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Tisztelt Közgyűlés! 

 

2017 május hónapban Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének a 

Közgyűlés és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 4/2013. (II. 14.) 

önkormányzati rendelete 3. melléklet 2.4.2. pontja alapján az alábbi együttműködési 

megállapodások kerültek aláírásra: 

 

1. A RÖPKE Kecskeméti Leány Röplabda Sportegyesület kérelmet nyújtott be 

önkormányzatunkhoz, melyben az Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Program „A 

felnőtt lakosság prevenciós célú egészségfejlesztése a szabadidősport révén” című EFOP-

1.8.6-17 kódszámú felhívásra benyújtandó T.E.N.Y.É.R. Tér -Erő-Nyerő-Életmód-

Reform elnevezésű pályázati anyagának támogatását kérte együttműködési megállapodás 

aláírásával. 

 

Az együttműködés tárgyát képező támogatható tevékenység egységes szakmai elvek 

mentén olyan egészségfejlesztő testmozgás és szabadidősport programok megvalósítása a 

Dél-Alföldi régióban, melyek hozzájárulnak a kínálat bővüléséhez, a munkavállalók és 

családjaik életminőségének javulásához, a szakmai együttműködések fokozásához, az 

alulról szerveződő sport és rekreációs kezdeményezések megvalósításához.  

 

Az együttműködés kiemelt célja a rendszeres testmozgás egészségjavító és 

egészségmegtartó hatásaival összefüggő ismeretek, attitűdök átadása, hosszú távú célja 

pedig a napi fizikai aktivitási szint, mozgásmennyiség növeléséhez a lehető legtöbb 

ágazatközi szereplő közötti együttműködés kialakítása, szorosabbra fűzése. A tervezett 

programok célcsoportja a Dél-Alföld régióban élő lakosságon belül a krónikus 

betegségcsoportok kockázati célcsoportjai. 

 

Az önkormányzatnak a megállapodás szerint nincs anyagi vonzattal járó kötelezettsége az 

együttműködés során. A megállapodás a pályázat nyertessége esetén lép hatályba. 

 

2. A Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület kérelmet nyújtott be önkormányzatunkhoz, 

amelyben az Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Program „Elsőként lakhatás” című, 

EFOP 1.1.4-16 kódszámú pályázati felhívására benyújtandó „INDÍT-LAK: Az utcán élő 

hajléktalan személyek társadalmi visszailleszkedését célzó lakhatás és komplex 

szolgáltatások biztosítása a Dél-Alföldön” című pályázatának támogatását kérte 

együttműködési megállapodás aláírásával. 

 



Az együttműködés fő célja az utcán élők számának csökkentése, társadalmi integrációjuk 

elősegítése elsőként lakhatás biztosításával, foglalkoztathatóságuk, esélyeik javítása vonzó 

szolgáltatások nyújtásával, települési szakmai együttműködés kialakításával. 

Az önkormányzat, mint együttműködő partner feladata a pályázó által működtetett 

„Hajléktalan szakmai műhely” megbeszéléseken való aktív részvétel, a projektben lévő 

támogatottak társadalmi aktivitásának növeléséhez szükséges szakmai támogatás nyújtása, 

kapcsolatrendszer működtetése és a „jó gyakorlatok” kölcsönös cseréje. 

 

Az önkormányzatnak a megállapodás szerint nincs anyagi vonzattal járó kötelezettsége az 

együttműködés során. A megállapodás a pályázat nyertessége esetén lép hatályba. 

 

3. A Ferenczy Ida Óvoda (a továbbiakban: óvoda) felkérést kapott az Oktatási Hivatal által 

vezetett „EFOP-3.1.3-2016 Társadalmi felzárkóztatási és integrációs köznevelési 

intézkedések támogatása” című kiemelt projektben való részvételre. A pályázat az óvoda 

Juhász Utcai Óvodáját és a Csongrádi Utcai Óvodáját érinti. 

 

Az együttműködés fő célja egy olyan méltányos, befogadó óvodai nevelési rendszer 

megteremtésére irányuló komplex program megvalósítása, amelynek célja a hátrányos 

helyzetű és halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek társadalmi integrációjának 

elősegítése.  

 

Az óvoda a pályázat szakmai megvalósulását azzal támogatja, hogy két óvodapedagógus 

aktív közreműködésével biztosítja a közös gondolkodást az esélyteremtés pedagógiai és 

intézményi tartalmáról, valamint módszeréről. 

 

Az önkormányzatnak a megállapodás szerint nincs anyagi vonzattal járó kötelezettsége az 

együttműködés során. A megállapodás annak Oktatási Hivatal általi aláírásakor lépett 

hatályba. 

 

Kérem a Tisztelt Közgyűlést, hogy szíveskedjen a beszámolóban foglaltakat elfogadni. 

 

Kecskemét, 2017. május 8.  

            

  Szemereyné Pataki Klaudia 

                           polgármester 



 

 

 

 

HATÁROZAT-TERVEZET 

 

 

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése 

…/2017. (V. 25.) határozata  

Beszámoló együttműködési megállapodások megkötéséről 

 

A közgyűlés megtárgyalta Szemereyné Pataki Klaudia polgármester 12453-2/2017. 

számú, fenti tárgyban készült beszámolóját és a következő határozatot hozta: 

 

A közgyűlés a beszámolóban foglaltakat elfogadta. 

 

 


