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Tisztelt Közgyűlés! 

 

 

2017. június és július 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. 

 

Az Emberi Erőforrások Minisztériuma 2013-ban az idősek szociális biztonságának erősítése 

céljából országos mintaprogram kidolgozását és bevezetését tűzte ki célul. A „Segítő kezek – 

összefogás félmillió idős otthoni biztonságáért” programhoz Kecskemét is csatlakozott. A 

program keretén belül közfoglalkoztatottak bevonásával a kecskeméti 80 év felettiek 

igényfelmérése kérdőíves lekérdezés útján történt meg. A kérdőívekben szereplő adatok 

elemzése után egy jelentést küldtünk az Emberi Erőforrások Minisztériuma részére.  

Az adatok feldolgozását követően a program folytatásaként a Nemzeti Fejlesztési 

Minisztérium a 2015. évben elindította a Segítő Kezek Infokommunikációs Modellprogramot 

azzal a céllal, hogy a 21. századi technológiai eszközök alkalmazásával segítse az 

otthonukban egyedül élő idősek társadalmi kapcsolatainak megőrzését, megerősítését, 

mindennapi aktivitásuk fejlesztését, valamint egészségi állapotuk monitorozása révén növelje 

az ellátórendszer működésének hatékonyságát. Az elmúlt években a hátrányos helyzetű 

településeknek volt lehetőségük csatlakozni a programhoz. A program sikerességének 

köszönhetően további települések csatlakozására nyílt lehetőség az idei évben.  

A csatlakozáshoz szükséges együttműködési megállapodás tervezetét a program koordinálását 

végző Segítő Kezek az Aktív Évekért Közhasznú Nonprofit Kft. küldte meg 

önkormányzatunk részére. A program keretében a 65 év feletti rászorulók egészségének, 

biztonságának javítására, magányának enyhítésére, valamint a jelenleg őket gondozó 

családtagok munkavégzésének elősegítésére nyílik lehetőség. A program Kecskeméten 4 fő 

közfoglalkoztatott bevonásával valósul meg. A modellprogram szolgáltatásai előreláthatólag 

20 fő kecskeméti idős ember számára biztosíthatók. 

 



A megállapodásban rögzített feladatok elvégzése során az önkormányzatot anyagi 

kötelezettség nem terheli, az abban rögzített adminisztratív feladatokat az önkormányzat a 

Kecskeméti Foglalkoztatási Nonprofit Kft. útján biztosítja. 

 

A Széchenyi 2020 program keretében 2017. február 24-én megjelent a „Nők a családban és a 

munkahelyen (standard)” című (EFOP-1.2.9-17 kódszámú) felhívás. A kormány a család 

társadalmi szerepének megerősítését és a társadalmi összetartás erősítését tűzte ki a felhívás 

céljául. Jelen konstrukció célja elsősorban a gyermekvállalási hajlandóság növelése, a 

munkavállalás megkönnyítése és a munkaerő-piacra való gyorsabb visszatérés, valamint a 

családok anyagi helyzetének, illetve a kisgyermekes anyák társadalmi presztízsének, 

mentálhigiénés állapotának és önbecsülésének javítása. 

A támogatást igénylő Nők a Nemzet Jövőjéért Egyesület, valamint a Bács-Kiskun Megyei 

Kereskedelmi és Iparkamara is megküldte önkormányzatunk részére a támogatási 

kérelemhez szükséges, az önkormányzattal kötendő együttműködési megállapodások 

tervezetét. A megállapodásokban rögzített feladatokkal kapcsolatban az önkormányzatot 

anyagi kötelezettség nem terheli. 

 

Az Interreg Duna Transznacionális Program (Interreg-DTP) keretében a stuttgarti székhelyű 

Európai Oktatásért Alapítvány (E.F.E.-European Foundation for Education e.V.) vezetésével 

megvalósuló „EDU-LAB-DTP1-1-115-4.1” kódszámú „Új Dunamenti Munkaerőpiaci 

Szabályzás Felsőoktatásban betöltött jelentősége” („New Danubian Governance in Labour 

market Relevance of Higher Education”) című nemzetközi projektben magyar projekt 

partnerként a Neumann János Egyetem vesz részt. Az Európai Oktatásért Alapítvány 2017. 

június 27-én érkezett közvetlen felkérésére Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata 

társult stratégiai partnerként (ASP – associated strategic partner) kapcsolódik a projekt 

megvalósításához, melynek érdekében szükséges a Neumann János Egyetemmel történő 

együttműködési megállapodás megkötése.   

A 2017. január és 2019. június között 30 hónapon át tartó projektben 10 országból több mint 

20 partner vesz részt. Önkormányzatok, minisztériumok, felsőoktatási intézmények és az 

oktatással foglalkozó civil szervezetek összefogásával jön létre a fiatal generáció szakmai 

esélyeit javító európai kezdeményezés. A projekt megvalósítása során a közös gondolkodás és 

a tapasztalatok megosztása útján tudásbázis kialakítására nyílik lehetőség. Az önkormányzat 

társult stratégiai partnerként való részvétele a projektben jelentős hozzáadott értéket képvisel: 

megszerzett tapasztalatai és a Neumann János Egyetemmel kialakított jó gyakorlat 

megosztása fontos eleme lesz a projekt eredményeként létrejövő új irányítási modell 

kialakításának.  

A megállapodásban rögzített feladatokkal kapcsolatban az önkormányzatot anyagi 

kötelezettség nem terheli, az önkormányzat részéről felmerülő költségeket a Neumann János 

Egyetem biztosítja. 

 

 

A fentiek alapján kérem a Tisztelt Közgyűlést a beszámoló elfogadására.  

 

 

 

Kecskemét, 2017. augusztus 28. 

 

 

   Mák Kornél 

          alpolgármester 



                  

 

 

HATÁROZAT-TERVEZET 

 

 

 

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése 

          /2017. (IX.21.) határozata 

Beszámoló együttműködési megállapodások megkötéséről 
 

A közgyűlés megtárgyalta Mák Kornél alpolgármester 14.132-7/2017. és 18.056-4/2017. 

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

 

 

A közgyűlés a beszámolóban foglaltakat elfogadta. 


