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Tárgy: A CédrusNet Kecskemét Szenior Tudáshasznosítási Program megvalósítására 

vonatkozó együttműködési megállapodás megkötése 

 

 

 

Az előterjesztést készítette: Ladics Monika irodavezető – Humánszolgáltatási Iroda 

    Csonka Imre osztályvezető – Társadalompolitikai Osztály 

 

Kezelési megjegyzés: Határozat-tervezet 

    

Döntési változatok száma: 1 

 

Mellékletek: 1 db közgyűlési előterjesztés 

 

Véleményezésre megkapta:  
 

Egyéb szervezet, külső szakértő:  
 

Megtárgyalta:  
 

 
 

 

Törvényességi észrevételem nincs: 

 

 

 

Dr. Határ Mária 

jegyző 

 



 

 

KECSKEMÉT MEGYEI JOGÚ VÁROS 

                                                        POLGÁRMESTERE 

 
Ügyszám: 30.016-2/2016. 

Ügyintéző: Libor Zoltán 

 

 

E L Ő T E R J E S Z T É S 

Kecskemét Megyei Jogú Város Közgyűlése 

Esélyteremtési Bizottság 

2016. december 12-i ülésére 

 

 

 

Tárgy: A CédrusNet Kecskemét Szenior Tudáshasznosítási Program megvalósítására 

vonatkozó együttműködési megállapodás megkötése 

 

 

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. november 25. 

 

                 Szemereyné Pataki Klaudia 

                    polgármester 

 

 

HATÁROZAT-TERVEZET 

 

 

          /2016. (XII.12.) EtB. sz. határozat 

A CédrusNet Kecskemét Szenior Tudáshasznosítási Program megvalósítására vonatkozó 

együttműködési megállapodás megkötése 

 

 

Kecskemét Megyei Jogú Város Közgyűlése Esélyteremtési Bizottság megtárgyalta Szemereyné 

Pataki Klaudia polgármester 30.016-2/2016. számú előterjesztését, és az alábbi határozatot 

hozta: 

 

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

javasolja. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Engert Jakabné bizottsági elnök 

 



 

 

 

Kecskemét Megyei Jogú Város 

Polgármestere 

 

ELŐTERJESZTÉS 

 

Kecskemét Megyei Jogú Város Közgyűlése 

2016. december 15-én 

tartandó ülésére 

 

 
Tárgy: A CédrusNet Kecskemét Szenior Tudáshasznosítási Program megvalósítására 

vonatkozó együttműködési megállapodás megkötése 

 

 

Az előterjesztést készítette: Ladics Monika irodavezető – Humánszolgáltatási Iroda 

    Csonka Imre osztályvezető – Társadalompolitikai Osztály 

 

 

Kezelési megjegyzés: határozat- tervezet 

    

 

Döntési változatok száma: 1 

 

 

Mellékletek:  
 

                

Véleményezésre megkapta:  
 

 

Egyéb szervezet, külső szakértő:  

 

 

Megtárgyalta:  
Esélyteremtési Bizottság             .../2016. (XII.12.) EtB. számú határozat 

 

 

Törvényességi észrevételem nincs: 

 

Dr. Határ Mária 

jegyző 

 



 

 

KECSKEMÉT MEGYEI JOGÚ VÁROS 

                POLGÁRMESTERE 

 
Ügyszám: 30.016-3/2016. 

Ügyintéző: Libor Zoltán 

 

 

E L Ő T E R J E S Z T É S 

Kecskemét Megyei Jogú Város Közgyűlésének 

2016. december 15-i ülésére 

 

 

Tárgy: A CédrusNet Kecskemét Szenior Tudáshasznosítási Program megvalósítására 

vonatkozó együttműködési megállapodás megkötése 

 

 

Tisztelt Közgyűlés! 

 

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése a 265/2015. (XI.25.) határozatával 

fogadta el Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzatának Idősügyi Koncepcióját (a 

továbbiakban: Idősügyi Koncepció). A dokumentum egyebek között a következőket tartalmazza: 

„Az Idősügyi Koncepció a maga eszközeivel arra törekszik, hogy szemléletváltozást képviseljen 

az idősekről, az idősügyről való gondolkodásmód és közbeszéd terén. Ennek lényege, hogy 

ahelyett, hogy az idősödésről pusztán mint megoldandó problémáról és teherről beszéljünk, 

vegyük észre és hasznosítsuk az idős emberekben rejlő értékeket és kapacitásokat is.” ( Idősügyi 

Koncepció, 10. old.) Ez az idősekkel kapcsolatos szemléletmód nemcsak azt hangsúlyozza, hogy 

az idősek értékei és kapacitásai hasznosak a város élhetősége, versenyképessége és társadalmi 

szolidaritása szempontjából, hanem azt is, hogy ezek az értékek és kapacitások segítik az idősek 

pozitív önértékelésének kialakulását is. 

 

Az Idősügyi Koncepció azt is kiemeli, hogy „az idős korosztályt képviselő szervezeteknek fel kell 

mérni és meg kell fogalmazni, hogy melyek azok a területek, ahol ez a korosztály képes segítséget 

nyújtani a társadalom és egyben a város fejlesztéséhez, hozzá tud járulni a gazdasági élet 

fejlesztéséhez, a kultúra, az egészségügy és a szociális ellátás javításához és a harmonikus 

családi élet kialakulásához.” (Idősügyi Koncepció, 13. old.) 

 

Az önkormányzat idősügyi politikájának egyik legfontosabb alapelve az, hogy az idősödő és az 

idős emberek tapasztalata, tudása értékes humán tőke. Ugyanakkor a népesség fokozatos 

idősödése olyan társadalmi és demográfiai kihívásokat eredményez, amelyek szükségessé teszik 

olyan innovatív megoldási javaslatok kidolgozását, amelyek valós válaszokat képesek nyújtani. 

Ezek között a kihívások, feladatok és célok között jelenik meg az idősödő korosztály 

foglalkoztatásának, társadalmi részvételének, független, egészséges és biztonságos életének, 

valamint aktív életre való képességének biztosítása.  

 

Kecskemét népességi adatai egy elöregedő társadalom képét mutatják. Kecskemét Megyei Jogú 

Város Önkormányzata számára ezért is kiemelten fontos, hogy a fent említett idősügyi és 

demográfiai feladatokra és célokra reagáljon, képes legyen megfelelő válaszokat adni. Az 

önkormányzat ennek érdekében kívánja az Erasmus Oktató, Kommunikációkutató és Stratégiai 

Elemző Kft-vel együttműködve megvalósítani a CédrusNet Kecskemét Szenior 

Tudáshasznosítási Programot (a továbbiakban: CédrusNet Program). 

 



 

 

A CédrusNet Program célja Kecskemét és vonzáskörzete idősödő társadalmának foglalkoztatása, 

társadalmi részvételének elősegítése, valamint a független, egészséges és biztonságos életre való 

felkészítése a társadalmi innováció új eszközeivel. Legfontosabb célcsoportjai az 50. életévüket 

betöltött munkanélküli szakemberek, illetve a 60. életévét betöltött inaktív korosztály. A 

CédrusNet Program 2017. évi elindításával az aktív idősödés modellértékű mintaprojektjét 

kívánja megvalósítani az önkormányzat az Erasmus Oktató, Kommunikációkutató és Stratégiai 

Elemző Kft-vel együttműködve. 

 

A CédrusNet Program várható eredménye az, hogy hozzájárul a város és térsége foglalkoztatási 

mutatóinak javulásához, az idősödő társadalom szociálpolitikai és egészségügyi rendszereket 

terhelő problémáinak enyhítéséhez, továbbá a társadalmi „jól-lét” erősítéséhez. Ennek érdekében 

be kívánja csatornázni az idősödő nemzedékben rejlő tudást és tapasztalatot a településfejlesztés, 

az idősellátás és egészség-prevenció, a fiatalok mentorálása és felzárkóztatása, valamint a 

családsegítés és felzárkóztatás területén.  

 

Kérem a Tisztelt Közgyűlést, hogy a fentiek alapján, a határozat-tervezet elfogadásával döntsön 

az együttműködési megállapodás megkötéséről.  

 

 

Kecskemét, 2016. november 25. 

 

 

 

 

                              Szemereyné Pataki Klaudia 

                                     polgármester 



 

 

KECSKEMÉT MEGYEI JOGÚ VÁROS 

        KÖZGYŰLÉSE 

____________________________________ 

                                              

KIVONAT 

Kecskemét Megyei Jogú Város Közgyűlése 

2016. december 15-i ülésének jegyzőkönyvéből 

 

 

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése 

          /2016. (XII.15.) határozata 

A CédrusNet Kecskemét Szenior Tudáshasznosítási Program megvalósítására vonatkozó 

együttműködési megállapodás megkötése 

 

Kecskemét Megyei Jogú Város Közgyűlése megtárgyalta Szemereyné Pataki Klaudia 

polgármester 30.016-3/2016. számú előterjesztését és az alábbi határozatot hozta: 

 

1). A közgyűlés úgy dönt, hogy az Erasmus Oktató, Kommunikációkutató és Stratégiai 

Elemző Kft-vel a CédrusNet Kecskemét Szenior Tudáshasznosítási Program 

megvalósítása érdekében a határozat melléklete szerinti tartalommal együttműködési 

megállapodást köt. 

 

 

2) A közgyűlés felkéri Szemereyné Pataki Klaudia polgármestert az együttműködési 

megállapodás aláírására. 

 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Szemereyné Pataki Klaudia polgármester 

 


