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ELŐTERJESZTÉS 

Kecskemét Megyei Jogú Város Közgyűlése 

2016. június 30-án tartandó ülésére 
 

Tárgy: Kecskemét Megyei Jogú Város Integrált Területi Programjának módosításával 
kapcsolatos döntés meghozatala 

 
 
 
Tisztelt Közgyűlés! 
 
 
Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése a 93/2015. (IV.30.) 
határozatában döntött Kecskemét Megyei Jogú Város Integrált Területi Programjának (a 
továbbiakban: ITP) elfogadásáról, mely a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (a 
továbbiakban: TOP) végrehajtásának területi szereplőre vonatkozó alapdokumentuma. 
 
A Kormány a területi szereplők ITP-inek elfogadásáról a Terület- és Településfejlesztési 
Operatív Program keretében megvalósuló integrált területi programok jóváhagyásáról szóló 
1562/2015. (VIII. 12.) Korm. határozatban döntött. A döntés értelmében Kecskemét ITP-jét a 
közgyűlés a Kecskemét Megyei Jogú Város Integrált Területi Programjával és annak 
végrehajtásával kapcsolatos döntés meghozataláról szóló 193/2015. (IX. 24.) határozatával 
módosította. 
 
A 2014-2020 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó 
támogatások felhasználásának rendjéről szóló 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 57. § (4) 
bekezdése értelmében az ITP módosítását évente két alkalommal, április 30-ig és december 
31-ig kezdeményezheti a területi szereplő. Ennek megfelelően Kecskemét Megyei Jogú Város 
Önkormányzata 2016. április 29-én a Nemzetgazdasági Minisztérium felé megküldött 
levelében kezdeményezte az ITP módosítását. 
 
Tekintettel a Nemzetgazdasági Minisztérium által kidolgozott, „Útmutató a megyei jogú 
városok területi programjainak kidolgozásához és megvalósításához” című dokumentumra, 
valamint a hatályos jogszabályokra és az időközben megjelent felhívásokra az ITP 
felülvizsgálata vált szükségessé. A felülvizsgálat az ITP alábbi pontjait érinti: 
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1) A Területi Kiválasztási Eljárásrend eszközét adó kiválasztási kritériumok közül az Irányító 
Hatóság hatáskörében rögzített kritériumok köre módosult, ezen módosítások vastagon 
szedve kerülnek jelölésre az alábbi táblázatban:  

Sorszám Kritérium 
megnevezése 

Tartalmi magyarázat 

I.1. 
Illeszkedés a TOP 
céljaihoz 

A kiválasztás kritériuma, a TOP valamely konkrét 
céljához/céljaihoz való szoros illeszkedés és a kapcsolódó 
indikátorokhoz való hozzájárulás. 

I.2. 
Szakmai indokoltság, 
igény és kihasználtság 

A kiválasztás kritériuma a beavatkozás indokoltsága. Szükséges a 
szakmai alátámasztás, indoklás és/ vagy igényfelmérés és 
kihasználtsági terv. 

I.3. Megalapozottság 

 A kiválasztás kritériuma, hogy a fejlesztési elképzelés 
kivitelezhetősége, megvalósíthatósága milyen mértékben 
megítélhető a rendelkezésre álló információk, és a benyújtásra 
került dokumentumok alapján. A szempont ennek megfelelően 
garanciát is jelent pl. a vállalt indikátorértékek teljesítésére és a 
költségigényekre vonatkozóan. 

I.4. Kockázatok A kiválasztás kritériuma, hogy a megvalósíthatóság és a működtetés 
milyen kockázatokat hordoz. 

I.5. Projekt komplexitása A kiválasztás kritériuma, hogy a beavatkozás mennyire képes 
hozzájárulni működőképes rendszerek létrehozásához. 

I.6. Hatás A kiválasztás kritériuma, hogy mekkora földrajzi területen, illetve 
hogy milyen számú érintett körben váltja ki a beavatkozás a hatását. 

I.7. 
Integrált 
megközelítés 

Az ágazati OP-k projektjeihez, illetve a TOP más 
intézkedéseinek projektjeihez való kapcsolódás, a tervezett 
fejlesztések egymáshoz való illeszkedése, szinergikus hatása. 

I.8. Fenntarthatóság 

Kiválasztási kritérium a beavatkozás eredményeként 
megvalósuló produktum társadalmi, környezeti és leginkább 
pénzügyi fenntarthatósága, az erőforrás-hatékonyság, az 
alacsony károsanyag-kibocsátás és környezetterhelés, a 
környezettudatosság (pl. a fejlesztésekben az 
energiahatékonysági szempontok érvényesítése, megújuló 
energiaforrások, a kedvezőbb környezeti hatásokkal járó 
megoldások előnyben részesítése). A tervezett fejlesztés az ÜHG 
kibocsátást a lehető legkisebb mértékben növelje, lehetőleg 
csökkentse. A fejlesztés pénzügyileg megalapozott, a projekt 
megvalósításához és működtetéséhez szükséges pénzügyi 
erőforrások rendelkezésre állnak, többlet fenntartási 
támogatást nem igényelnek. 

I.9. Esélyegyenlőség 
A kiválasztási kritérium a fejlesztés azon aspektusát vizsgálja, 
hogy az semmilyen módon ne legyen kirekesztő egyetlen 
társadalmi csoport számára sem. 

I.10. Költséghatékonyság 
A beruházás költséghatékony módon, reális és takarékos 
költségvetéssel tervezett. 

I.11. Eredményesség 
A fejlesztési elképzelés reálisan járul hozzá a releváns 
indikátorteljesítéshez. 
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2) Törlésre került az MJV tartalék keret forrás-felhasználási mód a 6.8 és 6.9. intézkedéseken 
belül tekintettel arra, hogy a felhasználási mód megszűnt. A tartalékkeret forrásai az „MJV 
önkormányzat fejlesztései” forrás felhasználási módba kerültek átcsoportosításra.  

 
3) A 2015. év végén és 2016. év folyamán megjelent pályázati kiírások a TOP-hoz 

viszonyítva részletesen szabályozzák a támogatható tevékenységek körét, ezért a 
kecskeméti fejlesztési csomag beavatkozási területeit a pontosabb illeszkedés érdekében 
szükséges módosítani és pontosítani. 
 

4) Az Irányító Hatóság az eredményességmérési keretbe tartozó indikátorok körét a „Helyi 
társadalmi akciókban résztvevők száma” új indikátorral bővítette, melynek a kötelezően 
vállalandó célértéke 2018. október 31-ig: 4.936 fő; 2023. december 31-ig: 24.676 fő. Ezen 
indikátor a TOP 6.9 Társadalmi kohéziót célzó helyi programok megnevezésű intézkedés 
végrehajtása keretében teljesül. 
 

5) A 2014–2020 közötti programozási időszak felhívásainak meghirdetésével kapcsolatos 
feladatokról szóló 1580/2015. (IX. 4.) Korm. határozat alapján a 2014–2020 közötti 
programozási időszak operatív programjainak felhívásai az egyes operatív programok 
teljes keretére meghirdetésre kerülnek 2017. I. félév végéig. Ennek megfelelően a későbbi 
évekre tervezett beavatkozások ütemezése és ezzel együtt az éves fejlesztési keretek 
meghatározása módosításra került az ITP-ben. 

 
Fentiek alapján Kecskemét Megyei Jogú Város Integrált Területi Programja átdolgozásra 
került, mely dokumentum az határozat-tervezet mellékletét képezi. 
 
Kérem a Tisztelt Közgyűlést, a fenti előterjesztést megtárgyalni, és a mellékelt határozat-
tervezet szerinti döntését meghozni szíveskedjen. 
 
Kecskemét, 2016. június 14. 

 
Szemereyné Pataki Klaudia 

polgármester 



 
HATÁROZAT-TERVEZET 

 
Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése  
…/2016. (VI. 30.) határozata 
 
Kecskemét Megyei Jogú Város Integrált Területi Programjának módosításával 
kapcsolatos döntés meghozatala 
 
Kecskemét Megyei Jogú Város Közgyűlése megtárgyalta Szemereyné Pataki Klaudia 
polgármester 3-110/2016. iktatószámú előterjesztését, és az alábbi határozatot hozta: 

 
A közgyűlés úgy dönt, hogy Kecskemét Megyei Jogú Város Integrált Területi Programjának 
módosítását a határozat melléklete szerinti tartalommal fogadja el és egyben felhatalmazza a 
polgármestert, hogy benyújtsa a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program Irányító 
Hatóság működtetéséért felelős Nemzetgazdasági Miniszter részére. 

 
Határidő: értelemszerűen 
Felelős: Szemereyné Pataki Klaudia polgármester 
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