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E L Ő T E R J E S Z T É S 

Kecskemét Megyei Jogú Város Közgyűlése 

Esélyteremtési Bizottság 

                                             2016. június 27-én tartandó ülésére 

 

Tárgy: A Városi Támogatási program „Ifjúsági Programok” előirányzatára beérkezett 

pályázatok véleményezése  
 

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése 62/2016. (IV.28.) határozatában 

döntött a Városi Támogatási Programról. A programban a közgyűlés 10 prioritást határozott 

meg, melyekre együttesen 85.000.000,-Ft fedezetet biztosított az önkormányzat 2016. évi 

költségvetésében. Ebből az Ifjúsági Programok megvalósítására 5.000.000,-Ft-ot biztosított 

a közgyűlés 5%-os tartalékkeret képzésével, amely tartalékkeret felhasználásáról a pályázati 

eljárás eredményeként odaítélt támogatásokról szóló döntést követően egyedi kérelmek 

alapján a feladatkörrel rendelkező bizottság javaslatának figyelembevételével döntök. A 

jelenleg felosztható összeg 4.750.000,-Ft, a fennmaradó 250.000,-Ft pedig az 5 %-os 

tartalékkeret. 

 

A pályázat célja: 

 

A 2016. évben elkészülő Ifjúsági Cselekvési Terv 2016-2018. elnevezésű dokumentumban 

megfogalmazott szakmai megállapítások, iránymutatások és tervek alapján az ifjúsági 

szervezetek és az ifjúságot segítő, támogató intézmények részvételének támogatása a város 

ifjúsági munkájában. 

 

A pályázatban támogatható tevékenységek köre: 

 

 Az ifjúsági célcsoport tagjainak egyéni személyiségfejlődését, kompetencia 

növekedését, toleranciájának fejlődését, közösséggé alakulását, közösségi 

szerepvállalását, illetve a szabadidő hasznos eltöltését szolgáló korosztályi, 

öntevékeny, fejlesztő, felzárkóztató, ismeretterjesztő, értékorientált projektek és 

programok támogatása. 

 Fiatal családok életvezetési és gyermeknevelési problémáit segítő programok 

támogatása. 

 A fiatalok részvételével (pl. kortárssegítők képzése), illetve a velük foglalkozó 

szakemberek, ifjúságsegítők, szülők közreműködésével megvalósuló nem oktatási 

rendszerű, nem direkt nevelési formájú képzések, tréningek támogatása. 

 A hátrányos, halmozottan hátrányos helyzetű fiatalok esélyegyenlőtlenségének 

megszüntetését, vagy legalább annak csökkentését szolgáló programok támogatása. 

 A megelőzés mellett a helyes minták, alternatívák, perspektívák bemutatását szolgáló, 

lehetőleg nem az elrettentés módszertanát használó programok, tréningek, valamint a 
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fiatalokat érintő kérdésekre és problémákra reagáló preventív felvilágosító programok 

támogatása. 

 Ifjúsági és ifjúságsegítő szervezetek, intézmények projektjeinek, programjainak 

támogatása. 

 Ifjúság bevonása az önkéntes munkába, önkéntesek képzésének támogatása. 

 Fiatalokat érintő bűnmegelőzési programok. 

 Pályaválasztást, pályaorientációt segítő programok támogatása. 

 Nyári szünidei, nem formális keretek között szerveződő, gyermekek részére tartandó 

programok, nyári táborok támogatása. 

 Erdei iskolai, téli tábori programok támogatása. 

 

A támogatás igénybevételére jogosultak köre: 

 

- Kecskemét területén működő ifjúsági szervezetek (alapítványok, egyesületek). 

- Kecskemét területén működő, elsősorban ifjúsággal foglalkozó intézmények. 

 

A közgyűlés döntése alapján a pályázatok benyújtási határideje 2016. május 31. napja volt. 

Határidőre 53 db pályázat érkezett. A pályázatokban bemutatott projektek teljes megvalósítási 

költsége 43.281.637,-Ft, a pályázók által igényelt támogatás összesen 17.830.990,-Ft. A 

benyújtott pályázatok összefoglaló táblázatát a határozat-tervezet melléklete tartalmazza. 

 

A pályázati anyagok áttekintése során megállapítást nyert, hogy valamennyi pályázat 

érvényes, azok tartalmi és formai szempontból megfelelnek az Ifjúsági Programok 

megvalósítására kiírt pályázati felhívásban szereplő feltételeknek. A pályázatok terjedelmük 

miatt nem képezik jelen előterjesztés mellékletét, de megtekinthetőek a hivatal Városstratégiai 

Iroda Pályázatkezelési és Közbeszerzési Osztályán az I. emelet 14. szobában. 

 

A közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvényben 

foglaltaknak megfelelően a pályázók nyilatkozatai rendelkezésre állnak. Dr. Szeberényi Gyula 

Tamás kuratóriumi elnök a 11. sorszámú Gyerekekért, Fiatalokért Alapítvány által beadott 

pályázat esetében bejelentette összeférhetetlenségét és egyben nyilatkozott arról, hogy a 

döntés meghozatalában nem kíván részt venni. A nyilatkozat jelen előterjesztés 2. sz. 

melléklete. 

 

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 1.4.6. pontja alapján véleményezze a 

beérkezett kérelmet. 

 

 

 

Kecskemét, 2016. június 16. 

 

 

 

 

Szemereyné Pataki Klaudia  

               polgármester 
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…/2016. (VI. 27.) EtB. sz. határozat 

A Városi Támogatási Program „Ifjúsági Programok” előirányzatára beérkezett 

pályázatok véleményezése 

 

Kecskemét Megyei Jogú Város Közgyűlése Esélyteremtési Bizottság megtárgyalta 

Szemereyné Pataki Klaudia polgármester 10771-15/2016. iktatószámú előterjesztését, és az 

alábbi határozatot hozta: 

 

A Bizottság Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Kecskemét 

Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2016. évi költségvetéséről szóló 29/2015. (XII. 17.) 

önkormányzati rendeletében a Városi Támogatási Program keretében az „Ifjúsági 

Programok” céljára benyújtott pályázatokat a melléklet szerint véleményezi. 

 

 

 

 

 


