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Kérem a Tisztelt Bizottságot, hogy Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata 

Közgyűlésének a Közgyűlés és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 4/2013. 

(II.14.) önkormányzati rendelete 2. mellékletének 1.4.1. pontja alapján a fenti tárgyban készült, 

mellékelt közgyűlési előterjesztést szíveskedjen megtárgyalni, és döntését a határozat-

tervezetben foglaltak szerint meghozni. 

 

 

 

Kecskemét, 2016. január 18. 

 

 

                 Szemereyné Pataki Klaudia 

                    polgármester 
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K I V O N A T 

az Esélyteremtési Bizottság   

2016. február 15-i ülésének jegyzőkönyvéből 

 

 

 

 

          /2016. (II.15.) EtB. sz. határozat 

Pályázat benyújtása a 2019-es Európa Ifjúsági Fővárosa címre 

 

 

A bizottság megtárgyalta Szemereyné Pataki Klaudia polgármester 2534-2/2016. ügyszámú 

előterjesztését, és az alábbi határozatot hozta: 

 

 

A bizottság a fenti tárgyban készült közgyűlési előterjesztést a közgyűlés számára elfogadásra 

javasolja. 
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Tisztelt Közgyűlés! 

 

Az európai ifjúsági szervezetek közös fóruma, az Európai Ifjúsági Fórum 2009 óta évente 

meghirdeti az Európa Ifjúsági Fővárosa címre szóló pályázati felhívást, amelyre bármely európai 

város leadhatja pályázatát, és elnyerheti egy teljes évre ezt a címet. A cím nem jár 

pénzjutalommal, viszont a nyertes városnak egy éven át alkalma nyílik arra, hogy olyan kiemelt 

kulturális és közösségi programokat szervezzen, amelyek középpontjában az ifjúság áll, és 

amelyek modellként szolgálhatnak más európai városok számára. 

 

A 2018-as Európa Ifjúsági Fővárosa címért Kecskemét egyedüli magyar indulóként 19 másik 

európai várossal versenyzett, amelyek között olyan települések is szerepeltek, mint Tbiliszi, 

Pozsony, Larnaka, Nápoly, Isztambul vagy Bristol. Az első fordulón tovább jutva Kecskemét 

bekerült a döntőbe Cascais (Portugália), Manchester (Egyesült Királyság), Újvidék (Szerbia) és 

Perugia (Olaszország) társaságában.  A nemzetközi zsűri a 2015. november 26-i madridi 

eredményhirdetés során a portugál Cascais-nak ítélte oda a 2018-as Európa Ifjúsági Fővárosa 

címet. 

 

A döntőbe jutás elismerést érdemlő, kiemelkedő teljesítmény, ami bizonyítja, hogy a 

Kecskeméten a cél érdekében kialakult összefogás eredményes. A 2018-as Európa Ifjúsági 

Fővárosa címre benyújtott OPEN.2018 Kecskemét koncepció egy sajátos, három szereplős 

együttműködési rendszeren alapult. Ebben Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata, 

valamint a Kecskeméti Ifjúsági Kerekasztal mellett a Kecskeméti Ifjúsági Főváros Liga, mint 

kezdeményező civil szervezet is kulcsszerepet töltött be a pályázat alapgondolatának és a 

program koncepciójának megfogalmazásában. A koncepció kidolgozásában kiemelkedő 

fontosságú szerepet játszottak továbbá a kecskeméti fiatalok is, akik aktív részvétellel, innovatív 

és izgalmas kezdeményezésekkel járultak hozzá a pályázat sikerességéhez. A projekthez számos 

hazai ismert zenész, sportoló, színész is az arcát adta, valamint támogatta a Sziget Fesztivál is. A 

pályázat végső változatának leadásáig 116 helyi, országos és nemzetközi partnerszervezet 

küldött együttműködési szándéknyilatkozatot, így egy komoly hálózat jött létre annak érdekében, 

hogy Kecskemét Európa Ifjúsági Fővárosa lehessen. Ennek köszönhetően kialakult egy 42 

projektből álló portfólió is, amely az Európa Ifjúsági Fővárosa évre tervezett legfontosabb helyi, 

nemzeti és nemzetközi programok részletesen kidolgozott tervezetét tartalmazza. 

 

 

 



 

 

A kezdeményezés népszerűsítése és társadalmasítása, valamint a minél szélesebb körű 

tájékoztatás érdekében létrejött egy honlap (http://www.open2018.hu/), valamint egy facebook 

oldal is (https://www.facebook.com/OPEN2018/ ). Ez utóbbinak jelenleg több, mint 21.000 

követője van a világ minden részéből. 

 

A 2018-as Európa Ifjúsági Fővárosa címre benyújtott pályázat eredményessége, a pályázatba és 

az annak alapját képező koncepcióba befektetett munka, valamint a helyi, nemzeti és nemzetközi 

szinten kialakult együttműködési struktúra és partneri hálózat egyaránt indokolttá teszi, hogy 

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata benyújtsa pályázatát a 2019-es Európa Ifjúsági 

Fővárosa címre. Alátámasztja ezt a szándékot az a hivatalos értékelés is, amelyet az Európai 

Ifjúsági Fórum küldött az önkormányzat számára 2015 decemberében. Ez a dokumentum 

egyebek mellett a következőket tartalmazza: „Kecskemét pályázata az egyik legerősebb volt az 

öt döntős város között, különösen, ha tekintetbe vesszük, hogy a város első ízben vett részt a 

pályázaton. Kiemelendő a pályázat egészén érezhető rendkívüli motiváció, valamint az a 

ténylegesen érzékelhető lelkesedés és aktív részvétel, amelyet a fiatalok fejtettek ki a teljes 

pályázati folyamat alatt. A zsűri meggyőződése, hogy Kecskemét pályázata innovatív és értékes, 

kitűnő alapot szolgáltat ahhoz, hogy a város megkísérelje a 2019-es Európa Ifjúsági Fővárosa 

cím elnyerését.” 

 

Az Európai Ifjúsági Fórum 2015 decemberében közzé tette a 2019-es Európa Ifjúsági Fővárosa 

cím elnyerésére vonatkozó pályázat kiírását. A pályázat kizárólag angol nyelven nyújtható be 

elektronikus formában. A pályázat benyújtásának feltétele az első fordulóban 300 euró, 

továbbjutás esetén további 700 euró megfizetése. A pályázat első fordulójának benyújtási 

határideje 2016. február 28. A beérkezett pályázatok közül a szakmai zsűri 2016. április 29-ig 

választja ki az öt döntős várost. A 2019-es esztendő Európa Ifjúsági Fővárosát 2016 

novemberében nevezik meg. Ezt megelőzően 2016. október 9-ig kell kidolgozni a döntő 

fordulóra a részletes, teljes értékű pályázatot és programtervet. 

 

Kérem a Tisztelt Közgyűlést, hogy a határozat-tervezetben foglaltak szerint döntsön a pályázat 

benyújtásáról, valamint arról, hogy a nevezési díj összege a 4070102 számú, Városmarketing, 

nemzetközi kapcsolatok elnevezésű előirányzat terhére kerüljön biztosításra. 

 

 

Kecskemét, 2016. január 18. 

 

 

 

 

                              Szemereyné Pataki Klaudia 

                                     polgármester 

http://www.open2018.hu/
https://www.facebook.com/OPEN2018/
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KIVONAT 

Kecskemét Megyei Jogú Város Közgyűlése 

2016. február 18-i ülésének jegyzőkönyvéből 

 

 

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése 

          /2016. (II.18.) határozata 

Pályázat benyújtása a 2019-es Európa Ifjúsági Fővárosa címre 

 

A közgyűlés megtárgyalta Szemereyné Pataki Klaudia polgármester 2534-1/2016. számú 

előterjesztését és az alábbi határozatot hozta: 

 

1. A közgyűlés úgy dönt, hogy Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata 

megpályázza a 2019-es Európa Ifjúsági Fővárosa címet, amelyhez a nevezési díjat a 

4070102 számú, Városmarketing, nemzetközi kapcsolatok elnevezésű előirányzat 

terhére biztosítja. 

 

2. A közgyűlés felkéri Szemereyné Pataki Klaudia polgármestert a pályázat benyújtására. 

 

 

Határidő: 2016. február 28. 

Felelős: Szemereyné Pataki Klaudia polgármester 

 


