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N y i l a t k o z a t  

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata 

„Helyi foglalkoztatási együttműködések a megyei jogú város területén és 

várostérségében Foglalkoztatási Paktum Kecskeméten” 

című projekt dokumentációja Kecskemét Megyei Jogú Város Integrált Területi Programjában 

meghatározott kritériumoknak történő megfeleltethetőségéről. 

Alulírott Falu György az alábbiak szerint igazolom a címben jelzett projekt dokumentációjának 

Kecskemét MJV Integrált Területi Programjában meghatározott területi kiválasztási kritériumokhoz 

történő illeszkedését. 

Kecskemét MJV által megadott területi kiválasztási kritériumok: 

Sorszá

m 
Kritérium megnevezése Az illeszkedés magyarázata 

1. 
Illeszkedés az ITS céljaihoz és a vonatkozó 

indikátoraihoz 

Kecskemét számára kiemelt célként jelenik 

meg, hogy a város teljes társadalma 

számára megfelelő számú és minőségű 

munkahelyet és ezzel együtt megélhetést 

biztosítson, ezen városi törekvés az ITS 

stratégiai céljaiban (Sc) is visszatükröződik. 

Az Sc1 Versenyképes-innovatív város, Sc3 

Megújuló város, valamint az Sc4 az Élhető 

város stratégiai célokban feltüntetett 

fejlesztési irányokkal a projekt teljes 

illeszkedést mutat. 

Az ITS tematikus céljait (Tc) tekintve a 

projekt illeszkedik a Tc2: helyi 

adottságokat figyelembe vevő 

gazdaságfejlesztés ösztönzése, a 

munkaerőmobilitás ösztönzése, a 

vállalkozóbarát gazdasági környezet 

erősítése a helyi KKV-k versenypozícióinak 

javítása, a kiemelt járműipari térség 

minősítésben rejlő lehetőségek kiaknázása, 

a Tc3: munkaerőpiaci igényekhez 

illeszkedő, gyakorlatorientált oktatási-

képzési rendszer kialakítása, az 

infrastrukturális háttérfeltételek javítása, a 

kutatás-fejlesztési és innovációs 

kapacitások bővítése, törekvés az egyetemi 

szintű képzések számának növelésére, a 



 

 

 

Tc4: munkavállalást, a társadalmi 

befogadást, a szegénység elleni küzdelmet, 

az egészségmegőrzést, a családok 

támogatását, a helyi kötődést elősegítő, a 

gyermek- és fiatalkort, valamint az aktív 

idősödést támogató szolgáltatások és 

infrastruktúrák fejlesztése, a 

közszolgáltatások erősítése, és a Tc8: város 

térségi szerepvállalásának, központi 

szerepköreinek és funkcióinak erősítése, a 

város kapcsolatrendszerének és marketing 

tevékenységének bővítése, a város és 

térsége együttműködésének kiterjesztése, új 

gazdaság és térségfejlesztési szövetségek 

létrehozása tartalmú célokhoz.  

2. 
Hozzájárulás a belső területi 

kiegyenlítődéshez 

A projekt célkitűzése, hogy Kecskemét 

városrészei, valamint a város vonzáskörzete 

területi kiegyenlítődéséhez hozzájáruljon, 

ezért a projekt különös tekintettel kívánja 

kezelni az egyes területek sajátosságait, 

törekedve azon fejlesztési igények 

beemelésére, melyek az adott területen 

meghatározóak, ezzel is törekedve a 

társadalom és a vállalkozások számára 

vonzó környezet kialakítására. 

3. 
Hozzájárulás a belső társadalmi 

kiegyenlítődéshez 

A foglalkoztatást segítő programok 

indítása, a foglalkoztatási paktum területén 

megjelenő társadalmi integráció nagyban 

hozzájárul a negatív társadalmi 

diverzifikációk csökkentéséhez. 

4. Hozzájárulás a gazdasági növekedéshez 

A projekt fókuszában a gazdasági szereplők 

által bemutatott igényekre épített 

foglalkoztatási-képzési portfólió indítása 

áll, ezzel erősítve a konstans gazdasági 

növekedést. A megvalósításának 

indokoltságát igazolja az a tény, hogy a 

gazdaság növekedésének egyik 

legfontosabb eleme a megfelelően képzett 

elegendő munkavállaló jelenléte az adott 

gazdasági térségen, különösen hangsúlyos 

kérdésként jelentkezik ez Kecskeméten, 

ahol az elmúlt években a helyben alapított 



 

 

 

vállalkozások mellett több nemzeti és  

nemzetközi szinten is meghatározó vállalat 

telepedett le a városban, amelyek munkaerő 

szükségletének biztosítása  kiemelt 

hangsúlyt kap a projekt során.  

5. Hozzájárulás a munkahelyteremtéshez 

A projekt fő fókusza – reagálva a helyi 

igényekre és adottságokra – a foglalkoztatás 

és munkahelyteremtés növelésében 

ragadható meg. A cél elérése érdekében 

olyan képzési-, foglalkoztatási portfólió 

összeállítása történik meg, mely a meglévő 

és a városba letelepedni szándékozó  

gazdasági szereplőkkel partnerségben kerül 

kidolgozásra, ezzel szavatolva a program 

fenntarthatóságát, és biztosítva a új 

munkahelyek kialakítását. 

 

 

Kecskemét, 2017. május …….   

 

 

   

 ……………………………………………………… 

 Falu György 

 bizottsági elnök 

 Kecskemét Megyei Jogú Város Közgyűlése 

 Fejlesztési, Környezetvédelmi és Agrár Bizottság 

 A Szervezeti Működési Szabályzat szerint 

 értékelésre kijelölt szervezeti egység vezetője 

 


