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KECSKEMÉT MEGYEI JOGÚ VÁROS ALPOLGÁRMESTERE 
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Ügyiratszám: 29194-4/2018. 

 

 

 

 

E L Ő T E R J E S Z T É S 

Kecskemét Megyei Jogú Város Közgyűlése 

Esélyteremtési Bizottság 

2018. november 19-i ülésére 

 

 

Tárgy:  Együttműködési megállapodás megkötése a Kecskemét-Széchenyivárosi 

Közösségépítő Egyesülettel 

 

 

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 

rendelet 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, 2018. október 29. 

 

 

         Dr. Szeberényi Gyula Tamás 

                                 alpolgármester 

 

 

 

HATÁROZAT-TERVEZET 

 

          /2018. (XI.19.) EtB. számú határozat 

Együttműködési megállapodás megkötése a Kecskemét-Széchenyivárosi Közösségépítő 

Egyesülettel 

 

 

Kecskemét Megyei Jogú Város Közgyűlése Esélyteremtési Bizottság megtárgyalta Dr. Szeberényi 

Gyula Tamás alpolgármester 29194-4/2018. 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 Alpolgármestere 

 

ELŐTERJESZTÉS 

 

Kecskemét Megyei Jogú Város Közgyűlése 

 

2018. november 22-én 

tartandó ülésére 

 

 

 

Tárgy:  Együttműködési megállapodás megkötése a Kecskemét-Széchenyivárosi 

Közösségépítő Egyesülettel 
 

 

 

Az előterjesztést készítette:  Ladics Monika irodavezető - Humánszolgáltatási Iroda 

                                               Csonka Imre osztályvezető - Társadalompolitikai Osztály   

 

Kezelési megjegyzés: Határozat-tervezet 

 

 

Döntési változatok száma: 1 

 

 

Melléklet:  
                                   

 

Véleményezésre megkapta:  

 

 

Egyéb szervezet, külső szakértő:  
 

 

Megtárgyalta:  
Esélyteremtési Bizottság                                                       .…/2018. (XI. 19.) EtB. sz. határozat 

Városstratégiai és Pénzügyi Bizottság   …./2018. (XI.20.) VPB. sz. határozat

  

 

 

Törvényességi észrevételem nincs: 

 

 

 

Dr. Határ Mária 

jegyző 



 
Kecskemét Megyei Jogú Város Alpolgármestere 

 
 
 

Ügyiratszám: 29194-2/2018. 

 

 

ELŐTERJESZTÉS 

Kecskemét Megyei Jogú Város Közgyűlése 

2018. november 22-i ülésére 

 

 

 

Tárgy:  Együttműködési megállapodás megkötése a Kecskemét-Széchenyivárosi 

Közösségépítő Egyesülettel 

 

 

 

Tisztelt Közgyűlés! 

 

 

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata (továbbiakban: Önkormányzat) 2007 óta támogatja 

a Kecskemét-Széchenyivárosi Közösségépítő Egyesület (továbbiakban: Egyesület) „Boldogabb 

családokért” Családi Életre Nevelés (továbbiakban: CSÉN) mintaprogramját.  

 

A program 2013 szeptemberétől része az új Nemzeti Alaptantervnek, mint kiemelt fejlesztési 

terület. A kormányzati elképzeléseknek megfelelően az erkölcsi megújulás egyik fontos 

megnyilvánulása kell, hogy legyen a családi élet tisztelete a hétköznapokban. A cél, hogy a 

köznevelési ágazat kivegye részét az élet tisztelete, a gyermekvállalás előmozdítása, a társadalom 

népesedési krízisének kezelésében való részvételén keresztül az egész társadalmat érintő problémák 

megoldásából. Valós változások csak összefogással és a sokféle eszköz összehangolásával érhetők 

el. 

 

Az Önkormányzat 2016. január 1. és 2018. december 31. közötti időszakra együttműködési 

megállapodást kötött az Egyesülettel, a megállapodást a közgyűlés a 229/2015. (X.22.) számú 

határozatával hagyta jóvá. Az Egyesület kérte, hogy lehetőség szerint az Önkormányzat a 2018. 

évet követően is támogassa a CSÉN program kecskeméti megvalósítását, valamint készüljön az 

Egyesület és az Önkormányzat között - 2019. január 1-től határozatlan időre - együttműködési 

megállapodás.   

 

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

együttműködési megállapodás megkötéséről.  

 

 

Kecskemét, 2018. október 29.  

      

              

Dr. Szeberényi Gyula Tamás 

                                            alpolgármester

 



 

HATÁROZAT-TERVEZET 

 

 

 

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése 

……/2018. (XI.22.) határozata 

Együttműködési megállapodás megkötése a Kecskemét-Széchenyivárosi Közösségépítő 

Egyesülettel 
 

 

Kecskemét Megyei Jogú Város Közgyűlése megtárgyalta Dr. Szeberényi Gyula Tamás 

alpolgármester 29194-2/2018. számú előterjesztését és az alábbi határozatot hozta: 

 

 

1) A közgyűlés úgy dönt, hogy a Kecskemét-Széchenyivárosi Közösségépítő Egyesülettel a 

„Boldogabb családokért” Családi Életre Nevelés program kecskeméti megvalósítása érdekében 

a határozat melléklete szerinti tartalommal együttműködési megállapodást köt. 

 

 

2) A közgyűlés felkéri Dr. Szeberényi Gyula Tamás alpolgármestert az együttműködési 

megállapodás aláírására. 

 

 

Határidő: 2018. december 31. 

Felelős: Dr. Szeberényi Gyula Tamás alpolgármester 

 

 

3) A közgyűlés felkéri Dr. Szeberényi Gyula Tamás alpolgármestert, hogy a Kecskemét-

Széchenyivárosi Közösségépítő Egyesület „Boldogabb családokért” Családi Életre Nevelés 

programjának kecskeméti megvalósításához szükséges éves támogatási összeget határozatlan 

időszakra a mindenkori költségvetés tervezésekor vegye figyelembe. 

 

 

Határidő: értelemszerűen 

Felelős: Dr. Szeberényi Gyula Tamás alpolgármester 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



melléklet a …/2018. (XI.22.) határozathoz  

Ügyszám: 29194-3/2018. 

Ügyintéző: Uhljár Gábor 

 

 

EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS 

 

 

 

amely létrejött egyrészről Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata (székhelye: 

Kecskemét, Kossuth tér 1., adószám: 15724540-2-03, KSH szám: 15724540-8411-321-03, 

képviseli: Szemereyné Pataki Klaudia polgármester, az alpolgármesterek közötti 

feladatmegosztásról és a kiadmányozásról szóló 2/2014. számú Polgármesteri Utasítás alapján 

aláírásra jogosult: Dr. Szeberényi Gyula Tamás alpolgármester, a továbbiakban: Önkormányzat),   

másrészről a Kecskemét-Széchenyivárosi Közösségépítő Egyesület (székhelye: Kecskemét, Irinyi 

u. 62., képviseli: Hortobágyi Tibor elnök, Adószám: 18353183-1-03, a továbbiakban: Egyesület) 

között az alábbiakban meghatározott feltételek mellett: 

 

1. Az Önkormányzat elismeri, fontosnak és szükségesnek tartja az Egyesület „Boldogabb 

családokért” Családi Életre Nevelés (CSÉN) mintaprogramját, annak értékeit, a gyermek és fiatal 

korosztálynak szóló üzenetét, családbarát szemléletét. Komoly szakmai eredménynek tekinti, hogy 

az Egyesület 2012. május 1-jétől a CSÉN Országos Módszertani Központja lett az Emberi 

Erőforrások Minisztériuma (EMMI) támogatásának köszönhetően. Az Egyesület 2017. január 11-

től tagja az EMMI Családi életre és kapcsolati kultúrára nevelés Kerekasztalnak. Emellett a 

Családbarát Ország Nonprofit Közhasznú Kft. felkérésére részt vesz az országos CSÉN képzésben 

(1000 pedagógus képzése), valamint 2018 januárjától az Oktatási Hivatal felkérésére az országos 

napközis és bentlakásos táborok „Életvezetés, családi életre nevelés és közösségi szerepvállalás” 

című táborterveinek kidolgozásában.  

 

2. A Nemzeti Alaptantervben kiemelt fejlesztési területként szereplő családi életre nevelés iskolai 

bevezetésének segítésére az Egyesület vállalja:  

 

a) a „Boldogabb családokért” Családi Életre Nevelés program keretében a kecskeméti iskolákban 

a család-órák tartását 1-12-es korosztályú diákok számára igény szerint, valamint mentorálási 

programjának bevezetésével az iskolák pedagógusai, szakemberei (pl. iskolavédőnők, stb.)  

számára, 

 

b) az érdeklődő szakembereknek hospitálási lehetőséget ajánl fel a család-órákon, 

 

c) a pedagógusok, ifjúsággal foglalkozó szakemberek családi életre nevelés munkájának segítésére 

konzultációs lehetőséget biztosít, CSÉN Módszertani Bemutatókat tart igény szerint 

szakembereknek, tantestületeknek, igyekszik kiépíteni az iskolákon belül a CSÉN ügyéért felelős 

munkacsoportokat, 

 

d) CSÉN szakmai segédanyagait elérhetővé teszi a kecskeméti iskolák pedagógusai, szakemberei 

számára: CSÉN Tanári Kézikönyv, CSÉN Módszertani DVD (DVD: módszertani 

segédanyagokat, óravázlatokat, a család-órákon felhasznált szemléltető eszközöket, ábrákat, 

képeket, bemutató család-óra videofilmeket tartalmaz), 

 

e) az Egyesület által adaptált MFM-Projekt keretében Ciklus-show felvilágosító foglalkozásokat 

tart lányoknak, 

 

f) igény szerint szülőknek előadásokat, foglalkozásokat tart CSÉN témában. 



 

3. Az Egyesület az éves önkormányzati támogatás elszámolásáról pénzügyi és szakmai beszámolót 

készít.  

 

4. Az Önkormányzat az együttműködés keretein belül az alábbiakat vállalja: 

 

a) az ifjúsággal kapcsolatos önkormányzati dokumentumok, koncepciók, stratégiák, cselekvési 

tervek elkészítését megelőzően az Egyesületet az előkészítő munkákba bevonja, 

 

b) a költségvetés terhére a CSÉN program megvalósításához támogatást nyújt, erre vonatkozóan 

az Egyesülettel évente támogatási szerződést köt, amelyben meghatározza a támogatás célját és 

összegét, 

c) biztosítja a város honlapján a CSÉN programmal kapcsolatos hírek, információk igény szerinti 

megjelentetését, 

d) tájékoztatja az Egyesületet az önkormányzat ifjúsági programjairól.  

 

5. Együttműködő felek a megállapodást 2019. január 1. napjától határozatlan időre kötik. A 

megállapodást bármelyik fél 3 hónapos felmondási idővel felmondhatja.  

 

6. Az esetlegesen felmerülő jogvitákkal kapcsolatosan a felek – hatáskörtől függően - kikötik a 

Kecskeméti Járásbíróság, illetve a Kecskeméti Törvényszék kizárólagos illetékességét. 

 

7. Jelen megállapodásban nem szabályozott kérdésekben a Ptk. rendelkezései az irányadóak.  

 

8. Ezen megállapodást a felek, mint akaratukkal mindenben megegyezőt, jóváhagyólag aláírták. 

 

  

 

Kecskemét, 2018. ……………………. 

 

 

 

 

……………………………………                                    …………………………………. 

    Dr. Szeberényi Gyula Tamás                       Hortobágyi Tibor 

    alpolgármester                       elnök 

  Kecskemét Megyei Jogú Város         Kecskemét-Széchenyivárosi Közösségépítő 

              Önkormányzata                    Egyesület 

 

 

 

 

 

 

 

 


