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Nyilatkozat 

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata 

TOP-6.1.5-16 kódszámú „Szolnoki út felújítása” 

című támogatási kérelmének Kecskemét Megyei Jogú Város Integrált Területi Programjában 

meghatározott kritériumoknak történő megfeleltethetőségéről. 

Alulírott Falu György az alábbiak szerint igazolom a címben jelzett támogatási kérelemnek 

Kecskemét MJV. Integrált Területi Programjában meghatározott területi kiválasztási kritériumokhoz 

történő illeszkedését. 

Kecskemét Megyei Jogú Város által megadott területi kiválasztási kritériumok: 

Sorszám Kritérium megnevezése Az illeszkedés magyarázata 

1. 
Illeszkedés az ITS céljaihoz és a vonatkozó 

indikátoraihoz 

ITS célokhoz történő illeszkedés: 

A Szolnoki út fejlesztése megfelelően 
illeszkedik Kecskemét Megyei Jogú Város 
Integrált Településfejlesztési Stratégiájának 
(ITS) Sc1 Stratégiai célkitűzéséhez, amely 
többek között a versenyképes termelés és 
vállalkozási környezet háttérfeltételeinek 
biztosítását fogalmazza meg. A stratégiai 
cél mellett a tervezett beruházás illeszkedik 
a Tc1 és a Tc2 tematikus célkitűzésekhez is.  
A Tc1 célkitűzés magába foglalja a térségi 
elérhetőséget szolgáló közút és 
közlekedésfejlesztést, míg  
a Tc2 tematikus célkitűzés – más 
kívánalmak mellett – a munkaerő-
mobilitás ösztönzését, a vállalkozóbarát 
gazdasági környezet erősítését nevesíti. 
A vonatkozó indikátorokhoz történő 
illeszkedés: 
A tervezett beruházás eredményeként 
kialakuló kb. 3185 m hosszú, nagy 
forgalmat lebonyolító gyűjtőút felújítása 
hozzájárul a TOP-6.1.5-16 felhívás 
keretében kimeneti indikátorként 



 

 

meghatározott „a felújított vagy 
korszerűsített utak teljes hossza” mutató 
kecskeméti teljesüléséhez. 

2. 
Hozzájárulás a belső területi 

kiegyenlítődéshez 

A Hunyadiváros és a Szent István-város 

között (I. szakasz), illetve a Szolnoki hegy 

városrész területén (II. szakasz) húzódó 

Szolnoki út felújítása jelentős mértékben 

javíthatja az érintett városrészek 

lakosainak mobilitását, továbbá 

hozzájárulhat ahhoz, hogy az Északi 

városrészből a Déli, illetve a Keleti ipari 

övezet könnyebben megközelíthető 

legyen, segítve ezzel a területek 

rendezettségét és megfelelő 

kihasználtságát. 

3. 
Hozzájárulás a belső társadalmi 

kiegyenlítődéshez 

A tervezett Szolnoki út felújításával az 

érintett városrészek jobb 

megközelíthetősége vonzóbbá teheti 

azokat (mint lakó és munkahely térbeli 

együttesét) a magasabb presztizsű 

társadalmi csoportok (köztük fiatal 

munkavállalók) számára is, illetve esélyt 

teremt az itt lakók számára jobb 

munkahelyek és szolgáltatások elérésében. 

4. Hozzájárulás a gazdasági növekedéshez 

A városközponttól a reptérre vezető 

Szolnoki út mindkét oldalán gazdasági 

övezet található, melynek felújítása 

ösztönözheti új termelő és szolgáltató 

ágazatok letelepedését.  

További fontos tényező, hogy a felújítandó 

út összeköti a Szent Györgyi Dezső 

Repülőbázist Kecskemét központjával. 

A két tényező együttesen hozzájárulhat a 

város gazdasági tevékenységének 

növekedéséhez 

5. Hozzájárulás a munkahelyteremtéshez 

A Szolnoki út felújítása a helyi vállalkozások 

munkaereje számára könnyebbé, olcsóbbá 

teszi a munkahelyre való eljutást, ezáltal 

előnyösebb helyzetbe hozva a helyi 

vállalkozásokat. 

A tervezett felújítás hozzájárul az érintett 

gazdasági területek felélénküléséhez. 



 

 

Kiemelt jelentőségű többek között a Szent 

Györgyi Dezső Repülőbázis közelében 

logisztikai célú gazdasági terület 

fejlesztése, illetve a volt Reszelőgyár 

területén megvalósítandó gazdasági és 

kereskedelmi célú fejlesztés. Mindezek 

mellett közvetett módon a Déli és a Keleti 

ipari övezetben található vállalkozások 

számára is előnyt jelent a Szolnoki út 

felújítása.  

A gazdasági és ipari területek felélénkülése 

hozzájárulhat további vállalkozások, illetve 

szolgáltatások megjelenéséhez, ezáltal 

pedig új munkahelyek kialakítását 

jelentheti. 

 

Kecskemét, 2017. június 20. 

 

 

   

 ……………………………………………………… 

 Falu György 

 bizottsági elnök 

 Kecskemét Megyei Jogú Város Közgyűlése 

 Fejlesztési, Környezetvédelmi és Agrár Bizottság 

 A Szervezeti Működési Szabályzat szerint 

 értékelésre kijelölt szervezeti egység vezetője 

 


