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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 (a 

továbbiakban: 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. 

 

Támogatási kérelmek benyújtása a TOP-6.1.5-16 kódszámú „Gazdaságfejlesztést és a 

munkaerő mobilitás ösztönzését szolgáló közlekedésfejlesztés” című felhívásra 

 

A konstrukció célja hogy az állami utak építtetői és a megyei jogú városok önkormányzatai a 

közúthálózat gazdaságfejlesztő és mobilitást ösztönző felújítását és fejlesztését valósítsák meg 



mindezt annak érdekében, hogy a megyei jogú városok gazdasági területei jól 

megközelíthetőek legyenek a vállalkozások és a munkavállalók számára. 

A fejlesztéseknek a térségi adottságokra és speciális igényekre kell épülniük, kapcsolódniuk 

kell közvetve vagy közvetlenül a helyi gazdaságfejlesztés elemeihez, továbbá közvetetten a 

kis- és középvállalkozások működéséhez (is) szükséges közlekedési infrastruktúra 

fejlesztésére kell irányulniuk. 

 

A. Támogatási kérelem benyújtása „Homokbánya, Déli feltáró út II. ütemének 

megvalósítása” címmel. 

 

Az ITP mellékletét képező táblázat indikatív jelleggel megvalósítandó fejlesztési 

elképzelésként nevesíti a Homokbánya innovációs területhez kapcsolódó útfejlesztést az 

iparterület infrastrukturális feltételeinek szélesebb körű kialakítása érdekében. Az útfejlesztés 

a Decathlon áruház mögött, a Homokbányai ingatlan-együttes határát jelentő, jelenleg csak 

kis szakaszában burkolt út egy, a környező gazdasági területek kiszolgálását biztosító további 

részének megépítését jelenti. A tervezett beruházás eredményeképpen mintegy 350 méter 

hosszú útszakasz épül meg az alábbiak szerint:  

 II/1. szakasz: az I. fejlesztési ütem folytatása a Rosta utcai útcsatlakozásig, 

 II/2. szakasz: a Rosta utcát foglalja magában. 

 

Tervezett költségvetés 

Tervezett beruházás nagyságrendje: bruttó 271.704.297 Ft 

Tervezett elszámolható költség: bruttó 292.568.537 Ft 

Támogatási intenzitás: 100 % 

Támogatás mértéke: bruttó 292.568.537 Ft 

Becsült projekt összköltség: bruttó 292.568.537 Ft 

 

 

A projekt tervezett megvalósítási ideje: 2017.09.01-2018.11.30 

 

B. Támogatási kérelem benyújtása „Szolnoki út felújítása” címmel. 

 

A projekt célja, hogy Kecskemét Déli, illetve Keleti gazdasági övezeteinek 

megközelíthetőségét szolgáló út fejlesztésre kerüljön annak érdekében, hogy a munkaerő 

mobilitás javítása megvalósuljon. 

 

A felújítandó Kuruc krt. és a Reptéri út közötti útszakasz körülbelül 3185 m hosszú. A 

szakasz mindkét oldalán gazdasági övezet található, továbbá a helyi, helyközi, valamint a 

távolsági közösségi közlekedésben is fontos szerepet tölt be, melynek köszönhetően kiemelt 

munkaerő mobilitási funkciót lát el, mindamellett nagy forgalmat lebonyolító gyűjtőútként a 

44. sz. főút forgalmát vezeti be a város felé.  

 

A kivitelezés várhatóan két ütemben történik: I. ütemben a Kuruc krt. és Szent István krt. 

közötti szakasz, a II. ütemben a Szent István körút és a Reptéri út közötti szakasz felújítása 

valósul meg. A burkolat szélessége 9 méter. 



 

Tervezett költségvetés 

Tervezett beruházás nagyságrendje: bruttó 850.000.000 Ft 

Tervezett elszámolható költség: bruttó 885.435.372 Ft 

Támogatási intenzitás: 100 % 

Támogatás mértéke: bruttó 885.435.372 Ft 

Becsült projekt összköltség: bruttó 885.435.372 Ft 

 

A projekt tervezett megvalósítási ideje: 2017.09.01-2018.08.31. 

 

 

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. június 15. 

 

 

Falu György 

elnök 



Határozat-tervezet 

 

 

 

…/2017. (VI.20.) FKAB. sz. határozat 

Döntés a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program keretében benyújtani kívánt 

támogatási kérelmekben megjelölt projektek illeszkedéséről Kecskemét Megyei Jogú 

Város Integrált Területi Programjában meghatározott területi kiválasztási 

kritériumokhoz 

 

 

Kecskemét Megyei Jogú Város Közgyűlése Fejlesztési, Környezetvédelmi és Agrár Bizottság 

megtárgyalta Falu György elnök  előterjesztését, és az alábbi döntést hozta: 

 

 

1) A bizottság megállapítja, hogy a TOP-6.1.5-15 kódszámú „Gazdaságfejlesztést és a 

munkaerő mobilitás ösztönzését szolgáló közlekedésfejlesztés” című felhívás keretében 

megvalósítandó 

-„ Homokbánya, Déli feltáró út II. ütemének megvalósítása” és 

-„ Szolnoki út felújítása” projektek 

 

 

a Kecskemét Megyei Jogú Város Integrált Területi Programjában meghatározott területi 

kiválasztási kritériumokhoz illeszkednek. 

 

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

foglalt tartalommal az ITP-ben meghatározott területi kiválasztási kritériumokhoz történő 

illeszkedésről szóló nyilatkozatokat aláírja. 

 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Falu György bizottsági elnök 


