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Tárgy: Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzatának Társadalmi Felzárkózási 

Stratégiája és Akcióterve 

 
 

Az előterjesztést készítette: Ladics Monika irodavezető – Humánszolgáltatási Iroda 
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Kezelési megjegyzés:  
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Mellékletek: közgyűlési előterjesztés 

 

 

Véleményezésre megkapta:  
 

Egyéb szervezet, külső szakértő:  
 

 

Megtárgyalta:  
 

 

Törvényességi észrevételem nincs: 

 

 

 

Dr. Határ Mária 

 jegyző 

 



 

KECSKEMÉT MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSE 

ESÉLYTEREMTÉSI BIZOTTSÁG ELNÖKE 

 
Ügyszám: 924-4/2018. 

 

 

E L Ő T E R J E S Z T É S 

Kecskemét Megyei Jogú Város Közgyűlése 

Esélyteremtési Bizottság 

2018. június 18-i ülésére 

 

 

 

Tárgy:  Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzatának Társadalmi Felzárkózási 

Stratégiája és Akcióterve 

 

 

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. melléklet 1.2.5. pontja alapján a fenti tárgyban készült, 

mellékelt közgyűlési előterjesztést szíveskedjen megtárgyalni, és döntését a határozat-

tervezetben foglaltak szerint meghozni. 

 

 

Kecskemét, 2018. május 28. 

 

Engert Jakabné 

bizottsági elnök 

 

 

 

 

HATÁROZAT-TERVEZET 

 

 

         /2018. (VI.18.) EtB. sz. határozat 

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzatának Társadalmi Felzárkózási 

Stratégiája és Akcióterve 

 

Kecskemét Megyei Jogú Város Közgyűlése Esélyteremtési Bizottság megtárgyalta Engert 

Jakabné bizottsági elnök 924-4/2018. ügyszámú előterjesztését, és az alábbi határozatot hozta: 

 

A bizottság a fenti tárgyban készült közgyűlési előterjesztést változatlan formában a 

közgyűlés elé terjeszti jóváhagyásra. 

 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Engert Jakabné bizottsági elnök 

 



Kecskemét Megyei Jogú Város Közgyűlése 

Esélyteremtési Bizottság 

 

 

ELŐTERJESZTÉS 

 

Kecskemét Megyei Jogú Város Közgyűlése 

2018. június 21-én 

tartandó ülésére 
 

 

 

Tárgy:  Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzatának Társadalmi Felzárkózási 

Stratégiája és Akcióterve 

 

 

Az előterjesztést készítette: Ladics Monika irodavezető – Humánszolgáltatási Iroda 

    Csonka Imre osztályvezető – Társadalompolitikai Osztály 

 

 

Kezelési megjegyzés: határozat- tervezet 

    

Döntési változatok száma: 1 

 

Mellékletek: 1 

 

                

Véleményezésre megkapta:  
Helyi Szociálpolitikai Kerekasztal 

 

Egyéb szervezet, külső szakértő:  

 

 

Megtárgyalta:  
 

   

 

Törvényességi észrevételem nincs: 

 

 

Dr. Határ Mária 

jegyző 



 
 

 

 

 



KECSKEMÉT MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSE 

ESÉLYTEREMTÉSI BIZOTTSÁG 

___________________________________________________________________________ 
 

Ügyszám: 924-5/2018. 

 

E L Ő T E R J E S Z T É S 

Kecskemét Megyei Jogú Város Közgyűlésének 

2018. június 21-i ülésére 

 

 

Tárgy:  Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzatának Társadalmi Felzárkózási 

Stratégiája és Akcióterve 

 

 

Tisztelt Közgyűlés! 

 

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata több stratégiai dokumentumában kifejezte 

már eddig is a társadalmi felzárkózás fontossága melletti elkötelezettségét. Kecskemét 

Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése a 218/2017. (X.26.) határozatával fogadta el 

Kecskemét Megyei Jogú Város Integrált Településfejlesztési Stratégiájának módosítását. A 

dokumentum Kecskemét stratégiai fejlesztési céljai között horizontális célként nevesíti az 

esélyegyenlőség, a társadalmi integráció elősegítését, valamint a foglalkoztatás és 

munkahelyteremtés lehetőségeinek biztosítását, bővítését. 

 

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzatának Helyi Esélyegyenlőségi Programja fontos 

célként említi a szegregátumokban vagy szegregációval veszélyeztetett területeken olyan 

komplex beavatkozások végrehajtását, amelyek alkalmasak a szegregációs folyamatok 

megfékezésére, a terület infrastrukturális és társadalmi felzárkózatására, illetve az ott élők 

hatékony integrációjára. 

 

Az említett dokumentumok mellett a jelen előterjesztés tárgyát képező Kecskemét Megyei 

Jogú Város Önkormányzatának Társadalmi Felzárkózási Stratégiája és Akcióterve 

megalkotását több tényező is indokolttá teszi. Az egyik legfontosabb, hogy az önkormányzat 

rendelkezzen egy olyan, széleskörű partneri hálózat és komoly szakmai szereplők 

bevonásával készült középtávú stratégiával, amely alkalmassá teszi a társadalmi felzárkózás 

és integráció terén a jövőben esetlegesen felmerülő nehézségek és problémák szakszerű és 

hatékony kezelésére. A közösség számára előnyös, ha az önkormányzat még a lehetséges 

konfliktushelyzetek szélesebb körű megjelenését megelőzve, proaktívan gondolkodik és 

cselekszik e téma vonatkozásában. 

 

Fontos hangsúlyozni, hogy a társadalmi felzárkózás, a hátrányos és halmozottan hátrányos 

helyzetű családok sikeres társadalmi integrációja jelentős mértékben gazdasági kérdés is. A 

város versenyképességét növeli, ha a dokumentum elsődleges célcsoportjába tartozó emberek, 

családok képesek lesznek a munkaerő-piac aktív tagjaivá válni. A stratégia kiemelt fontosságú 

területként kezeli a munka világát, az érintettek munkára való képességének megteremtését. 

Ehhez kulcsfontosságú az oktatás, képzés lehetőségeinek hatékony kiaknázása, ezért a 

dokumentum az iskolázottsági szint növelését, ezzel párhuzamosan pedig a foglalkoztatottság 

javulását is célként jelöli meg a célcsoport tagjai körében. 

 

 



A prevenciós – proaktív szemléletmód, illetve a társadalmi felzárkózás gazdasági relevanciája 

mellett indokolttá teszi a dokumentum létrehozását az is, hogy szükséges a közfeladat-

ellátásban résztvevő szereplők, illetve a stratégia elsődleges célcsoportját képező emberek 

közötti együttműködés kialakítása. Ez kulcsfontosságú a város élhetősége és a közfeladat-

ellátás minősége szempontjából is. 

 

Végezetül az is indokolja a dokumentum megalkotását, hogy szemléletváltásra van szükség 

mind az elsődleges célcsoport, mind pedig a társadalom többi tagja részéről a társadalmi 

felzárkózás kérdését illetően. A stratégia nagy hangsúlyt fektet az elsődleges célcsoport 

felelősségvállalására, illetve a saját helyzetének javítása érdekében megtenni szükséges 

egyéni és közösségi tevékenységekre. Ezekhez azonban a társadalom többi tagja részéről 

nyitottságra, befogadásra, támogató környezetre van szükség. E kettős igény kielégítésére 

számos konkrét javaslatot tartalmaz a dokumentum, különösen is annak Akcióterv része, 

amely olyan konkrét ajánlásokat tartalmaz, amelyek a település hatékony társadalmi 

felzárkózási folyamatait segíthetik elő. A dokumentum javaslatot tesz ugyanakkor a 

későbbiekben egy úgynevezett Közösségi Beavatkozási Terv megalkotására is, amely olyan 

kézzelfogható tevékenységeket fogalmazna meg hozzájuk rendelt forrásigénnyel kifejezetten 

az elsődleges célcsoport tagjai számára, amelyek jelentősen képesek növelni társadalmi 

felzárkózásuk esélyét.  

 

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzatának Társadalmi Stratégiája és Akcióterve 

számos partner bevonásával és együttműködésével készült el. A munkát Forgács István 

romaügyi szakértő vezette és koordinálta. A partnerek két, a stratégia megírása érdekében 

életre hívott, rendszeresen ülésező kerekasztal keretében fogalmazták meg javaslataikat, 

elvárásaikat. A Társadalmi Felzárkózási Kerekasztalba elsősorban a témában érintett szakmai 

szervezetek kaptak meghívást, például Kecskemét Megyei Jogú Város Roma Települési 

Nemzetiségi Önkormányzata, a Kecskeméti Foglalkoztatási Nonprofit Kft., a Kecskeméti 

Szakképzési Centrum, a Kecskeméti Tankerületi Központ, a Hírös Agóra Kulturális és 

Ifjúsági Központ Nonprofit Kft., a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság, a Magyar 

Máltai Szeretetszolgálat Kecskeméti Csoportja, a RÉV Szenvedélybeteg-segítő Szolgálat 

vagy a Kecskeméti Rendőrkapitányság. A Gazdasági Felzárkózási Kerekasztalban a helyi 

vállalkozói és közfeladat-ellátói szféra képviselői vettek részt, például a Kecskeméti 

Városüzemeltetési Nonprofit Kft., az Egészségügyi és Szociális Intézmények Igazgatósága, a 

Dél-alföldi Közlekedési Központ Zrt., a Magyar Posta Zrt., a KÉSZ Ipari Gyártó Kft., az SMP 

Automotive Exterior GmbH., az STI Petőfi Nyomda Kft., vagy a VER-BAU Építőipari és 

Szolgáltató Kft. képviselői.  

 

A dokumentumot a Helyi Szociálpolitikai Kerekasztal előzetesen véleményezte. 

 

Tájékoztatom a Tisztelt Közgyűlést, hogy a határozat-tervezet mellékleteként szereplő 

stratégia és akcióterv terjedelmére való tekintettel kizárólag elektronikus úton kerül 

megküldésre. 

 

Kérem a Tisztelt Közgyűlést, hogy az előterjesztést megtárgyalni, és döntését a határozat-

tervezet szerint meghozni szíveskedjen. 

 

Kecskemét, 2018. május 28. 

 

                                                                                                                     Engert Jakabné 

bizottsági elnök 



 

 

 

HATÁROZAT-TERVEZET 

 

 

 

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése 

          /2018. (VI.21.) határozata 

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzatának Társadalmi Felzárkózási 

Stratégiája és Akcióterve 

 

 

A közgyűlés megtárgyalta az Esélyteremtési Bizottság 924-5/2018. ügyszámú előterjesztését 

és az alábbi határozatot hozta: 

 

A közgyűlés Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzatának Társadalmi Felzárkózási 

Stratégiáját és Akciótervét a határozat melléklete szerinti tartalommal elfogadja, és felkéri 

Mák Kornél alpolgármestert, hogy annak nyilvánosságra hozataláról gondoskodjon. 

 

 

Felelős: Mák Kornél alpolgármester 

Határidő: azonnal 

 


