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Kecskemét Megyei Jogú Város Közgyűlése 
2016. március 24-én tartandó ülésére 

 
 

Tárgy: Magyarország Kormánya és Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata között a 
Modern Városok Program keretében létrejött együttműködési megállapodásról 
   
 
 
Tisztelt Közgyűlés! 
 
 
Magyarország Kormánya elkötelezett a vidéki városok fejlődésének elősegítésében, ezért 
meghirdette a Modern Városok Programot, mely során a kormány megállapodást köt a 23 megyei 
jogú várossal, hogy ezek a városok a XXI. század nyertesei és a vidék fejlődésének zászlóshajói 
legyenek, továbbá a legsikeresebb és legmodernebb európai városok közé tartozzanak. 
 
A Modern Városok Program keretében Magyarország Kormánya és Kecskemét Megyei Jogú Város 
Önkormányzata 2016. február 9-én együttműködési megállapodást kötött a város további fejlődése 
és megújulása érdekében. Az együttműködési megállapodás végrehajtásával összefüggő 
feladatokról kormányhatározat született. 
 
Az 1131/2016. (III.10.) Korm. határozat az alábbi fejlesztésekről rendelkezik. 
 
1. A Kormány Kecskemét és térsége gazdasági növekedésének elősegítése érdekében egyetért 
a Kecskemét Fejlődéséért Alap létrehozásával, amely lehetőséget biztosít a város számára fontos, 
megtérülő fejlesztési projektek finanszírozására. 
 
2. A Kormány támogatja Kecskemét infrastruktúrájának fejlesztését, amely keretében: 
 

2.1. A város, illetve a városi iparterületek biztonságos és folyamatos villamosenergia-
ellátását szükséges biztosítani. 
 

2.2. A város gyorsforgalmi útkapcsolatainak további fejlesztése, ezen belül a 445. számú 
Kecskemét északi elkerülő út továbbvezetése, valamint az 52. számú főút M5 autópálya 
és Kecskemét, Nagykörút közötti szakasz négysávossá történő kapacitásbővítése 
folytatódik. 
 

2.3. Megvizsgálásra kerül a kecskeméti főpályaudvar fejlesztésének uniós források 
bevonásával történő megvalósíthatósága, ehhez kapcsolódóan P+R parkoló 
kialakíthatóságának feltételrendszere és támogathatósága, továbbá a kecskeméti 
repülőtér közös felhasználású, katonai és polgári repülőtérré történő fejlesztése, ezzel 
kapcsolatban cargo bázis kialakításának feltételrendszere. 
 



2.4. Kecskemét és a környező települések közötti vasúti összeköttetés és az elővárosi vasúti 
közlekedés fejlesztési lehetőségeinek vizsgálatára munkacsoport létrehozásáról döntött a 
Kormány, Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata bevonásával. 

 
3. A Kormány támogatja azt a tervet, amely a Pallasz Athéné Egyetemmel együttműködve, 
annak tudásbázisára és diákjaira alapozva városunkban egyetemi ipari kutatóközpont kialakítására 
irányul. 
 

Ezen fejlesztési terv megvalósítására és a Kormány részére javaslat kidolgozására az érintett 
miniszterek, a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal elnöke, az érintett felsőoktatási 
intézmények és Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata bevonásával munkacsoportot kell 
alakítani. 
 
4. A Kormány támogatja a város kulturális és turisztikai vonzerejét növelő, értékmegőrző 
fejlesztéseket, így 

 
4.1. A „Kodály Zoltán Nemzetközi Képzési és Módszertani Központ” létrehozását a Liszt 

Ferenc Zeneművészeti Egyetem Kodály Intézetének fejlesztésével. 
 

4.2. A kecskeméti Városháza teljes körű, az épület 120 éves évfordulójáig 
megvalósítandó felújítását. 

 
5. A Kormány támogatja továbbá a város és térsége humán infrastruktúrájának fejlesztését, 
ennek keretében egy német és angol nyelvű, műszaki és gazdasági szakgimnázium létrehozását, a 
Kada Elek Közgazdasági Szakközépiskola fejlesztését, a duális szakképzés továbbfejlesztését, 
valamint a középiskolai kollégiumi férőhelyek bővítését. 
 
Kecskemét Megyei Jogú Városban az elmúlt években állami, uniós és saját forrásból több milliárd 
forintos közlekedési, gazdasági és infrastrukturális fejlesztések valósultak meg, illetve vannak 
jelenleg is folyamatban. A fentiekben részletezettek szerint rövid távon újabb fejlesztések 
megvalósítására nyílik lehetőségünk, hosszabb távon pedig új alapokra helyezhető az önkormányzat 
által fontosnak ítélt, a város fejlődését elősegítő beruházások finanszírozása. 
 
Kérem a Tisztelt Közgyűlést, hogy az előterjesztést megtárgyalni, és a határozat-tervezetet 
elfogadni szíveskedjen.   
 
 
Kecskemét, 2016. március 16. 
 
 
 
                             Szemereyné Pataki Klaudia 

                                                                                    polgármester 
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Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése 
……/2016. (III.24.) határozata 
Magyarország Kormánya és Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata között a Modern 
Városok Program keretében létrejött együttműködési megállapodásról 
 
 
 
Kecskemét Megyei Jogú Város Közgyűlése megtárgyalta Szemereyné Pataki Klaudia polgármester 
4.990-2/2016. számú előterjesztését, és az alábbi határozatot hozta: 
 
 

1. A közgyűlés köszönetét fejezi ki Magyarország Kormányának az együttműködési 
megállapodásban szereplő fejlesztési célkitűzésekért, a Modern Városok Program keretében 
megkötött, a határozat-tervezet mellékletét képező együttműködési megállapodást 
jóváhagyja. 
 

2. A közgyűlés felkéri Szemereyné Pataki Klaudia polgármestert, hogy az 1131/2016. (III.10.) 
Korm. határozatban foglalt feladatok végrehajtásában közreműködő munkacsoportokba az 
önkormányzat részéről tagokat delegáljon. 

 
 
Felelős: Szemereyné Pataki Klaudia polgármester 
Határidő: értelemszerűen 
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