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ELŐTERJESZTÉS 

Kecskemét Megyei Jogú Város Közgyűlése 

2018. november 22-én tartandó ülésére 
 

Tárgy:  Integrált Területi Programmal 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 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 2018. október 31-én a 
Pénzügyminisztérium felé kezdeményezte az ITP módosítását.  
 
A döntés értelmében Kecskemét ITP-jét a közgyűlés a 193/2015. (IX. 24.), a 129/2016. 
(VI.30.), a 180/2016. (IX.22.), a 4/2017. (II.16.) és a 28/2018. (IV.26.) határozataival 
módosította az időközben folyamatosan megjelenő felhívások műszaki-szakmai előírásainak 
megfelelően. A jelenlegi módosítás alapvető célja a fenntartható és minőségi foglalkoztatás, 
valamint a munkavállalói mobilitás támogatása, többek között a kisgyermekes szülők 
munkaerőpiacra történő visszatérésének elősegítése a gyermekellátási szolgáltatások 
fejlesztése által. A 0-3 éves gyermekek elhelyezését biztosító férőhelyek számának növelése 
fejlesztés eredménye nagyobb számban segíti az elhelyezést biztosító intézmények kapacitását 
és az általuk nyújtott szolgáltatások minőségére pozitív hatással van, mely a nők munkaerő-
piaci részvételének elősegítéséhez járul hozzá. 
Az Irányító Hatóság a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program módosításáról szóló 
1127/2018. (III.19.) Korm. határozat értelmében benyújtotta a TOP 3. számú módosítására 
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irányuló javaslatát az Európai Bizottság (a továbbiakban: bizottság) felé, melyet a bizottság 
elfogadott.  
A TOP fenti módosítása következtében az ITP átdolgozásra került az alábbiak szerint: 
 

1. A TOP 6.8 Gazdaság-fejlesztéshez kapcsolódó foglalkoztatás-fejlesztés intézkedésének 
7 éves keretösszegéből a TOP 6.2 Családbarát, munkába állást segítő intézmények, köz-
szolgáltatások fejlesztése intézkedés keretösszegére 250.000.000 Ft kerül 
átcsoportosításra. 
Az intézkedésen az átcsoportosított keretösszeg terhére kizárólag új bölcsődei 
férőhelyek létesítésére nyílik lehetőség, az átcsoportosított keretösszeg „fejlesztési cél” 
forrásfelhasználási módon kerül elkülönítésre.  

 
2. A TOP fenti módosítása következtében a kapcsolódó indikátorok célértékei is 

felülvizsgálatra kerültek, melyek közül az eredményességmérési kerethez tartozó „A 
foglalkoztatási paktumok keretében munkaerőpiaci programokban résztvevők száma” 
indikátor 2018. évi célértéke a korábban rögzített 264 főről 230 főre csökken, a 2023. 
évi célértéke 1320 főről 1149 főre csökken, ugyanakkor a szintén eredményességmérési 
kerethez tartozó „Fejlesztett, 0-3 éves gyermekek elhelyezését biztosító férőhelyek 
száma” indikátor értéke nem változik.  
 

3. Továbbá a TOP-6.1.5-16-KE1-2018-00005 azonosító számú Károly Róbert krt. II. 
ütemének megvalósítása projekt támogatási döntése 2018. október 1-én született meg, 
melyre vonatkozó támogatói kötelezettségvállalás időpontja átvezetésre került az ITP 
mellékletét képező táblázat 6. fejezetében. 
 

Az Irányító Hatóság a közgyűlés által elfogadott módosított ITP-t a Kormány elé terjeszti. A 
Kormány döntését követően a TOP Éves Fejlesztési Keretbe betervezésre kerül az új bölcsődei 
férőhelyek létesítését biztosító felhívás. 

 
Fentiek alapján az ITP átdolgozásra került, mely dokumentum a terjedelmére és formájára 
tekintettel elektronikus formában a határozat-tervezet mellékletét képezi. 
 
Kérem a Tisztelt Közgyűlést, a fenti előterjesztést megtárgyalni, és a mellékelt határozat-
tervezet szerinti döntését meghozni szíveskedjen. 
 
Kecskemét, 2018. október 25. 
 

 
 
 

Dr. Szeberényi Gyula Tamás 
alpolgármester 



 
HATÁROZAT-TERVEZET 

 
Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése  
…/2018. (XI.22.) határozata 
 
Integrált Területi Programmal kapcsolatos döntés meghozatala 
 
Kecskemét Megyei Jogú Város Közgyűlése megtárgyalta Dr. Szeberényi Gyula Tamás 
alpolgármester 104-60/2018. iktatószámú előterjesztését, és az alábbi határozatot hozta: 

 
 

A közgyűlés úgy dönt, hogy Kecskemét Megyei Jogú Város Integrált Területi Programjának 
módosítását – egységes szerkezetben – a határozat melléklete szerinti tartalommal fogadja el és 
egyben felhatalmazza Dr. Szeberényi Gyula Tamás alpolgármestert, hogy azt benyújtsa a 
Terület- és Településfejlesztési Operatív Program Irányító Hatóság működtetéséért felelős 
pénzügyminiszter részére. 

 
 
Határidő: értelemszerűen 
Felelős: Dr. Szeberényi Gyula Tamás alpolgármester 
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