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ELŐTERJESZTÉS 
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2017. október 31-én 

tartandó rendkívüli ülésére 

 

Tárgy: Döntés a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program keretében 

benyújtott/benyújtandó támogatási kérelmekben megjelölt projektek illeszkedéséről 

Kecskemét Megyei Jogú Város Integrált Területi Programjában meghatározott 

területi kiválasztási kritériumhoz 

 

Tisztelt Bizottság! 
 

A Nemzetgazdasági Minisztérium és Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata 2015. 

augusztus 15-én kötötte meg a 2014-2020 közötti időszak Terület- és Településfejlesztési 

Operatív Programja 6. Fenntartható városfejlesztés prioritásának végrehajtási feladatairól 

szóló megállapodást, mely annak közgyűlési jóváhagyásától, 2015. szeptember 24-től 

hatályos. 

 

A Megállapodás II.2.2. pontja a TOP 6. prioritásának végrehajtása érdekében az 

önkormányzat kötelezettségeként írja elő a megvalósítani tervezett projektelemek értékelését, 

oly módon, hogy a tervezett projektelem miként illeszkedik Kecskemét Megyei Jogú Város 

Integrált Területi Programjában (ITP) meghatározott területi kiválasztási kritériumokhoz. 

 

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének a Közgyűlés és Szervei 

Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 4/2013. (II.14.) önkormányzati rendelete 2. 

melléklete 3.1.6. pontja alapján a Fejlesztési, Környezetvédelmi és Agrár Bizottság dönt a 

megállapodás II.2.2. pontjában meghatározott értékelési feladatokkal kapcsolatban. 

 

Kérem, hogy a TOP 6. prioritására benyújtandó támogatási igények megalapozása érdekében 

a Tisztelt Bizottság az alábbi fejlesztési elképzelések vonatkozásában szíveskedjen dönteni. 

 

1. A „Parkolási infrastruktúra kialakítása a Rudolf-laktanyában” címmel a TOP-

6.3.1-16 kódszámú „Barnamezős területek rehabilitációja” című felhívásra 

benyújtott támogatási kérelem 

 

Magyarország Kormányának TOP-6.3.1-16 kódszámú felhívása a helyi önkormányzatok 

részére a megyei jogú városok barnamezős területeinek környezettudatos átalakítása, 

vállalkozói tevékenységeket ösztönző, a népességmegtartó településfejlesztési beavatkozások 

érdekében került kiírásra. 

 

A „Parkolási infrastruktúra kialakítása a Rudolf-laktanyában” című projekt keretében két fő 

fejlesztést kíván megvalósítani az önkormányzat a Kecskemét, 10208/5 hrsz-ú Rudolf-

laktanya területén, egyrészt díjfizetés ellenében használható parkolási infrastruktúra, 

mélygarázs kialakítását, másrészt a laktanya területén belüli közmű-infrastruktúra kiépítését.  



 

A fejlesztés szorosan kapcsolódik a Rudolf-laktanya komplex megújításához, melynek alapja 

a TOP-6.3.1-15-KE1-2016-00001 azonosítószámú, „A Rudolf-kert építészeti és közterületi 

fejlesztése, szinergiában a városgazdaságilag fenntartható célkitűzéseivel” című projekt 

keretében megvalósításra kerülő teljes barnamezős revitalizáció. Az akcióterületen 

megvalósuló további, többek között szociális, turisztikai, oktatási, valamint egyéb épület- és 

területfejlesztések úgy válhatnak teljessé, ha a közösség által igénybe vehető tér, illetve 

zöldfelület megtartása mellett kiépítésre kerülnek a létrejövő komplexum elérhetőségét javító 

és funkcióját biztosító parkolóhelyek, valamint az alapműködéshez elengedhetetlen közmű-

infrastruktúra.  

 

A mélygarázs kialakításával új építménnyel bővülne az örökségvédelem alatt álló barnamezős 

terület meglévő épületállománya, funkciója biztosítottá válna, mely ugyanakkor a terület 

zöldfelületének nagyságát megőrizné, így megtörténne a teljes terület rehabilitációja. A 

fejlesztési elképzelés közvetve támogatja a település gazdaságának élénkítését és 

munkahelyteremtését, funkcionálisan szorosan kapcsolódva a területen megvalósuló egyéb, 

gazdaságélénkítő tevékenységet támogató beruházásokhoz.  

 

Tervezett beruházás nagyságrendje: nettó  1 194 776 100 Ft 

Becsült projekt összköltség: nettó  1 300 000 000 Ft 

Tervezett elszámolható költség: nettó  1 300 000 000 Ft 

Támogatás maximális mértéke: nettó  1 300 000 000 Ft 

Maximális támogatási intenzitás: 100 % 

Tervezett megvalósítás:  2017.12.31 - 2019.08.31 

 

A támogatási kérelem 2017. szeptember 29-én került benyújtásra az Irányító Hatóság részére 

a Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének a Közgyűlés és Szervei 

Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 4/2013.(II.14.) önkormányzati rendelete 

(továbbiakban: SZMSZ) 3. melléklete 2.4.2. pontja alapján. 

 

2. „A helyi identitás és kohézió erősítése Kecskeméten” címmel a TOP-6.9.2-16 

kódszámú „A helyi identitás és kohézió erősítése” című felhívásra benyújtott 

támogatási kérelem 

 

A projekt keretében olyan közösségfejlesztési folyamat kerül megvalósításra, mely 

Kecskemét Megyei Jogú Város közigazgatási területének 15 településrészén, célterületeket 

alkotva kerül végrehajtásra. A célterületek lakossága minden esetben eléri az 500 főt és nem 

haladja meg a 15 ezer főt. A projekt konzorciumban kerül megvalósításra az AIPA Nonprofit 

Kft. bevonásával.  

 

A TOP-6.9.2-16 kódszámú „A helyi identitás és kohézió erősítése” című felhívásban 

meghatározott támogatható tevékenységek közösségi munkamódszerek alkalmazásával 

kerülnek megvalósításra a „Cselekvő közösségek” kiemelt projekt módszertani útmutatója 

alapján. Ennek megfelelően a projekt keretében megvalósul: közösségek részvételével 

megvalósuló felmérés és tervezés, az érintett célterület közösségi tevékenységének történeti 

feltárása és a lakosság számára elérhetővé tétele, közösségi akciók, tevékenységek, 

események, programok, folyamatok megvalósítása, a társadalom és gazdaságfejlesztés 

tekintetében meghatározó dokumentumok áttekintése, szükség esetén azok megújítása, 

közösségfejlesztési folyamatról tájékoztató közösségi információs pont kialakítása, 

közösségfejlesztési folyamat szakmai minőségének biztosítása.  

 

A fenti tevékenységekkel együtt eszközbeszerzés, partnerségi együttműködés kialakítása, 

bűnmegelőzést és közbiztonság javítását segítő programok, infokommunikációs 



akadálymentesítés, továbbá a kötelező nyilvánosság biztosítása valósul meg a projekt 

keretében. 

 

Becsült projekt összköltség: bruttó 517 000 000 Ft 

Tervezett elszámolható költség: bruttó 517 000 000 Ft 

Támogatás maximális mértéke: bruttó  517 000 000 Ft 

Maximális támogatási intenzitás: 100 % 

Tervezett megvalósítás:  2018.01.01 - 2021.12.31 

 

Kérem, hogy a Tisztelt Bizottság a határozat-tervezet elfogadásával döntsön a fejlesztési 

elképzelések megvalósítása érdekében benyújtandó támogatási kérelmek ITP-ben 

meghatározott területi kiválasztási kritériumokhoz történő illeszkedéséről és hatalmazzon fel 

a mellékelt nyilatkozatok aláírására. Az illeszkedések részletes indokolása a nyilatkozatok 

„Az illeszkedés magyarázata” oszlopában találhatóak. 

 

Kecskemét, 2017. október 26. 

 

 

Falu György 

elnök 



Határozat-tervezet 

 

 

…/2017. (X.31.) FKAB. sz. határozat 

Döntés a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program keretében 

benyújtott/benyújtandó támogatási kérelmekben megjelölt projektek illeszkedéséről 

Kecskemét Megyei Jogú Város Integrált Területi Programjában meghatározott területi 

kiválasztási kritériumhoz 

 

Kecskemét Megyei Jogú Város Közgyűlése Fejlesztési, Környezetvédelmi és Agrár Bizottság 

megtárgyalta Falu György elnök 5834-…/2017. számú előterjesztését, és az alábbi döntést 

hozta: 

 

1) A bizottság megállapítja, hogy a TOP-6.3.1-16 kódszámú, „Barnamezős területek 

rehabilitációja” című felhívás keretében megvalósítandó „Parkolási infrastruktúra 

kialakítása a Rudolf-laktanyában” című projekt illeszkedik a Kecskemét Megyei Jogú 

Város Integrált Területi Programjában meghatározott területi kiválasztási kritériumokhoz. 

2) A bizottság megállapítja, hogy a TOP-6.9.2-16 kódszámú, „A helyi identitás és kohézió 

erősítése” című felhívás keretében megvalósítandó „A helyi identitás és kohézió erősítése 

Kecskeméten” című projekt illeszkedik a Kecskemét Megyei Jogú Város Integrált Területi 

Programjában meghatározott területi kiválasztási kritériumokhoz. 

 

3) A bizottság felhatalmazza Falu György elnököt, hogy a határozat-tervezet mellékletében 

foglalt tartalommal az ITP-ben meghatározott területi kiválasztási kritériumokhoz történő 

illeszkedéséről szóló nyilatkozatot aláírja. 

 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Falu György bizottsági elnök 

 


