét 

Megyei Jogú 
Város 

Önkormányzata 

2018. június 30. Legalább 1 felnőtt 

autisták nappali 
ellátását szolgáló 

intézmény fenntartását 

végző szervezettel 
ellátási szerződés vagy 

hosszú távú, az ellátást 

elősegítő megállapodás 
megkötése 

Pályázati 

támogatás, 
önkormányzati 

önerő 

Az intézkedés 

eredményeinek 
fenntartása 

önkormányzati 

feladat. 
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szeretné biztosítani a 
nyugodt, boldog, 

emberhez méltó élet 
feltételeit, a 

legfontosabb cél a 

partnerség kiépítése 
azokkal a 

szervezetekkel, amelyek 

felnőtt autisták nappali 
ellátását szolgáló 

intézmény fenntartását 

végzik, illetve a 
partnerség keretein belül 

ezen szervezetek 

lehetőség szerinti 
támogatása. 

Koncepciójával. 

 


