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Tisztelt Képviselő-testület!

Az egyik  alapító  szervezet,  a  veszprémi  székhelyű Oktker-Nodus  Kiadó  Kft.  bevonása  által  a
tervezés  szakaszában  részt  vettem  a „KárpátHáló” Közösségi  Együttműködés  a  Szépkorúakért
szervezet (a továbbiakban: KárpátHáló KESZ) egyik megbeszélésén, amelyen akkor a célkitűzések
megfogalmazásáról, az önkormányzatok lehetséges szerepéről volt szó. Az elhangzottak alapján úgy
gondoltam,  amennyiben  a  szervezet  a  tervezett  célokkal  létrejön,  Várpalota  Város
Önkormányzatának érdemes ahhoz csatlakoznia.

Az egyesülés 2013 augusztus 29-én megalakult Kecskeméten, ahol az alapítók kinyilvánították azon
szándékukat, hogy a Kárpát-medence régióiban élő, időskorú lakosság életkörülményeinek javítása,
az  aktív  időskori  élet  megélési  képességének kiterjesztése,  a  generációk közötti  együttműködés
érdekében,  a  lifelong  learning  (élethosszig  tartó  tanulás)  keretében  főleg  képzési  és  egyéb
szolgáltatások  összehangolt  és  közös  tevékenységként  történő  végzése  céljából  hálózati
együttműködést hoznak létre.
Az együttműködésben a Kárpát-medence régió önkormányzatai, a régióban működő felnőtt-képző
és  a  felnőttképzési,  továbbá  a  gyermekekkel  és  fiatalokkal  foglalkozó  szervezetek,  valamint  a
szociális, az egészségügyi, a kulturális és a rekreációs szolgáltatásokat nyújtó szervezetek vehetnek
részt.

A KárpátHáló KESZ küldetése:
A Kárpát-medence régióinak területén élő, főleg időskorú lakosság életkörülményeinek javítása a
nem szakmai célú  képzések és  egyéb fejlesztő szolgáltatások által  közvetített  tudás,  ismeret  és
készségek révén, és a nemzedékek közti kapcsolat erősítése.

A KárpátHáló KESZ értékrendje:
• az időskorúak tisztelete, tapasztalataik hasznosítása;
• az aktív, tevékeny időskorú életbe vetett hit;
• a tudás és az ismeret fejlesztése iránti elkötelezettség;
• közösségépítés, közösségfejlesztés iránti elkötelezettség;
• időskorúak társadalmi, szociális helyzetének javítását elősegíteni hivatott önzetlen szolgálat.

Tevékenységek megvalósítása:
•A KárpátHáló KESZ tevékenységében együttműködő szervezetek kinyilvánítják elkötelezettsé-

güket a KESZ küldetése, értékrendje és az ezekből megfogalmazható célok iránt.
•A KárpátHáló KESZ keretében végzett tevékenységekre az abban közreműködő tagszervezetek

együttműködési szerződést kötnek a KESZ mentor szervezetével, a KárpátHáló Egyesület-
tel. A szerződések teljesítéséért a szerződést kötő tagszervezetek önálló felelősséggel tartoz-
nak.

A csatlakozás Önkormányzatunk számára anyagi kötelezettségvállalással nem jár, a szervezet nem
profitorientált, a tevékenységéhez szükséges forrásokat főként pályázatokból kívánja biztosítani. Az
etikai  kódexében  szerepel,  hogy:  „Ezeket  a  célokat  főleg  megpályázott  és  elnyert  operatív
programokkal  kívánjuk  megvalósítani.  A pályázati  és  egyéb  források  megszerzése  tehát  nem a
hálózati  együttműködésben résztvevő szervezetek profitszerzését,  hanem az előzőekben felsorolt
célok magvalósítását szolgálja.”

Az  előterjesztéshez  mellékelem  az  alapítók  korábbi,  csatlakozásra  felhívó  levelét,  az  alapító



szervezetek  felsorolását.  Önkormányzatok  közül  eddig  Kecskemét,  valamint  Erdélyből
Sepsiszentgyörgy és Ákosfalva lépett  be a szervezetbe,  ezen felül több településen folyamatban
mindennek előkészítése.

Fent leírtak alapján kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a szervezet céljait és értékrendjét
figyelembe véve, a településünkön élő szépkorú lakosság életkörülményeinek a javítása érdekében
döntsünk  Önkormányzatunk  csatlakozásáról  a  „KárpátHáló” Közösségi  Együttműködés  a
Szépkorúakért szervezetbe.

Várpalota,  2013. november 19.

Katona Csaba
alpolgármester
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VÁRPALOTA VÁROS ÖNKORMÁNYZATI Határozati javaslat
KÉPVISELŐ-TESTÜLETE
8100 Várpalota, Gárdonyi G. u. 39. 
Tel.: (88) 592-660, fax: (88) 575-760

Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testülete 2013. november 28-i ülésén a következő
határozatot hozta:

…..  /2013.     (XI. 28.)     képviselő-testületi     határozat:

Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testülete  a  szervezet  küldetésének  és
értékrendjének az ismerete alapján, a Várpalota város területén élő 60 év feletti korú lakosság
életkörülményeinek  a  javítása  érdekében  kifejezi,  hogy  Várpalota  Város  Önkormányzata
csatlakozni  kíván  a  „KárpátHáló” Közösségi  Együttműködés  a  Szépkorúakért  hálózati
együttműködéshez.

A  Képviselő-testület  felhatalmazza  Talabér  Márta  polgármestert  a  határozat  mellékletét
képező  csatlakozási  szándéknyilatkozat  és  az  annak  mellékletét  képező  alapító  okirat,
adatkezelési nyilatkozat és minőségirányítási nyilatkozat aláírására.

Határidő: azonnal
Felelős: Talabér Márta polgármester
Végrehajtásban közreműködik: Bérczes Beáta jogi előadó

Várpalota,  2013. november 28.

Talabér Márta Máténé dr. Ignácz Anita 
polgármester jegyző
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„KárpátHáló KESZ”
Közösségi Együttműködés a Szépkorúakért

ALAPÍTÓ SZERVEZETEK

A szervezet neve Ország Fő tevékenység Cím Képviselő
Tabula 
Felnőttképző 
Központ

Románia,
Maros megye

képzés 540447 
Marosvásárhely, 
1918 December 
1. sugárút 86. F.

László Tünde
igazgató

LAM Alapítvány Románia, 
Kovászna 
megye

képzés, hitelezés 527105
Illyefalva, Fő 
utca 222.

Klárik Attila
ügyvezető 
igazgató

Nagykapos és 
Vidéke Társulás

Szlovákia képzés, 
rendezvényszervezés

07901
Cepel’ 64
Velke’ Kapusany

Gabri Rudolf
elnök

Sepsiszentgyörgy
Helyi Tanácsa
Zathureczky 
Berta Otthon

Románia,
Kovászna 
megye

idősgondozás Sepsiszentgyörgy
Grigore Balan 
utca 31.

Klárik Mária 
Antónia
ügyvezető 
igazgató

Oktker-Nodus 
Kiadó Kft.

Magyarország,
Veszprém 
megye

felnőttképzés, 
könyvkiadás

8000 Veszprém,
Bartók Béla u. 
12.

Varga István
igazgató

II. Rákóczi 
Ferenc
Kárpátaljai 
Magyar Főiskola

Ukrajna képzés 90202
Beregszász,
Kossuth tér 6.
Pf. 33

Váradi 
Natália
felnőttképzési
vezető

Obrazovno-kultu
rna ustanova 
"Cnesa" Oktatási
és Művelődési 
Intézmény

Szerbia képzés, 
rendezvényszervezés

24420 
Kanjia 
(Magyarkanizsa) 
- Glavni trg 9. 
(Fő tér 9)

Búzás Hedvig
igazgató-hely
ettes

Európa Jövője
Egyesület

Magyarország,
Bács Kiskun 
megye

rendezvényszervezés 6000 Kecskemét,
Kápolna u. 24.

Farkas Gábor
elnök

KárpátHáló 
Egyesület

Magyarország,
Bács Kiskun 
megye

képzés, 
rendezvényszervezés

6000 Kecskemét,
Kápolna u. 24.

Palotás József
elnök

Hírös Sport 
Nonprofit Kft.

Magyarország,
Bács Kiskun 
megye

sport, szabadidő, 
rekreáció és 
rendezvényszervezés

6000 Kecskemét,
Olimpia u. 1/A.

Zámbori 
Péter
igazgató
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