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1. Stratégiai beágyazottság 
Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata elkötelezett egy olyan fejlesztési jövőkép 
kidolgozásában, elfogadásában és megvalósításában, amely figyelembe veszi az Fenntartható 
Városfejlesztési Stratégia (továbbiakban: FVS) Megalapozó dokumentumában bemutatott 
legfontosabb külső- (pl. COVID-19 pandémia, digitalizáció, beszállítói láncok átalakulása, 
erősödő technológiai helyzet, dráguló ásványi és energiahordozók, klímaváltozás, migrációs 
nyomás) és belső (pl. elöregedő társadalom, jól képzett szakemberek hiánya, infrastrukturális 
hiányok, jelentősen bővülő városi és elővárosi gépjárműforgalom, növekvő energiaigény, a 
környezeti terhelés növekedése, alacsony szintű digitalizáció, gyenge városi „reziliencia”) 
kihívásokat, valamint a formálódó társadalmi, gazdasági és környezeti szükségleteket. 
Fejlesztéseit a kihívásokra reagálva, széles partneri együttműködés keretében, szakmai 
alapokon, a környezeti- és klímavédelmi elvárások és a hosszú távú fenntarthatóság 
figyelembevétele mellett dolgozza ki és valósítja meg. Szem előtt tartja a város, mint komplex 
műszaki-gazdasági-társadalmi-környezeti rendszer összefüggéseit és fejlesztési elképzelései 
során épít ezekre. Felkészül arra, hogy a jövőben képes legyen alkalmazkodni és válaszokat 
adni a jelentkező gazdasági, társadalmi és környezeti kihívásokra oly módon, hogy közben 
megőrzi a város értékes épített- és természeti környezetét, illetve kulturális hagyományait, 
értékeit. A város jövőbeli területhasználatát a várostest arányos térbeli, funkcionális alapú 
morfológiai tagolása, tértakarékos (kompakt) városszerkezet jellemzi. 

Kecskemét jövőképének formálása folyamán egy olyan kiegyensúlyozottan fejlődő, klímatudatos 
és „reziliens” településsé kíván válni, amely intelligens és innovatív megoldásai révén, széleskörű 
minőségi szolgáltatásokat nyújt szűkebb és tágabb környezetének, továbbá szem előtt tartja a 
fenntarthatóság követelményét gazdasági, társadalmi és környezeti fejlesztései során. 

A város a kívánt jövőkép elérése érdekében, az alábbi intézkedések, feladatok megvalósítását 
tekinti elsődlegesnek: 

 Alkalmazkodik a sajátos táji és településkörnyezeti adottságokhoz, s klímatudatos 
beavatkozásokkal, zöld- és kék infrastrukturális fejlesztésekkel felkészül a 
klímaváltozásból eredő kihívásokra; 

 A környezeti adottságaiban rejlő lehetőségek felhasználásával, törekszik a megújuló 
energiahordozók nagyobb arányú használatára, s tudatosan él azokkal az új 
technológiákkal, amelyek hozzájárulnak a természeti erőforrásai megóvásához; 

 Megbecsüli és védi épített örökségének értékeit, tudatosan formálja településképét, 
valamint törekszik a település harmonikus működését elősegítő területhasználat 
kialakítására; 

 Szigorú kereteket (jogszabályi, ellenőrzési, végrehajtási) szab a beépítés 
koordinálatlan növekedésének, ezzel is elősegítve a „kompakt város” alapjainak 
kidolgozását, valamint a város fenntartható és hatékony üzemeltethetőségének 
hosszú távú biztosítását; 
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 A települési szolgáltatások minőségének javítása érdekében, él a digitalizációban és 
az információtechnológiában rejlő lehetőségekkel, a városi folyamatait adatok 
gyűjtésével és feldolgozásával mérhetővé teszi, nyomon követi és elemzi azokat, 
ezzel is hozzájárulva egy intelligens és „reziliens” város fejlődéséhez; 

 A fenntartható városi mobilitás kialakítása, a település minél jobb 
megközelíthetőségének elősegítése, valamint közlekedésföldrajzi helyzetének és 
logisztikai adottságainak kiaknázása érdekében átfogó közlekedésfejlesztési 
vizsgálatokat végez és koncepciót alkot, fejlesztéseit pedig ezek alapján valósítja 
meg; 

 Több lábon álló gazdasági szerkezetének és a minőségi munkahelyek kialakításának 
támogatásával, kiszámítható megélhetést biztosít a település és a vonzáskörzet 
népessége számára; 

 A tudásalapú társadalom fejlődésének előmozdítása érdekében, minden lehetőséget 
kihasznál az oktatási-képzési rendszerének fejlesztésére, a kutatás-fejlesztési és 
innovációs tevékenység támogatására, az élethossziglan történő tanulás feltételeinek 
biztosítására; 

 Segíti társadalmának kiteljesedését, az egyetemes értékekre, tudásra és 
újdonságokra nyitott, innovatív és kreatív szellemiség kialakulását; 

 Kultúrapártolásával a helyi hagyományokra építő, markáns kulturális és művészeti 
arculatot alakít ki, minőségi programkínálatával segíti a turisztikai ágazat fejlődését; 

 Törekszik a különböző társadalmi rétegek, csoportok, illetve korosztályok harmonikus 
együttélésére, a társadalmi szolidaritás és esélyegyenlőség megteremtésére; 

 Lakói számára minőségi közszolgáltatásokat (pl. közigazgatási, oktatási, kulturális, 
szociális és egészségügyi) és intézményi ellátóhálózatot biztosít, a szabadidő 
minőségi eltöltésére változatos lehetőségeket kínál, egészséges és élhető 
lakókörnyezet kialakítására törekszik; 

 A központi szerepkör előnyeinek kisugárzásával sokoldalú, kölcsönös együttműködést 
valósít meg a természetes vonzáskörzetének településeivel; 

 A város jövőjét, versenyképességét és fejlődési irányait, lehetőségeit meghatározó 
kérdésekben együttműködik lehetséges stratégiai partnereivel. 

 

A fentiekkel összhangban, Kecskemét Megyei Jogú Város Településfejlesztési Tervének és 
Fenntartható Városfejlesztési Stratégiájának célrendszere (1. táblázat). az alábbi átfogó- és 
stratégiai célokra épül:  

Átfogó cél 

• Társadalmi és gazdasági téren kiegyensúlyozottan fejlődő, intelligens, FENNTARTHATÓ 
és REZILIENS várossá válás  
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Stratégiai célok 

• Kecskemét és térsége lakosságának biztos megélhetést nyújtó, vonzó épített 
környezettel rendelkező, egészséges, biztonságos, társadalmilag befogadó, valamint 
kiegyensúlyozottan fejlődő és fenntartható módon üzemeltethető várossá válás 
(„Élhető város”). 

• A lakossági igényeknek megfelelő, magas szintű köz- és üzleti szolgáltatásokat, illetve 
ellátóhálózatot biztosító, szolgáltatásaiban fejlődő, széleskörű lakhatási kínálattal 
rendelkező, kapcsolatrendszerében és programkínálatában megújuló, a térségi 
szerepköreit folyamatosan bővítő város kialakítása („Szolgáltató város”). 

• Kecskemét városa fejlesztései során figyelembe veszi természeti környezetének 
teherbíró képességét, a nyersanyagokkal, erőforrásokkal és energiahordozókkal 
hatékonyan és takarékosan bánik. Figyel az értékes épített és természeti 
környezetének megóvására, a jó termőhelyi adottságú mezőgazdasági területeinek, 
vízbázisainak és zöldfelületeinek védelmére. A gazdaság- és településfejlesztése során 
egyre nagyobb arányban veszi igénybe a megújuló erőforrásokat („Klímatudatos 
város”). 

• Kiemelt városi cél a versenyképes termelés feltételeinek széleskörű biztosítása, a helyi 
gazdaság és vállalkozások innovációs képességének növelése, a magasabb hozzáadott 
értékű termelést szolgáló pénzügyi, infrastrukturális, szervezeti és együttműködési 
háttérfeltételek és innovációk támogatása, a minőségi munkahelyteremtés érdekében. 
(„Versenyképes város”). 

Kecskemét Megyei Jogú Város fejlesztési stratégiáinak sikeressége nem csak a társadalmi és 
szakmai szükségletek alapján megfogalmazott beavatkozási elképzelések pontos 
megfogalmazásán múlik, hanem – azok finanszírozhatósága mellett – a vállalt céladatok 
teljesíthetőségén/teljesítésén is. A mindennapokban zajló városi folyamatok (gazdasági, 
társadalmi, területi, környezeti) objektív mérhetősége és tényleges mérése, valamint a vállalt 
célok teljesülésének bemutatása, a társadalmi hasznosság, -elfogadás, -ellenőrizhetőség és 
transzparencia szempontjából is kulcsfontosságú  

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata valamennyi városrészt kiemelt figyelemmel 
kezel, fejlesztésüket – rendelkezésre álló forrásokhoz illeszkedően – komplexen, egymásra 
épülően és harmonikusan kívánja megvalósítani, a város hosszú távú élhetősége és reziliencia 
szintjének növelése érdekében. A stratégia és tematikus célok városrészi leképeződését és 
összefüggéseit az 2. táblázat mutatja be.  
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1. táblázat: Kecskemét Településfejlesztési Tervének és Fenntartható Városfejlesztési Stratégiájának célrendszere 2022 és 2030 között (célmátrix) 
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2. táblázat: A településrészi- és a tematikus célok összefüggésrendszere 

 
Településrész Településrészi célok 

Illeszkedés a 
tematikus 
célokhoz 

Prioritás Érintett ágazat, fejlesztendő elem 

BE
LT

ER
Ü

LE
T 

Belváros 

A túlzottan egyközpontú rendszer oldása a 
városközpont kiterjesztésével 

Tc1, Tc3, Tc5 ** városfejlesztés, városrehabilitáció, 
szolgáltatásfejlesztés 

Klímabarát közterületi rendszer kialakítása Tc10, Tc11 *** 
klíma-, és környezetvédelem, kék- és 
zöldinfrastruktúra-fejlesztés 

Turisztikai, vendéglátói és kulturális 
funkciók erősítése Tc3, Tc8 ** 

turizmus, vendéglátás, kulturális 
fejlesztés 

A belváros közlekedési és parkolási 
rendszerének átalakítása a kiskörút 
forgalmi szerepének újragondolása, a lágy 
közlekedési formák előnyben részesítése 

Tc4, Tc11 *** közlekedésfejlesztés (parkolás), 
klíma- és környezetvédelem 

A szecessziós épített környezet védelme, 
megújítása Tc3, Tc8 *** 

városrehabilitáció, 
műemlékvédelem, településkép-
védelem 

A belvárosi lakásállomány revitalizációjának 
elősegítése, támogatása 

Tc3, Tc6 * lakásépítés, városfejlesztés 

Hunyadiváros-
Ceglédi út 

Hunyadiváros lakóterületi jellegének 
erősítése, városi alközponti szerepének 
erősítése 

Tc1, Tc6 ** lakásépítés, városfejlesztés 

Ceglédi út és környezetének közlekedési és 
városképi rendezése Tc3, Tc4 ** városrehabilitáció, közút- és 

közlekedésfejlesztés 
A Békéscsabai úti gazdasági terület, 
barnamezős revitalizációjának elősegítése Tc3, Tc9, Tc13 *** barnamezős városrehabilitáció 

A vasút menti térség közlekedési, illetve a 
közlekedési módváltást segítő fejlesztések 
elindítása 

Tc3, Tc4 *** barnamezős városrehabilitáció, 
közlekedésfejlesztés 

A volt KTE pálya funkcionális 
megújulásának elősegítése Tc3, Tc7, Tc8 ** barnamezős városrehabilitáció 

Szent István 
Város-Szolnoki-
hegy 

A lakó- és ipari területek egybenövésének 
megakadályozása, a konfliktusterületek 
számának csökkentése 

Tc1, Tc3, 
Tc11, Tc14 ** városfejlesztés, városrendezés 

Az alulhasznosított ipari-gazdasági 
besorolású területek helyzetbe hozása, 
infrastrukturális fejlesztése 

Tc2, Tc3, Tc7, 
Tc13 * 

barnamezős városrehabilitáció, 
infrastruktúrafejlesztés 

A még meglévő mezőgazdasági területek 
védelme, valamint az agrártermelés és 
vízgazdálkodás szerepének növelése 

Tc11, Tc13 *** klíma-, és környezetvédelem, 
termőföldvédelem, agrárgazdaság 

A kecskeméti repülőtér vegyes 
hasznosításában rejlő kisgépes 
személyszállítás, valamint „cargo” és 
logisztikai fejlesztési potenciál kiaknázása 

Tc7, Tc13 ** közlekedésfejlesztés, logisztika 

A Műkertváros kisvárosias jellegének 
megőrzése, a minőségi lakókörnyezet és a 
közszolgáltatások erősítése a Gizella téren 

Tc3, Tc7 ** városfejlesztés, településkép-
védelem, szolgáltatásfejlesztés 

Műkert komplex zöldfelületi, valamint a 
műkerti Műterem-villák örökségvédelmi 
szempontú felújítása, a Vadaskert 
szolgáltatási lehetőségeinek vizsgálata 

Tc3, Tc5 * 
településkép-védelem, 
műemlékvédelem, kék- és 
zöldinfrastruktúra-fejlesztés 
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BE
LT

ER
Ü

LE
T 

Településrész Településrészi fejlesztési célok 
Illeszkedés a 

tematikus 
célokhoz 

Prioritás Érintett ágazat, fejlesztendő elem 

Mezeiváros és 
környezete 

A városrész épített környezetének és 
műszaki infrastruktúrájának megújítása, 
városképi rendezése 

Tc2, Tc3, *** 
településkép-védelem, 
infrastruktúrafejlesztés 

Kecskemét-Alsó vasútállomás 
környezetének rendezését, a gyalogos 
felüljáró felújítása 

Tc3, Tc4 ** barnamezős városrehabilitáció, 
közlekedésfejlesztés 

A szociális városrehabilitáció értékeinek 
fenntartása, a társadalmi integrációs 
programok folytatása 

Tc5, Tc6 ** szociális városrehabilitáció, 
társadalomfejlesztés 

Szent László 
Város-Déli 
iparterület 

A városrész gazdasági területeire jellemző 
pazarló területhasználat megszüntetése, az 
alulhasznosított gazdasági területek 
benépesítésének támogatása 

Tc2, Tc3, Tc13 *** 
barnamezős városrehabilitáció, 
infrastruktúrafejlesztés, 
gazdaságfejlesztés 

Az ipari besorolású területek megfelelő 
közművesítése, a közösségi közlekedés és a 
kerékpáros közlekedés feltételeinek 
javítása 

Tc2, Tc3, Tc4, 
Tc7 ** 

gazdaságfejlesztés, 
infrastruktúrafejlesztés, 
közlekedésfejlesztés 

Az iparterületek és lakóterületek 
„egymásmellettiségéből” adódó 
konfliktushelyzetek kezelése, megoldása 

Tc3, Tc11, 
Tc14 

* városfejlesztés 

Az 5-ös számú főút déli – városból kivezető 
szakaszának – fejlesztésére, a déli 
iparterület kerékpáros infrastruktúrájának 
kiépítése 

Tc4 ** közlekedésfejlesztés, 
infrastruktúrafejlesztés 

A nagyobb forgalmú sugárirányú és a körúti 
szakaszok kereszteződésében a forgalmi 
csomópontok fejlesztése, valamint a 
hiányzó közvilágítás kiépítése 

Tc2, Tc4, Tc7 ** közlekedésfejlesztés, közút- és 
infrastruktúrafejlesztés 

Városrészi alközpont fejlesztésének 
vizsgálata Rendőrfalu és Kósafalu 
körzetében 

Tc1, Tc3, Tc7 ** városfejlesztés, szolgáltatásfejlesztés 

A tervezett új városi jégcsarnok kialakítása Tc7, Tc8 * infrastruktúrafejlesztés, sport- és 
rekreációs fejlesztés 

Alsószéktó-
Homokbánya 

Homokbánya területének környezetbarát 
módon történő komplex fejlesztése, teljes 
értékű városi alközpont létrehozása 

Tc1, Tc3, Tc11 *** 
klíma-, és környezetvédelem, 
barnamezős városrehabilitáció 

A közterületi fejlesztések keretében 
folytatni szükséges a városrész – már 
megkezdett – zöldfelületi rendszerének 
egységes megjelenésű megújítását 

Tc10, Tc11 ** kék- és zöldinfrastruktúra-fejlesztés 

Innovációs tudásközpont és technológiai 
park létrehozása az Egyetem Tudósházának 
bázisán 

Tc13, Tc16 *** innovációs- és gazdaságfejlesztés 

Izsáki út négynyomúsítása, a Homokbánya 
déli feltáró út utolsó szakaszának 
megépítése 

Tc1, Tc4 ** közlekedésfejlesztés, közút- és 
infrastruktúrafejlesztés 

A Homokbánya helyi közösségi közlekedési 
kapacitásainak bővítése Tc4  közlekedésfejlesztés 

Lakossági igények esetén, egységes elvek 
és tervek mentén történő lakóterületi 
bővítések Szeleifalu és Alsószéktó kertváros 
területén 

Tc3, Tc6  lakásépítés, városfejlesztés 
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Településrész Településrészi fejlesztési célok 
Illeszkedés a 

tematikus 
célokhoz 

Prioritás Érintett ágazat, fejlesztendő elem 

Petőfiváros-
Felsőszéktó 

A Petőfiváros intézményeinek bővítése, 
felújítása, korszerűsítése 

Tc7 ** intézmény- és szolgáltatásfejlesztés 

Új közösségi terek létrehozása, egységes 
zöldfelületi, csapadékgyűjtő és 
öntözőrendszer kialakítás 

Tc3, Tc10, 
Tc11 *** városfejlesztés, kék- és 

zöldinfrastruktúra-fejlesztés 

Izsáki út keresztmetszetének bővítése, az 
Izsáki út - Vízmű út csomópontjának 
korszerűsítése 

Tc4 *** közlekedésfejlesztés, közút- és 
infrastruktúrafejlesztés 

A Csalánosi út mentén a zöldfelületi 
hálózat fejlesztése Tc10, Tc11 ** kék- és zöldinfrastruktúra-fejlesztés 

Felsőszéktó-Felsőcsalános területén, a 
Csalánosi út és az M5-ös autópálya között, 
javasolt a gazdasági-kereskedelmi-
szolgáltatási övezet területén az Izsáki úttal 
párhuzamosan aszfalt borítású szervizút 
kialakítása és a terület városképi 
megjelenésének rendezése 

Tc3, Tc7 *** településképvédelem, 
közútfejlesztés, városfejlesztés 

Máriaváros-
Széktó 

Máriaváros védett utcáinak és épületeinek 
örökségvédelmi szemléletű megújításának 
folytatása 

Tc3, Tc6 * műemlékvédelem, 
településképvédelem 

Az intézményi negyed épületeinek 
folyamatos korszerűsítése, a közterületek 
zöldfelületeinek minőségi megújítása 

Tc3, Tc7, Tc8 ** intézményfejlesztés, zöld- és 
kékinfrastruktúra-fejlesztés 

A Széktói és Izsáki úti városrész szabadidős, 
rekreációs, kulturális, oktatási és 
sportfunkcióinak erősítése, a 
szálláslehetőségek bővítésével 

Tc1, Tc3, Tc7, 
Tc8 *** 

funkcióbővítő barnamezős 
városrehabilitáció, 
szálláshelyfejlesztés, 
infrastruktúrafejlesztés 

A Megyei Kórház további épületekkel 
történő bővítése (Pólus II.), az 
„egytelephelyes” gyógyintézeti központ 
kialakítása érdekében 

Tc5, Tc7 *** egészségügyi fejlesztés, 
infrastruktúrafejlesztés 

A városrész sportlétesítményeinek és 
rekreációs területének komplex fejlesztése 

Tc8 ** sport- és rekreációs fejlesztés 

A terület közúti és kerékpáros 
kapacitásainak bővítése 

Tc4 * közút- és közlekedésfejlesztés 
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Településrész Településrészi fejlesztési célok 

Illeszkedés a 
tematikus 
célokhoz 

Prioritás Érintett ágazat, fejlesztendő elem 

 

Széchenyiváros-
Máriahegy 

Az egész városrész komplex közterületi és 
közlekedési megújítása, korszerűsítése Tc3, Tc4 ** 

környezet- és klímabarát 
közterületfejlesztés, 
közlekedésfejlesztés 

A Károly Róbert körút teljes kiépítése a 
Margaréta buszfordulótól az 5. sz. 
főközlekedési útig, továbbá az út menti 
területek változatos lakóterületi és 
szolgáltatási fejlesztése, illetve zöldfelületi 
szabályozása 

Tc4, Tc6, Tc7, 
Tc10 *** 

közút- és közlekedésfejlesztés, 
városfejlesztés, kék- és 
zöldinfrastruktúra-fejlesztés 

A Károly Róbert körút térségében 
szabadidős és rekreációs célokat szolgáló 
sport- és szabadidős komplexum kialakítása 

Tc8 ** sport- és rekreációs fejlesztés, 
infrastruktúrafejlesztés 

A parkolási gondok enyhítése, a 
zöldfelületeken történő parkolás 
visszaszorítása parkolóház/házak, illetve 
automata parkolási rendszerek építésével 

Tc4, Tc11 ** közlekedésfejlesztés (parkolás) 

A Széchenyi sétányi alközpont megújítása, 
ellátó és közösségi szerepének növelése Tc1, Tc5, Tc6 ** 

városrehabilitáció, 
közösségfejlesztés 

A panelkorszerűsítési programok folytatása Tc11, Tc12 ** energiakorszerűsítés 

A széchenyivárosi lakótelepi zöldítési 
program elindítása Tc10, Tc11 ** kék- és zöldinfrastruktúra-fejlesztés 

Belső-Máriahegy lakóövezeti jellegének 
erősítése, közterületi rendezése, városképi 
megjelenésének javítása, az illegális 
hulladéklerakás felszámolása 

Tc3, Tc6 * 
városfejlesztés, 
településképvédelem, 
hulladékgazdálkodás 

Külső-Máriahegy kertségi kultúrtáj 
értékeinek megőrzése, a vízgazdálkodás 
fejlesztése a hagyományos kertkultúra és 
gyümölcstermesztés feltételeinek 
biztosítása, a városellátó termelés 
szerepének növelése 

Tc2, Tc11 ** 

tájképvédelem, kék- és 
zöldinfrastruktúra fejlesztése, 
agrárgazdálkodás, körkörös 
gazdaság 

Vacsiközi 
városrész 

A városrész jobb megközelíthetőségét 
elősegítő hiányzó közlekedési kapcsolatok 
fejlesztése (Nagy Lajos Király körút és a 
Mátyás király körút összeköttetésének 
megteremtése, a Mikszáth Kálmán körút és 
Akadémia körút – legalább kerékpáros 
szintű – kapcsolatának biztosítása, Nagy 
Lajos király krt. hiányzó szakaszának 
megépítése a Budai útig, a kerékpáros 
úthálózat sugár irányú kapcsolatának 
biztosítása [pl. a Talfája közön keresztül] a 
városközponttal) 

Tc1, Tc4 *** közút- és közlekedésfejlesztés 

Budaihegy térségében lakóterületek 
kiépítésének támogatása, a kertvárosi 
jelleg megőrzésével, intézményi negyed 
biztosításával és új közpark nyitásával 

Tc6, Tc10 *** lakásépítés, városfejlesztés 

A hiányos alapellátási intézményrendszer 
fejlesztése Tc7 ** intézmény- és szolgáltatásfejlesztés 
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 Településrész Településrészi fejlesztési célok 
Illeszkedés a 

tematikus 
célokhoz 

Prioritás Érintett ágazat, fejlesztendő elem 

SZ
AT

EL
LI

T 
TE

LE
PÜ

LÉ
SR

ÉS
ZE

K 

Hetényegyháza 

Munkahelyteremtés, vállalkozások 
letelepítésének elősegítése 

Tc13 ** gazdaságfejlesztés 

Alapszintű közszolgáltatások fenntartása, 
letelepítésük támogatása Tc5, Tc7 ** intézmény- és szolgáltatásfejlesztés 

Minőségi lakóterület fejlesztés Tc6 * lakásépítés, városfejlesztés 
Kerékpárutak, belvárost összekötő utak, 
tömegközlekedés fejlesztése Tc1, Tc4 ** közút- és közlekedésfejlesztés 

A hetényegyházi bekötő út elkészítése az 
M5-ös autópályába Tc1, Tc4 *** közút- és közlekedésfejlesztés 

Hetényegyháza elővárosi vasúti 
kapcsolatának fejlesztése, a vasúti 
közlekedés és módváltás feltételeinek 
javítása 

Tc4 *** közlekedésfejlesztés 

Katonatelep 

Munkahelyteremtés, vállalkozások 
letelepítésének elősegítése Tc13 ** gazdaságfejlesztés 

Infrastruktúra kiépítése, utak burkolása Tc1, Tc3, Tc7 * közút- és infrastruktúrafejlesztés 
Alapszintű közszolgáltatások fenntartása, 
letelepítésük támogatása 

Tc5, Tc7 ** intézmény- és szolgáltatásfejlesztés 

Kerékpárutak, belvárost összekötő utak és 
a tömegközlekedés fejlesztése 

Tc4 ** közút- és közlekedésfejlesztés 

A Katonatelepet érintő 441. sz. főút 
kapacitásbővítése 

Tc1, Tc7 *** közút- és közlekedésfejlesztés 

Katonatelep elővárosi vasúti kapcsolatának 
fejlesztése, a vasúti közlekedés és 
módváltás feltételeinek javítása 

Tc1, Tc4 ** közlekedésfejlesztés 

Kadafalva 

Munkahelyteremtés, vállalkozások 
letelepítésének elősegítése, a Heliport ipari 
park fejlesztése 

Tc9, Tc13 *** gazdaságfejlesztés 

A szükséges városrészi infrastruktúra-
hálózatok kiépítése Tc5, Tc7 ** infrastruktúrafejlesztés 

Minőségi lakóterület és közterület-
fejlesztés Tc3, Tc6, Tc11 ** lakásépítés, környezet- és 

klímatudatos köztérfejlesztés 
Alapszintű közszolgáltatások fenntartása, 
letelepítésük támogatása (pl. óvoda) Tc5 ** intézmény- és szolgáltatásfejlesztés 

Kerékpárút kiépítése az Izsáki út irányába Tc1, Tc4 ** közút- és közlekedésfejlesztés 
A közösségi közlekedés feltételeinek 
javítása Tc1, Tc4 *** közlekedésfejlesztés 

Méntelek 

Minőségi lakóterület és közterület-
fejlesztés 

Tc3, Tc6, Tc11 ** lakásépítés, környezet- és 
klímatudatos köztérfejlesztés 

Alapszintű közszolgáltatások fenntartása, 
letelepítésük támogatása 

Tc5 *** intézmény- és szolgáltatásfejlesztés 

A kertségi kultúrtáj értékeinek megőrzése, 
a vízgazdálkodás fejlesztése, a 
hagyományos kertkultúra és 
gyümölcstermesztés feltételeinek 
biztosítása, a városellátó termelés 
szerepének növelése 

Tc2, Tc10, 
Tc11 

*** 
tájképvédelem, kék- és 
zöldinfrastruktúra fejlesztése, 
agrárgazdálkodás, körkörös gazd. 
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Településrész Településrészi fejlesztési célok 

Illeszkedés a 
tematikus 
célokhoz 

Prioritás Érintett ágazat, fejlesztendő elem 

 

Halasi úti 
kiskertek 

Minőségi lakóterület és közterület 
fejlesztés 

Tc3, Tc6, Tc11 ** lakásépítés, környezet- és 
klímatudatos köztérfejlesztés 

A Halasi úti kiskertek mellett húzódó 
alsóbbrendű út (és kerékpárút) fejlesztése Tc1, Tc4 ** közút- és közlekedésfejlesztés 

Alapszintű közszolgáltatások igény alapú 
kialakítása Tc5 ** intézmény- és szolgáltatásfejlesztés 

Klasszikus mezőgazdasági kiskertek 
művelésének elősegítése Tc2, Tc9 *** tájképvédelem, agrárgazdálkodás 

Energiatudatos-környezetbarát életforma 
támogatása Tc11, Tc12 ** környezet- és klímavédelem 

Városrészi közterületi zöldítési programok 
elindítása Tc10, Tc11 * kék- és zöldinfrastruktúra fejlesztése 

Borbás 

Klasszikus mezőgazdasági kiskertek 
művelésének elősegítése Tc2, Tc9 ** tájképvédelem, agrárgazdálkodás 

Utak, közlekedési feltételek javítása Tc1, Tc4 * közútfejlesztés 
Mezőgazdasággal összefüggő 
munkahelyteremtő vállalkozások  

Tc9 *** gazdaságfejlesztés 

Energiatudatos, környezetbarát életforma 
támogatása 

Tc11, Tc12 ** környezet- és klímavédelem 

Kisfái 

Klasszikus mezőgazdasági kiskertek 
művelésének elősegítése 

Tc2, Tc9 *** tájképvédelem, agrárgazdálkodás 

Mezőgazdasággal összefüggő 
munkahelyteremtő vállalkozások 
támogatása 

Tc2, Tc9 * gazdaságfejlesztés 

Energiatudatos, környezetbarát életforma 
támogatása Tc11, Tc12 ** környezet- és klímavédelem 

Infrastrukturális fejlesztések Tc3, Tc7 *** infrastruktúrafejlesztés 

Matkó 

Minőségi köztérfejlesztés, játszótér 
kialakítás 

Tc8, Tc11 ** környezet- és klímatudatos 
köztérfejlesztés 

Közút-, kerékpárút- és járdaépítés, felújítás Tc4 *** közútfejlesztés 
Hulladéktárolás és -gyűjtés, köztisztaság 
javítása Tc11 * hulladékgazdálkodás 

Energiatudatos, környezetbarát életforma 
támogatása Tc11, Tc12 * környezet- és klímavédelem 

Szarkás 

Közút-, kerékpárút- és járdaépítés, felújítás Tc1, Tc4 *** közútfejlesztés 
Társadalmi felzárkóztató programok, a 
közbiztonság javítása Tc6 ** társadalomfejlesztés 

Energiatudatos, környezetbarát életforma 
támogatása Tc11, Tc12 * környezet- és klímavédelem 

A hulladéktárolás és -gyűjtés rendszerének 
fejlesztése Tc11 ** hulladékgazdálkodás 

Talfája 

Közút-, kerékpárút- és járdaépítés, felújítás Tc1, Tc4 *** közútfejlesztés 

A közösségi közlekedés fejlesztése Tc1, Tc4 ** közlekedésfejlesztés 
Energiatudatos, környezetbarát életforma 
támogatása Tc11, Tc12 * környezet- és klímavédelem 

Társadalmi identitásnövelő programok, 
rendezvények indítása Tc6 * társadalomfejlesztés 
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 Településrész Településrészi fejlesztési célok 
Illeszkedés a 

tematikus 
célokhoz 

Prioritás Érintett ágazat, fejlesztendő elem 

KE
CS

KE
M

ÉT
I R

EP
Ü

LŐ
TÉ

R 

Kecskeméti 
reptér 

NATO és nemzeti katonai érdekű műszaki 
fejlesztések megvalósítása Tc9, Tc13 *** infrastruktúrafejlesztés 

A védelemipari tudásközpont 
eredményeinek hasznosítása 

Tc13, Tc16 *** K+F+I együttműködés 

A polgári repülés kapcsán rövid távú cél: a 
kisgépes forgalomhoz kapcsolódó műszaki 
feltételek (pl. bekötőút megépítése, 
terminál épület, árukezelő, eszköztároló és 
őrzés-védelmi irodaépület kialakítása, 
valamint belső úthálózat és parkolók 
kiépítése) biztosítása 

Tc7, Tc13 ** közlekedésfejlesztés 

A polgári repülés kapcsán középtávú cél: a 
légi áruszállítás háttérfeltételeinek 
megteremtése és bővítése, „cargo” 
központ kialakítása 

Tc7, Tc13 ** közlekedésfejlesztés, logisztika 

TA
N

YÁ
S 

KÜ
LT

ER
Ü

LE
T 

Külterületi 
tanyás területek 

A tanyás külterületi kultúrtáj értékeinek 
megőrzése, a hagyományos agrártermelés 
hagyományainak fenntartása, a termőföld 
védelme, a városellátó termelés 
szerepének növelése 

Tc2, Tc3, Tc9, 
Tc11 *** 

tájképvédelem, agrárgazdálkodás, 
körkörös gazdaság 

Az árutermelő gazdák mezőgazdasági 
beruházásainak támogatása, a szántóföldi 
termelés, illetve a helyi zöldség- és 
gyümölcstermesztés szerepének növelése 

Tc9, Tc11, 
Tc13 *** gazdaságfejlesztés, körkörös 

gazdaság 

Telekstruktúra felaprózódásának 
visszaszorítása 

Tc3, Tc13 ** városrendezés 

Az árutermelő gazdák szövetkezési 
igényeinek, valamint a helyi ellátási és 
értékesítési rendszerek kiépítésének 
támogatása 

Tc9, Tc13 ** gazdaságfejlesztés, körkörös 
gazdaság 

A nagyterületű zöldmezős 
ingatlanfejlesztések és a mezőgazdasági 
termeléshez, illetve tájfenntartáshoz nem 
köthető lakóingatlanok külterületi 
elhelyezésének jövőbeli korlátozása 

Tc3 * városfejlesztés, városrendezés 
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2. A beruházások, akciók összesítő bemutatása 
 

A célrendszer megvalósulását támogató prioritások, intézkedések és beavatkozási területek 
tematikus alábontását a 3.sz. táblázat tartalmazza.  

3. táblázat: FVS célrendszerének megvalósulását támogató prioritások, intézkedések és 
beavatkozási területek 

 

1.PRIORITÁS - ÉLHETŐ VÁROS 

1_Városrészek közötti 
kapcsolatok erősítése, 
minőségi javítása, 
városrészi alközpontok és 
szolgáltató területek 
funkcionális fejlesztése 

2_Körforgásos gazdaság 
élénkítése, nyersanyag-, 
erőforrás- és energia 
hatékony városműködtetés 
megvalósítása 

3_A városképet és az épített 
környezetet megújító, 
turisztikailag vonzó város 
kialakítása  

4_Fenntartható városi 
mobilitás erősítése, a 
közösségi közlekedés, az 
elektro mobilitás és a lágy 
közlekedési módok előtérbe 
helyezése 

1.1.1. Tehermentesítő, 
városrészek összekötését 
szolgáló, ill. forgalom 
csökkenést szolgáló közúti 
fejlesztések 

1.2.1. Lakossági és 
vállalkozási szelektív, 
újrahasznosítható és 
komposztálható 
hulladékgyűjtési 
rendszerek, illetve 
visszamaradó hulladék 
energetikai hasznosítását 
támogató projektek 
tervezése és fejlesztése 

1.3.1. Történelmi értékkel 
rendelkező, illetve műemléki 
épületek és városrészek 
megújítása, fejlesztése 
turisztikai, kulturális, ill. 
közhasznú hasznosítási céllal 

1.4.1. Közösségi és lágy 
közlekedést támogató 
rendszerek tervezése és 
komplex fejlesztése  

1.1.2. A barnamezős és 
elzárt városi területek 
közúti 
megközelíthetőségét, ill. 
városrészek közlekedési 
területrendezését és 
biztonságos közlekedését 
elősegítő közúti 
fejlesztések 

1.2.2. Lakossági/közösségi 
fenntartású zöldség és 
gyümölcskertek kialakítása 
és fejlesztése, ill. helyi 
beszállítói programok 
támogatása 

1.3.2. Városi közösségi és 
közterületek gyalogos- és 
látogatóbarát megújítása 

1.4.2. Intermodiális, ill. 
elővárosi vasúti 
csomópontok közösségi 
közlekedés szempontú 
tervezése és fejlesztése 

1.1.3. A város működése 
szempontjából kiemelt 
jelentőségű 
alapinfrastruktúrák 
fejlesztése 

1.2.3. Tanyafejlesztési 
program a körforgásos, 
önfenntartó életmód 
támogatása érdekében 

1.3.3. Komplex és egyedi, 
célcsoport specifikus turisztikai 
célú programok, 
programcsomagok tervezése, 
kialakítása, megszervezése 

1.4.3. Városrészek közötti, 
szatellit és környező 
településekhez kapcsolódó 
kerékpáros közlekedési 
hálózat 
rendszerszempontú 
fejlesztése 

 1.2.4. Lakossági és 
vállalkozási 
szemléletformálás, 
képzések és gyakorlati 
programok a körforgásos 
gazdaság elemeinek 
megismerése és gyakorlati 
elsajátítása érdekében 

1.3.4. A város fejlesztését és 
rendezését megalapozó és 
támogató átfogó és szakági 
stratégiák, tervek, 
dokumentumok kialakítása és 
fejlesztése 

1.4.4. A városi e-mobilitás 
és a közúti közlekedést 
kiváltó alternatív 
közlekedési formák 
használati 
háttérfeltételeinek javítása 
és erősítése 

 

Jelmagyarázat: 
 Szatellit települések által is érintett beavatkozások  
 Szociális humán erőforrás fejlesztés célú beavatkozások  
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2.PRIORITÁS - SZOLGÁLTATÓ VÁROS 

1_A városi intézmény- és 
ellátóhálózat, valamint a 
humánerőforrás szükségletalapú 
fejlesztése 

2_Lakhatási igények 
biztosítása és minőségi 
lakókörnyezet kialakítása, 
társadalmi integráció 
erősítése, közösségfejlesztés 
és népességmegtartás 
erősítése 

3_Városi köz- és üzleti 
szolgáltatások fejlesztése, 
valamint az ezt kiszolgáló 
infrastruktúra 
színvonalának javítása, a 
város térségi 
szerepkörének bővítése 

4_Kulturális, sport és 
rekreációs területek 
fejlesztése, a 
programkínálat bővítése 

2.1.1. Városrészek alközponti 
funkcióját erősítő egy-, ill. 
multifunkcionális közösségi és 
közszolgáltató központok 
fejlesztése 

2.2.1. Bérlakások tervezése 
és fejlesztése, illetve a 
lakossági életminőséget 
növelő tömbrehabilitációs 
programok tervezése és 
fejlesztése 

2.3.1. Az önkormányzati 
és városi IKT környezet és 
szolgáltatások fejlesztése 
a lakosság és üzleti 
célcsoportok igényeinek 
figyelembe vételével 

2.4.1. Sport és rekreációs 
tevékenységeket 
támogató infrastruktúrák 
tervezése és fejlesztése 

2.1.2. Kiemelt kórházfejlesztés 2.2.2. Szegregátumok 
városrészek komplex 
fejlesztése 

2.3.2. Az önkormányzat 
digitális szolgáltatásait 
népszerűsítő és azok 
használatát elősegítő 
programok 

2.4.2. Kulturális 
tevékenységeket 
támogató infrastruktúrák 
tervezése és fejlesztése 

2.1.3. A munkaerőpiaci 
igényekhez illeszkedő képzési 
programok indítása, a 
hiányszakmák oktatásának 
támogatása, különösen a városi 
ellátórendszer humán erőforrás 
igényeinek kielégítése céljából 

2.2.3. Szegregátumok 
lakosságának 
munkaerőpiaci szempontú 
képességfejlesztése és 
felzárkóztatása 

2.3.3. A város térségi 
szerepkörének és 
befolyásának bővítése 
térségi kihatású 
programok kidolgozásával 
és együttműködések 
kezdeményezésével 

2.4.3. Helyi célú kulturális, 
sport és rekreációs 
programok, 
programcsomagok 
célcsoport specifikus 
tervezése kialakítása, 
megszervezése 

 2.2.4. Helyi civil szervezetek 
együttműködésével 
közösségépítő, -fejlesztő és -
megtartó programok a 
helyi/városrészi identitás 
fejlesztésére 

  

 
Jelmagyarázat: 

 Szatellit települések által is érintett beavatkozások  
 Szociális humán erőforrás fejlesztés célú beavatkozások  
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3.PRIORITÁS - KLÍMATUDATOS VÁROS 

1_Diverzifikált és klímabarát 
gazdasági szerkezet 
támogatása, városi szintű 
energiamenedzsment 
rendszer kialakítása 

2_Zöld- és kék 
infrastruktúra komplex 
fejlesztése, fenntartható 
városi zöldfelület és 
vízgazdálkodás 
feltételeinek javítása 

3_Környezet-, klímabarát 
és karbon semleges 
városfejlesztés erősítése 

4_Energia hatékony, 
megújuló energiahordozókra 
építő energiaközösségek 
kialakításának ösztönzése 

3.1.1. Magas hozzáadott 
értékű, ugyanakkor alacsony 
erőforrás- és alapanyagigényű, 
klímabarát vállalkozások 
fogadására alkalmas városi 
vállalkozási környezet 
kialakítása 

3.2.1. Városon belüli 
tisztított szennyvíz és 
csapadék elvezető, 
visszaforgató és 
felhasználó rendszerek 
tervezése és fejlesztése 

3.3.1. Környezetileg 
érzékeny területek és 
városrészek klíma 
monitoring rendszerrel 
való ellátása 

3.4.1. Lakossági és 
önkormányzati megújuló 
energiatermelési módok 
terjedésének ösztönzése és 
fejlesztések támogatása 

3.1.2. Komplex 
energiatakarékossági, 
energiahatékonysági és 
optimalizációs programok 
előkészítése és megvalósítása 
a városüzemeltetés területén 

3.2.2. Városi ivóvíz és 
szennyvíz hálózat és 
rendszer 
fenntarthatóságot 
szolgáló fejlesztései 
 

3.3.2. Panelházak és -
tömbök átfogó 
energetikai és klímabarát 
felújítása és fejlesztés 

3.4.2. Lakossági és 
önkormányzati 
energiahatékonyságot és 
takarékosságot elősegítő 
energiaközösségek és egyéb 
energiahatékonysági 
fejlesztések támogatása 

 3.2.3. A város zöldfelületi 
rendszerének fejlesztése, 
minőségének és 
fenntartásának javítása, 
fásítási és erdőtelepítési 
program kidolgozása és 
végrehajtása 

3.3.3. Környezetkímélő hő- 
és energiatermelési 
módokat támogató 
fejlesztések 

3.4.3. Városi távhőrendszer 
fejlesztése 

  3.3.4. Klíma- és 
környezetbarát városi és 
közösségi építészeti pilot 
megoldások, projektek 
támogatása 

3.4.4. Energiatudatosság és -
felhasználási hatékonyság 
növelését elősegítő 
szemléletformáló programok, 
ill. elméleti-gyakorlati 
képzések, pilot projektek 

  3.3.5. Lakossági és 
vállalkozási környezeti-, 
klímatudatosságot és -
adaptációt növelő, ill. a 
környezeti terhelés 
csökkentését elősegítő 
szemléletformáló 
programok, ill. elméleti-
gyakorlati képzések, pilot 
projektek 

 

 
Jelmagyarázat: 

 Szatellit települések által is érintett beavatkozások  
 Szociális humán erőforrás fejlesztés célú beavatkozások  
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4.PRIORITÁS - VERSENYKÉPES VÁROS 

1_A helyi gazdaság innovációs 
képességének növelése, 
minőségi munkahelyteremtés 
támogatása, a versenyképes 
termelés feltételeinek 
biztosítása 

2_Városi folyamatok 
digitális nyomon 
követése elemzése, 
digitális adattár és 
monitoring rendszer 
kialakítása  

3_A zöld- és digitális 
átállást szolgáló 
szervezeti, pénzügyi és 
infrastrukturális 
innovációk támogatása 

4_A város, a gazdasági szféra, 
illetve a felsőoktatás közötti 
együttműködések és K+F+I 
kapcsolatok erősítése, közös 
projektek kidolgozása és 
megvalósítása 

4.1.1. Barnamezős 
iparterületek hatékony 
hasznosítási feltételeinek 
tervezése és a szükséges 
alapinfrastruktúrák és 
kapcsolódó üzleti 
szolgáltatások fejlesztése 

4.2.1. Adatgyűjtő, elemző 
és döntéstámogató 
városi monitoring 
rendszer és digitális 
adatközpont kialakítása 
és fejlesztése 

4.3.1. A helyi klíma és 
digitális kérdésekre 
fókuszáló, széleskörű 
társadalmi bevonáson 
alapuló komplex program 
a helyi társadalom 
erősítésére 

4.4.1. Technológiai park, 
tudományos és alkalmazott 
K+F+I központ tervezése és 
fejlesztése 

4.1.2. Kereskedelmi és 
logisztikai és egyéb gazdasági 
célú fejlesztések 

4.2.2. Okos városrész 
fejlesztéshez szükséges 
digitális rendszerek és 
eszközök beszerzése, 
fejlesztése 

4.3.2. Közösségi 
programok a városrészek 
zöld és digitális 
átállásának segítésére és 
felgyorsítására 

4.4.2. A helyi vállalkozások 
innovációs potenciálját és K+F+I 
együttműködését támogató 
komplex programok 

4.1.3. KKV inkubációs, 
vállalkozásfejlesztési és 
innovációs programok 

4.2.3. Önkormányzati 
folyamatok és 
adatbázisok digitalizálása 

4.3.3. Lakossági, 
önkormányzati és 
munkavállalói digitális 
kompetenciák és 
képességek elméleti és 
gyakorlati fejlesztése, ill. 
pilot projektek 
megvalósítása 

4.4.3. A helyi vállalkozások és 
nemzetközi vállalatok közötti 
beszállítói kapcsolatok 
erősítése, fejlesztése, ill. a 
horizontális és a vertikális 
gazdasági együttműködések 
fejlesztése 

4.1.4. A helyi munkaerő 
igényekre reagáló célzott 
munkaerő fejlesztési képzések 
és gyakorlati programok 

  4.4.4. A K+F+I 
szakemberképzést, a 
tehetséggondozást és az 
innovációs képességek javítását 
szolgáló rendszerek és 
együttműködési platformok 
fejlesztése, támogatása 

 
Jelmagyarázat: 

 Szatellit települések által is érintett beavatkozások  
 Szociális humán erőforrás fejlesztés célú beavatkozások  

 

Az FVS-ben meghatározott Intézkedések és beavatkozási területek tartalma és a TOP Plusz 
prioritásai közötti kapcsolatok a 4. táblázatban kerültek bemutatásra. A kapcsolódási 
pontoknál kiemelésre került, hogy az adott beavatkozás keretében mely projektek 
vonatkozásában rendelkezik támogatási fedezettel a város, valamint az, hogy milyen jellegű 
projektről van szó (egyedi, akció területi vagy hálózatos).  

A táblázatban sárga kitöltéssel kerültek kiemelésre azon projektek, amelyek tervezett 
támogatási forrással rendelkeznek és kék színű kiemeléssel azok, melyek a tartalék projektek 
között kerültek nevesítésre. 
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4.táblázat: FVS-TOP Plusz kapcsolat 

 

Intézkedés Beavatkozás 

Top Prioritás 1 

Top Prioritás 2 

Top Prioritás 3 (ERFA) Top Prioritás 3 (ESZA) 
Fenntartható 

városfejlesztési 
stratégiák 

támogatása 

Helyi gazdaság-
fejlesztés 

Helyi és térségi 
turizmus 
fejlesztés 

Állami 
tulajdonú utak 

fejlesztése 

Élhető 
települések 

Szociális célú 
város-

rehabilitáció 

Belterületi 
utak 

fejlesztése 

Gyermek-
nevelést 

támogató 
humán 

infrastruktúra 
fejlesztés 

Helyi 
egészségügyi és 

szociális 
infrastruktúra 

fejlesztése 

Köznevelési 
infrastruktúra 

fejlesztése 

Megyei 
foglalkoztatási-

gazdaság-
fejlesztési 

együttműkö-
dések 

Szociális célú 
város-

rehabilitáció 

Helyi 
fenntartható 

humán 
fejlesztések 

1.1_Város-
részek 
közötti 
kapcsolatok 
erősítése, 
minőségi 
javítása, 
városrészi 
alközpon-
tok és 
szolgáltató 
területek 
funkcionális 
fejlesztése  

1.1.1. Tehermentesítő, 
városrészek összekötését 
szolgáló, ill. forgalom 
csökkenést szolgáló közúti 
fejlesztések  

   

1 db projekt 
(P2) 

/hálózatos/ 

 

 

7 db projekt 
(P1.V22 –  
P1-V28) 

/hálózatos/ 

       

9 db projekt 
(P23-P30) 

/hálózatos/ 

1.1.2. A barnamezős és elzárt 
városi területek közúti 
megközelíthetőségét, ill. 
városrészek közlekedési 
területrendezését és 
biztonságos közlekedését 
elősegítő közúti fejlesztések 

 

1 db projekt 
(P1.V3) 

   /hálózatos/ 

  

 

         

1.1.3. A város működése 
szempontjából kiemelt 
jelentőségű 
alapinfrastruktúrák fejlesztése 

    2 db projekt 
(P1.V18- 
P1.V19) 

/hálózatos/ 

         

1.2_Körforgá
sos gazdaság 
élénkítése, 
nyersanyag-, 
erőforrás- és 
energia 
hatékony 
városműköd
tetés 
megvalósítás
a 

1.2.1. Lakossági és vállalkozási 
szelektív, újrahasznosítható és 
komposztálható hulladékgyűjtési 
rendszerek, illetve visszamaradó 
hulladék energetikai 
hasznosítását támogató 
projektek tervezése és fejlesztés 

 

 

  

   

       

1.2.2. Lakossági/ közösségi 
fenntartású zöldség és 
gyümölcskertek kialakítása és 
fejlesztése, ill. helyi beszállítói 
programok támogatása 

              

1.2.3. Tanyafejlesztési program a 
körforgásos, önfenntartó 
életmód támogatása érdekében 

              

1.2.4. Lakossági és vállalkozási 
szemléletformálás, képzések és 
gyakorlati programok a 
körforgásos gazdaság elemeinek 
megismerése és gyakorlati 
elsajátítása érdekében 

 

1 db projekt 
(P1) 

/egyedi/ 

         

 
1 db projekt 

(P1) 
/egyedi/ 

 

1.2.5. Közszolgáltató és üzleti 
vállalkozások gazdasági 
átvilágításának támogatása a 
körforgásos működés fejlesztése 
érdekében 

 
1 db projekt 

(P1) 
/egyedi/ 

         

/ 
1 db projekt 

(P1) 
/egyedi/ 
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Intézkedés Beavatkozás 

Top Prioritás 1 

Top Prioritás 2 

Top Prioritás 3 (ERFA) Top Prioritás 3 (ESZA) 
Fenntartható 

városfejlesztési 
stratégiák 

támogatása 

Helyi gazdaság-
fejlesztés 

Helyi és térségi 
turizmus 
fejlesztés 

Állami 
tulajdonú utak 

fejlesztése 

Élhető 
települések 

Szociális 
célú város-
rehabilitáci

ó 

Belterületi utak 
fejlesztése 

Gyermek-
nevelést 

támogató 
humán 

infrastruktúra 
fejlesztés 

Helyi 
egészségügyi és 

szociális 
infrastruktúra 

fejlesztése 

Köznevelési 
infrastruktúra 

fejlesztése 

Megyei 
foglalkoztatási-

gazdaság-
fejlesztési 

együttműkö-
dések 

Szociális célú 
város-

rehabilitáció 

Helyi 
fenntartható 

humán 
fejlesztések 

1.3_A 
városképet és az 
épített 
környezetet 
megújító, 
turisztikailag 
vonzó város 
kialakítása 

1.3.1. Történelmi értékkel 
rendelkező, illetve műemléki 
épületek és városrészek 
megújítása, fejlesztése 
turisztikai, kulturális, ill. 
közhasznú hasznosítási céllal 

  

1 db projekt 
(P1.V4)  

/akció területi/ 

           

1.3.2. Városi közösségi és 
közterületek gyalogos- és 
látogatóbarát megújítása 

    1 db projekt 
(P1.V21) 

/hálózatos/ 

         

2 db projekt 
(P17, P20) 
/hálózatos/ 

1.3.3. Komplex és egyedi, 
célcsoport specifikus 
turisztikai célú programok, 
programcsomagok 
tervezése, kialakítása, 
megszervezése 

              

1.3.4. A város fejlesztését és 
rendezését megalapozó és 
támogató átfogó és szakági 
stratégiák, tervek, 
dokumentumok kialakítása 
és fejlesztése 

4 db projekt 
(P1.V1, P1V2, 

P1.V15, 
P1.V20) 
/egyedi/ 

             

1.4_Fenntartható 
városi mobilitás 
erősítése, a 
közösségi 
közlekedés, az 
elektromobilitás 
és a lágy 
közlekedési 
módok előtérbe 
helyezése 

1.4.1. Közösségi és lágy 
közlekedést támogató 
rendszerek tervezése és 
komplex fejlesztése 

              

1.4.2. Intermodális, ill. 
elővárosi vasúti csomópontok 
közösségi közlekedés 
szempontú tervezése és 
fejlesztése 

              

1.4.3. Városrészek közötti, 
szatellit és környező 
településekhez kapcsolódó 
kerékpáros közlekedési 
hálózat rendszerszempontú 
fejlesztése 

    2 db projekt 
(P1.V16, 
P1.V17) 

/hálózatos/ 

v         

7 db projekt 
(P13-P18) 

/hálózatos/ 
1.4.4. A városi e-mobilitás és a 
közúti közlekedést kiváltó 
alternatív közlekedési formák 
használati háttérfeltételeinek 
javítása és erősítése 

              

1.4.5. Közösségi és lágy 
közlekedési rendszerek 
ismertségét, népszerűségét és 
használatát elősegítő 
tájékoztatók és közösségi és 
programok 
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Intézkedés Beavatkozás 

Top Prioritás 1 

Top Prioritás 2 

Top Prioritás 3 (ERFA) Top Prioritás 3 (ESZA) 
Fenntartható 

városfejlesztési 
stratégiák 

támogatása 

Helyi gazdaság-
fejlesztés 

Helyi és térségi 
turizmus 
fejlesztés 

Állami 
tulajdonú utak 

fejlesztése 

Élhető 
települések 

Szociális célú 
város-

rehabilitáció 

Belterületi 
utak 

fejlesztése 

Gyermek-
nevelést 

támogató 
humán 

infrastruktúra 
fejlesztés 

Helyi 
egészségügyi és 

szociális 
infrastruktúra 

fejlesztése 

Köznevelési 
infrastruktúra 

fejlesztése 

Megyei 
foglalkoztatási-

gazdaság-
fejlesztési 

együttműkö-
dések 

Szociális célú 
város-

rehabilitáció 

Helyi 
fenntartható 

humán 
fejlesztések 

2.1_A városi 
intézmény- és 
ellátóhálózat, 
valamint a 
humánerőforrás 
szükségletalapú 
fejlesztése 

2.1.1. Városrészek 
alközponti funkcióját erősítő 
egy-, ill. multifunkcionális 
közösségi és közszolgáltató 
központok fejlesztése 

  

2 db projekt 
(P1.V4, P1.V5) 
/akció területi/ 

     
4 db projekt 

(P3.V1-
P3.V3, P3V5) 

/egyedi/ 

1 db projekt 
(P3.V6) 

/egyedi/ 

1 db projekt 
(P3V10) 
/egyedi/ 

   

1 db projekt 
(P1)  

/egyedi/ 

8 db projekt 
(P2-P9) 
/egyedi/ 

2.1.2. Kiemelt 
kórházfejlesztés 

              

2.1.3. A munkaerőpiaci 
igényekhez illeszkedő 
képzési programok indítása, 
a hiányszakmák oktatásának 
támogatása, különösen a 
városi ellátórendszer humán 
erőforrás igényeinek 
kielégítése céljából 

           

 
1 db projekt 

(P3.1) 
/egyedi/ 

2 db projekt 
(P3.2, P3.6) 

/egyedi/ 

2.2_Lakhatási 
igények 
biztosítása és 
minőségi 
lakókörnyezet 
kialakítása, 
társadalmi 
integráció 
erősítése, 
közösségfejleszt
és és 
népességmegtar
tás erősítés 

2.2.1. Bérlakások tervezése 
és fejlesztése, illetve a 
lakossági életminőséget 
növelő tömbrehabilitációs 
programok tervezése és 
fejlesztése 

              

2.2.2. Szegregátumok 
városrészek komplex 
fejlesztése 

     
1 db projekt 

(P21) 
/egyedi/ 

        

2.2.3. Szegregátumok 
lakosságának munkaerőpiaci 
szempontú 
képességfejlesztése és 
felzárkóztatása 

           

 
1 db projekt 

(P3.1) 
/egyedi/ 

 

2.2.4. Helyi civil szervezetek 
együttműködésével 
közösségépítő, -fejlesztő és -
megtartó programok a 
helyi/városrészi identitás 
fejlesztésére 

           

  
1 db projekt 

(P3.3) 
/egyedi/ 
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Intézkedés Beavatkozás 

Top Prioritás 1 Top Prioritás 2 Top Prioritás 3 (ERFA) Top Prioritás 3 (ESZA) 
Fenntartható 

városfejlesztési 
stratégiák 

támogatása 

Helyi gazdaság-
fejlesztés 

Helyi és térségi 
turizmus 
fejlesztés 

Állami 
tulajdonú utak 

fejlesztése 

Élhető 
települések 

Szociális célú 
város-

rehabilitáció 

Belterületi 
utak 

fejlesztése 

 Gyermek-
nevelést 

támogató 
humán 

infrastruktúra 
fejlesztés 

Helyi 
egészségügyi és 

szociális 
infrastruktúra 

fejlesztése 

Köznevelési 
infrastruktúra 

fejlesztése 

Megyei 
foglalkoztatási-

gazdaság-
fejlesztési 

együttműkö-
dések 

Szociális célú 
város-

rehabilitáció 

Helyi 
fenntartható 

humán 
fejlesztések 

2.3_Városi köz- 
és üzleti 
szolgáltatások 
fejlesztése, 
valamint az ezt 
kiszolgáló 
infrastruktúra 
színvonalának 
javítása, a város 
térségi 
szerepkörének 
bővítése 

2.3.1. Az önkormányzati és 
városi IKT környezet és 
szolgáltatások fejlesztése a 
lakosság és üzleti célcsoportok 
igényeinek 
figyelembevételével 

    

1 db projekt 
(P12)  

/egyedi/ 

         

2.3.2. Az önkormányzat 
digitális szolgáltatásait 
népszerűsítő és azok 
használatát elősegítő 
programok 

             
1 db projekt 

(P3.5) 
/egyedi/ 

2.3.3. A város térségi 
szerepkörének és 
befolyásának bővítése térségi 
kihatású programok 
kidolgozásával és 
együttműködések 
kezdeményezésével 

              

2.4_Kulturális, 
sport és 
rekreációs 
területek 
fejlesztése, a 
programkínálat 
bővítése 

2.4.1. Sport és rekreációs 
tevékenységeket támogató 
infrastruktúrák tervezése és 
fejlesztése 

    2 db projekt 
(P1.V5, P1.V11) 
/akcióterületi/ 

         

2.4.2. Kulturális 
tevékenységeket támogató 
infrastruktúrák tervezése és 
fejlesztése 

  

1 db projekt 
(P1.V4) 

/akció területi 

 2 db projekt 
(P1.V13, 
P1.V14) 
/egyedi/ 

         

3 db projekt 
(P8 – P10) 
/egyedi/ 

2.4.3. Helyi célú kulturális, 
sport és rekreációs 
programok, 
programcsomagok célcsoport 
specifikus tervezése 
kialakítása, megszervezése 

              

  



 

KECSKEMÉT MEGYEI JOGÚ VÁROS 

TOP  PLUSZ VÁROSFEJLESZTÉSI PROGRAMTERVE  
 
 

23 
 
 

 

Intézkedés Beavatkozás 

Top Prioritás 1 Top Prioritás 2 Top Prioritás 3 (ERFA) Top Prioritás 3 (ESZA) 
Fenntartható 

városfejlesztési 
stratégiák 

támogatása 

Helyi gazdaság-
fejlesztés 

Helyi és térségi 
turizmus 
fejlesztés 

Állami 
tulajdonú utak 

fejlesztése 

Élhető 
települések 

Szociális célú 
város-

rehabilitáció 

Belterületi 
utak 

fejlesztése 

 Gyermek-
nevelést 

támogató 
humán 

infrastruktúra 
fejlesztés 

Helyi 
egészségügyi és 

szociális 
infrastruktúra 

fejlesztése 

Köznevelési 
infrastruktúra 

fejlesztése 

Megyei 
foglalkoztatási-

gazdaság-
fejlesztési 

együttműkö-
dések 

Szociális célú 
város-

rehabilitáció 

Helyi 
fenntartható 

humán 
fejlesztések 

3.1_Diverzifikált 
és klímabarát 
gazdasági 
szerkezet 
támogatása, 
városi szintű 
energiamenedzs
ment rendszer 
kialakítása 

3.1.1. Magas hozzáadott 
értékű, ugyanakkor alacsony 
erőforrás- és 
alapanyagigényű, klímabarát 
vállalkozások fogadására 
alkalmas városi vállalkozási 
környezet kialakítása 

              

3.1.2. Komplex 
energiatakarékossági, 
energiahatékonysági és 
optimalizációs programok 
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előkészítése és megvalósítása 
a városüzemeltetés területén 

3.2_Zöld- és kék 
infrastruktúra 
komplex 
fejlesztése, 
fenntartható 
városi zöldfelület 
és vízgazdálkodás 
feltételeinek 
javítása 

3.2.1. Városon belüli tisztított 
szennyvíz és csapadék 
elvezető, visszaforgató és 
felhasználó rendszerek 
tervezése és fejlesztése 

    2 db projekt 
(P1.V6, 
P1.V12) 

/akcióterületi/ 

         

1 db projekt 
(P3)  

/akcióterületi/ 

3.2.2. Városi ivóvíz és 
szennyvíz hálózat és rendszer 
fenntarthatóságot szolgáló 
fejlesztései 

    

 

         

3.2.3. A város zöldfelületi 
rendszerének fejlesztése, 
minőségének és 
fenntartásának javítása, 
fásítási és erdőtelepítési 
program kidolgozása és 
végrehajtása 

     4 db projekt 
(P1.V7 – 
P1.V10) 

/akcióterületi/ 

         

4 db projekt 
(P5 – P8) 
/egyedi/ 
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Intézkedés Beavatkozás 

Top Prioritás 1 

Top Prioritás 2 

Top Prioritás 3 (ERFA) Top Prioritás 3 (ESZA) 
Fenntartható 
városfejleszté
si stratégiák 
támogatása 

Helyi gazdaság-
fejlesztés 

Helyi és térségi 
turizmus 
fejlesztés 

Állami 
tulajdonú utak 

fejlesztése 

Élhető 
települések 

Szociális célú 
város-

rehabilitáció 

Belterületi 
utak 

fejlesztése 

Gyermek-
nevelést 

támogató 
humán 

infrastruktúra 
fejlesztés 

Helyi 
egészségügyi és 

szociális 
infrastruktúra 

fejlesztése 

Köznevelési 
infrastruktúra 

fejlesztése 

Megyei 
foglalkoztatási-

gazdaság-
fejlesztési 

együttműkö-
dések 

Szociális célú 
város-

rehabilitáció 

Helyi 
fenntartható 

humán 
fejlesztések 

3.3_Környezet-, 
klímabarát és 
karbon 
semleges 
városfejlesztés 
erősítése 

3.3.1. Környezetileg érzékeny 
területek és városrészek klíma 
monitoring rendszerrel való 
ellátása 

    
1 db projekt 

(P11) 
/akcióterületi/ 

         

3.3.2. Panelházak és -tömbök 
átfogó energetikai és 
klímabarát felújítása és 
fejlesztés 

    
1 db projekt 

(P4) 
/akcióterületi/ 

         

3.3.3. Környezetkímélő hő- és 
energiatermelési módokat 
támogató fejlesztések 

    

 

  5 db projekt 
(P2.V1 – P2.V5) 

/egyedi/ 

      

1 db projekt 
(P1) 

/egyedi/ 
3.3.4. Klíma- és 
környezetbarát városi és 
közösségi építészeti pilot 
megoldások, projektek 
támogatása 

    
1 db projekt 

(P4) 
/akcióterületi/ 

         

3.3.5. Lakossági és vállalkozási 
környezeti-, 
klímatudatosságot és -
adaptációt növelő, ill. a 
környezeti terhelés 
csökkentését elősegítő 
szemléletformáló programok, 
ill. elméleti-gyakorlati 
képzések, pilot projektek 

           

 
 

1.db projekt 
P3.4. 

/egyedi/ 

 

3.4_Energia 
hatékony, 
megújuló 
energiahordozó
kra építő 
energiaközösség
ek 
kialakításának 
ösztönzése 

3.4.1. Lakossági és 
önkormányzati megújuló 
energiatermelési módok 
terjedésének ösztönzése és 
fejlesztések támogatása 

              

3.4.2. Lakossági és 
önkormányzati 
energiahatékonyságot és 
takarékosságot elősegítő 
energiaközösségek és egyéb 
energiahatékonysági 
fejlesztések támogatása 

       5 db projekt 
(P2.V1 – P2.V5) 

/egyedi/ 

      

1 db projekt 
(P1 ) 

/egyedi/ 

3.4.3. Városi távhőrendszer 
fejlesztése 

              

3.4.4. Energiatudatosság és -
felhasználási hatékonyság 
növelését elősegítő 
szemléletformáló programok, 
ill. elméleti-gyakorlati 
képzések, pilot projektek 
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Intézkedés Beavatkozás 

Top Prioritás 1 

Top Prioritás 2 

Top Prioritás 3 (ERFA) Top Prioritás 3 (ESZA) 
Fenntartható 

városfejlesztési 
stratégiák 

támogatása 

Helyi gazdaság-
fejlesztés 

Helyi és térségi 
turizmus 
fejlesztés 

Állami 
tulajdonú utak 

fejlesztése 

Élhető 
települések 

Szociális célú 
város-

rehabilitáció 

Belterületi 
utak 

fejlesztése 

Gyermek-
nevelést 

támogató 
humán 

infrastruktúra 
fejlesztés 

Helyi 
egészségügyi és 

szociális 
infrastruktúra 

fejlesztése 

Köznevelési 
infrastruktúra 

fejlesztése 

Megyei 
foglalkoztatási-

gazdaság-
fejlesztési 

együttműkö-
dések 

Szociális célú 
város-

rehabilitáció 

Helyi 
fenntartható 

humán 
fejlesztések 

4.1_A helyi 
gazdaság 
innovációs 
képességének 
növelése, 
minőségi 
munkahelytere
mtés 
támogatása, a 
versenyképes 
termelés 
feltételeinek 
biztosítása 

4.1.1. Barnamezős 
iparterületek hatékony 
hasznosítási feltételeinek 
tervezése és a szükséges 
alapinfrastruktúrák és 
kapcsolódó üzleti 
szolgáltatások fejlesztése 

 

1 db projekt 
(P1.V3) 

/hálózatos/ 

            

4.1.2. Kereskedelmi és 
logisztikai és egyéb 
gazdasági célú fejlesztések 

              

4.1.3. KKV inkubációs, 
vállalkozásfejlesztési és 
innovációs programok 

              

4.1.4. A helyi munkaerő 
igényekre reagáló célzott 
munkaerő fejlesztési 
képzések és gyakorlati 
programok 

        

 

 

  

 1 db projekt 
(P3.2.) 

/hálózatos/ 
1 db projekt 

(P1) 
/hálózatos/ 

4.2_Városi 
folyamatok 
digitális nyomon 
követése 
elemzése, 
digitális adattár 
és monitoring 
rendszer 
kialakítása 

4.2.1. Adatgyűjtő, elemző és 
döntéstámogató városi 
monitoring rendszer és 
digitális adatközpont 
kialakítása és fejlesztése 

    
1.db projekt 

(P11) 
/egyedi/ 

         

4.2.2. Okos városrész 
fejlesztéshez szükséges 
digitális rendszerek és 
eszközök beszerzése, 
fejlesztése 

    
1.db projekt 

(P19) 
/egyedi/ 

         

4.2.3. Önkormányzati 
folyamatok és adatbázisok 
digitalizálása 

    

1.db projekt 
(P11,P19) 
/egyedi/ 

   

1.db projekt 
(P3.V4) 
/egyedi/ 

3.db projekt 
(P3.V7 – 
P3.V9) 

/egyedi/ 
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Intézkedés Beavatkozás 

Top Prioritás 1 

Top Prioritás 2 

Top Prioritás 3 (ERFA) Top Prioritás 3 (ESZA) 
Fenntartható 

városfejlesztési 
stratégiák 

támogatása 

Helyi gazdaság-
fejlesztés 

Helyi és térségi 
turizmus 
fejlesztés 

Állami 
tulajdonú utak 

fejlesztése 

Élhető 
települések 

Szociális célú 
város-

rehabilitáció 

Belterületi 
utak 

fejlesztése 

Gyermek-
nevelést 

támogató 
humán 

infrastruktúra 
fejlesztés 

Helyi 
egészségügyi és 

szociális 
infrastruktúra 

fejlesztése 

Köznevelési 
infrastruktúra 

fejlesztése 

Megyei 
foglalkoztatási-

gazdaság-
fejlesztési 

együttműkö-
dések 

Szociális célú 
város-

rehabilitáció 

Helyi 
fenntartható 

humán 
fejlesztések 

4.3_A zöld- és 
digitális átállást 
szolgáló 
szervezeti, 
pénzügyi és 
infrastrukturális 
innovációk 
támogatása 

4.3.1. A helyi klíma és 
digitális kérdésekre 
fókuszáló, széleskörű 
társadalmi bevonáson 
alapuló komplex program a 
helyi társadalom erősítésére 

           

  
3 db projekt 
(P3.3 – P3.5) 

/egyedi/ 

4.3.2. Közösségi programok 
a városrészek zöld és 
digitális átállásának 
segítésére és felgyorsítására 

           

  
2 db projekt 
(P3.4 – P3.5) 

/egyedi/ 

4.3.3. Lakossági, 
önkormányzati és 
munkavállalói digitális 
kompetenciák és 
képességek elméleti és 
gyakorlati fejlesztése, ill. 
pilot projektek 
megvalósítása 

           

  
1 db projekt 

(P3.5) 
/egyedi/ 

4.4_A város, a 
gazdasági 
szféra, illetve a 
felsőoktatás 
közötti 
együttműködés
ek és K+F+I 
kapcsolatok 
erősítése, közös 
projektek 
kidolgozása és 
megvalósítása 

4.4.1. Technológiai park, 
tudományos és alkalmazott 
K+F+I központ tervezése és 
fejlesztése 

 

 

         

   

4.4.2. A helyi vállalkozások 
innovációs potenciálját és 
K+F+I együttműködését 
támogató komplex 
programok 

           

  
1 db projekt 

(P1)  
/egyedi/ 

4.4.3. A helyi vállalkozások 
és nemzetközi vállalatok 
közötti beszállítói 
kapcsolatok erősítése, 
fejlesztése, ill. a horizontális 
és a vertikális gazdasági 
együttműködések 
fejlesztése 

 

1 db projekt 
(P1)  

/egyedi/ 

         

   

4.4.4. A K+F+I 
szakemberképzést, a 
tehetséggondozást és az 
innovációs képességek 
javítását szolgáló rendszerek 
és együttműködési 
platformok fejlesztése, 
támogatása 
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3. Konkrét beruházások, projektek 
5. táblázat: Projekttábla - 1. prioritási tengely 

Prioritás Prioritáson belüli 
intézkedés Projekt címe Helyszín 

Forrásigény 
Bruttó 

(ezer Ft) 
Megvalósító Együttműködés indikátor célérték 

(becsült) 

Prioritás 1. 

Fenntartható 
városfejlesztési 
stratégiák 
támogatása 

P1.V1 projekt - Kecskemét Megyei Jogú Város 
Fenntartható Városfejlesztési Stratégiájának 
(FVS) és TOP Plusz Városfejlesztési 
Programtervének (TVP) elkészítése 

Kecskemét 13.500 

Kecskemét 
Megyei Jogú 

Város 
(továbbiakban 

KMJV) 

Kecskeméti 
Városfejlesztő 

Kft. 

Támogatott integrált 
területfejlesztési stratégiák 

(db) 
2 

P1.V2 projekt - Az FVS megvalósítását elősegítő 
stratégiai dokumentumok, tervek, elemzések, 
tanulmányok elkészítése, valamint az FVS és 
TVP felülvizsgálata: 
a) FVS és TVP felülvizsgálata 
b) Települési Zöld Infrastruktúra Fejlesztési- és 

Fenntartási Akcióterv (ZIFFA) készítése 
c) Integrált Települési Vízgazdálkodási Terv 

(ITVT) kidolgozása 
d) Városi zöld menetrend alapján kidolgozandó 

városi zöld finanszírozási keretrendszer 
készítése, a város energiafelhasználásának 
átfogó energetikai felmérése (Zöld átállás) 

e) A városüzemeltetési szolgáltatások és 
önkormányzati fenntartású közintézmények 
digitalizációjára irányuló elemzések, 
felmérések, adatgazdálkodási stratégia és 
digitális akcióterv kidolgozása (Digitális 
átállás) 

f) A város projektjeire, az akcióterületeire és az 
FVS pénzügyi megvalósíthatóságára 
vonatkozó üzleti modell, üzleti terv 
(Finanszírozási Terv) 

Kecskemét 66.500 KMJV 
Kecskeméti 

Városfejlesztő 
Kft. 

Az integrált területfejlesztési 
stratégiák keretébe tartozó 

projektek által érintett 
lakosság (fő) 

110.000 
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Prioritás Prioritáson belüli 
intézkedés Projekt címe Helyszín 

Forrásigény 
Bruttó 

(ezer Ft) 
Megvalósító Együttműködés indikátor célérték 

(becsült) 

Prioritás 1. 
 

Helyi 
gazdaságfejlesztés 

P1.V3 projekt – Iparterületeket feltáró 
útfejlesztés: 
a) Könyves Kálmán krt. Kiskőrösi úti 

csomópont jelzőlámpás kiépítése 
b) Könyves Kálmán krt. - 53102 sz. úti 

csomópont fejlesztése 

Kecskemét 300.000 KMJV Magyar Közút Nzrt RCO01 - Támogatott 
vállalkozások (db) 18 

Helyi és térségi 
turizmusfejlesztés 

P1.V4 projekt - Vadaskert környezetének 
közterületi, közösségi és turisztikai 
fejlesztése 

Kecskemét 2.938.000 KMJV 
Kecskeméti 

Városfejlesztő Kft  
KIK-FOR Kft. 

RCO77 - Támogatott 
kulturális és idegenforgalmi 

helyek száma (db) 
1 

P1.V5 projekt - Benkó Zoltán 
Szabadidőközpont kulturális-, aktív- és 
rekreációs túrizmust célzó fejlesztése 

Kecskemét 1.582.000 KMJV 
HÍRÖS SPORT 
Nonprofit Kft. 
BÁCSVÍZ Zrt. 

RCO77 - Támogatott 
kulturális és idegenforgalmi 

helyek száma (db) 
1 

P1.V6 projekt - Kecskeméti Kortárs 
Művészeti Műhelyek infrastrukturális- és 
tartalomfejlesztése  

Kecskemét 134.824 KMJV 

Kecskeméti 
Kortárs Művészeti 

Műhelyek 
Nonprofit Kft. 

RCO77 - Támogatott 
kulturális és idegenforgalmi 

helyek száma (db) 
1 

Élhető települések P1.V7 projekt - Városi csapadékvíz 
menedzsment rendszer kialakítása, a 
csapadékvíz szikkasztás, gyűjtés, kezelés és 
hasznosítás új rendszerének kialakítása 
(lokális léptékű beavatkozások): 
a) Petőfiváros (10 db) 
b) Alsószéktó (3 db) 
c) Hunyadiváros (8 db) 
d) Műkertváros (2 db) 
e) Homokbánya (3 db) 
f) Vacsiköz (4 db) 

 

Kecskemét 100.000 KMJV BÁCSVÍZ Zrt. 

RC026 - Újonnan épített 
vagy korszerűsített zöld 

infrastruktúra az 
éghajlatváltozáshoz való 

alkalmazkodás érdekében 
(ha) 

- 
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Prioritás 
Prioritáson belüli 

intézkedés Projekt címe Helyszín 
Forrásigény 

Bruttó 
(ezer Ft) 

Megvalósító Együttműködés indikátor célérték 
(becsült) 

Prioritás 1. 
 
 

Élhető települések P1.V8 projekt - Görögtemplom köz - Luther köz átjáró- 
közterületi rehabilitációja 

Kecskemét 500.000 KMJV KIK-FOR Kft 
KVÜ Nkft 

RC026 - Újonnan épített 
vagy korszerűsített zöld 

infrastruktúra az 
éghajlatváltozáshoz való 

alkalmazkodás 
érdekében (ha) 

 

0,5 

P1.V9 projekt - Rudolf laktanya fenntartható zöldfelületi 
rekonstrukciója 
a) Rudolf laktanya fenntartható zöldfelületi 

rekonstrukciója 
b) Településfejlesztési Terv készítése 
c) Városi közterületi fa- és zöldfelületkataszter készítése 

Kecskemét 655.000 KMJV 
Kecskeméti 

Városfejlesztő Kft. 
KVÜ Nkft 

1 

P1.V10 projekt - Lánchíd utcai iskola környezetének 
közterületi fejlesztése 

Kecskemét 150.000 KMJV KVÜ Nkft 0,35 

P1.V11 projekt - Bóbis parkoló zöldfelületi- és közterületi 
fejlesztése 

Kecskemét 500.000 KMJV KVÜ Nkft 0,5 

P1.V12 projekt – Játszóterek kialakítása és közterületek 
rekonstrukciója: 
a) Kecskemét-Borbás játszótér kialakítása 
b) Halasi úti hobbik játszótér kialakítása 
c) Gubapark közterületi rekonstrukciója 

Kecskemét 55.000 KMJV - 0,8 

P1.V13 projekt - Felső-Záportározó rendszer vízminőség 
javítása, vízszintemelése, partvonaluk rehabilitációja 

Kecskemét 50.000 KMJV 
BÁCSVÍZ Zrt. 
HÍRÖS SPORT 
Nonprofit Kft. 

Megújított partszakasz 
hossza (fm) 

400 

P1.V14 projekt - Bács-Kiskun Megyei Katona József 
Könyvtár épületének infrastrukturális fejlesztése 

Kecskemét 200.000 KMJV 
Bács-Kiskun Megyei 

Katona József 
Könyvtár 

Felújított kulturális 
helyek száma (db) 

1 

P1.V15 projekt - Kerékpárforgalmi Hálózati Terv (KHT) 
felülvizsgálata 

Kecskemét 20.000 KMJV 
Kecskeméti 

Városfejlesztő Kft. 
illeszkedési dokumentum 

(db) 
1 

P1.V16 projekt - Nyíri út külső szakasz egyesített rendszerű 
gyalog- és kerékpárút építése a III. Béla körúttól a 
10955/124 hrsz-ú útig 

Kecskemét 146.094 KMJV Magyar Közút Nzrt. 
RC058 - Támogatott 

kerékpár- infrastruktúra 
(km) 

0,625 

P1.V17 projekt - Szolnoki úti kerékpárút szélesítése és 
burkolat felújítása az UNIVER útcsatlakozástól a 445. sz. 
útig 

Kecskemét 246.375 KMJV Magyar Közút Nzrt. 2,425 
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Prioritás Prioritáson belüli 
intézkedés Projekt címe Helyszín 

Forrásigény 
Bruttó 

(ezer Ft) 
Megvalósító Együttműködés indikátor célérték 

(becsült) 

Prioritás 1. 
 

Élhető települések P1.V18 projekt - Gábor Dénes utca 53102 sz. 
út csomóponti fejlesztése 

Kecskemét 282.500 KMJV 
Magyar Közút Nzrt. 

MÁV Zrt. 
átépített csomópontok 

száma 
1 

P1.V19 projekt - Forgalomcsillapító 
műtárgyak telepítése Kecskemét 50.000 KMJV Magyar Közút Nzrt. 

telepített 
forgalomcsillapító 
műtárgyak száma 

3 

P1.V20 projekt – SUMP felülvizsgálata Kecskemét 5.000 KMJV 
Kecskeméti 

Városfejlesztő Kft. 
illeszkedési 

dokumentum (db) 
1 

P1.V21 projekt – Jegenyefa utcán közösségi 
közlekedéshez kapcsolódó gyalogos útvonal 
építése 

Kecskemét 40.000 KMJV Magyar Közút Nzrt 
Megújult gyalogos 

útvonal hossza (km) 0,405 

Belterületi utak 
fejlesztése 

P1.V22 projekt – Gábor Dénes utca befejező 
szakasza 

Kecskemét 327.700 KMJV Magyar Közút Nzrt 

RCO46 - A TEN-T 
úthálózaton kívüli 
rekonstruált vagy 

korszerűsített utak 
hossza (Belterületi utak) 

(km) 

0,344 

P1.V23 projekt –Balaton utca felújítása Kecskemét 288.788 KMJV Magyar Közút Nzrt 0,269 

P1.V24 projekt –Búzavirág utca felújítása Kecskemét 271.800 KMJV Magyar Közút Nzrt 1,0 

P1.V25 projekt - Mérleg utca felújítása Kecskemét 471.800 KMJV Magyar Közút Nzrt 1,0 

P1.V26 projekt - Kiskörút felújítása Kecskemét 1.108.000 KMJV Magyar Közút Nzrt 1,19 

P1.V27 projekt - Helikon utca szélesítése Kecskemét 288.000 KMJV Magyar Közút Nzrt 0,739 

P1.V28 projekt - Mátyás király krt. felújítása  Kecskemét 200.000 KMJV Magyar Közút Nzrt 0,950 
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Prioritás Prioritáson belüli 
intézkedés Projekt címe Helyszín 

Forrásigény 
Bruttó 

(ezer Ft) 
Megvalósító Együttműködés indikátor célérték 

(becsült) 

Kereten túl 

Helyi 
gazdaságfejlesztés 

Projekt 1. - Helyi gazdaságfejlesztési iroda 
létrehozása Kecskemét belvárosában. 

Kecskemét 180.800 KMJV AIPA Kft. 
RCO01 - Támogatott 

vállalkozások (db) 
50 

Állami tulajdonú 
utak fejlesztése Projekt 2. - Nagykörút felújítása (Budai kapu - 

Katona József Gimnázium közötti szakaszon Kecskemét 4.500.000 KMJV Magyar Közút Nzrt. 

RCO46 - A TEN-T 
úthálózaton kívüli 
rekonstruált vagy 

korszerűsített utak hossza 
(4-5 számjegyű utak) (km) 

1,5 

Élhető települések 
Projekt 3. - Városi csapadékvíz menedzsment 
rendszer kiterjesztése 

Kecskemét 400.000 KMJV KVÜ Nkft. beavatkozások száma (db) 100 

Projekt 4. – Önkormányzati tulajdonú 
épületek esetében pilot projekt keretében 
zöldtető, vertikális zöld falak létesítése az 
épületek klímaváltozás hatásaihoz való 
alkalmazkodása és hatékonyabb 
üzemeltetése érdekében  

Kecskemét 100.000 KMJV KIK-FOR Kft. beavatkozások száma (db) 4 

Projekt 5. - Történeti Főtér tájépítészeti, 
zöldfelületi és klímabarát fejlesztése Kecskemét 1.000.000 KMJV KVÜ Nkft. 

RC026 - Újonnan épített 
vagy korszerűsített zöld 

infrastruktúra az 
éghajlatváltozáshoz való 

alkalmazkodás érdekében 
(ha) 

1,2 

Projekt 6. - Múzeumkert létrehozása a 
"Vasútparkban" - Kecskeméti Katona József 
Múzeum környezetében található zöldfelület 
rekonstrukciója 

Kecskemét 224.790 KMJV KVÜ Nkft. 0.3 

Projekt 7. - Nagyvárad utcai tér (Rendőrfalu) 
funkcionális és zöldfelületi fejlesztése 

Kecskemét 261.747 KMJV KVÜ Nkft. 0,2 

Projekt 8. - Kadafalvi Közösségi Ház 
létrehozása 

Kecskemét 200.000 KMJV - Érintett lakosság (fő) 1.983 

Projekt 9. - A Kecskeméti Katona József 
Múzeum infrastrukturális fejlesztése Kecskemét 300.000 KMJV 

Kecskeméti Katona 
József Múzeum 

RCO77-Támomogatott 
kulturális és 

idegenforgalmi helyek 
száma (db). 

1 

Projekt 10. - A Kecskeméti Katona József 
Múzeum Cifrapalota Kiállítóhelyének 
infrastrukturális fejlesztése 

Kecskemét 300.000 KMJV Kecskeméti Katona 
József Múzeum 

RCO77-Támomogatott 
kulturális és 

idegenforgalmi helyek 
száma (db). 

1 
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Prioritás Prioritáson belüli 
intézkedés Projekt címe Helyszín 

Forrásigény 
Bruttó 

(ezer Ft) 
Megvalósító Együttműködés indikátor célérték 

(becsült) 

Kereten túl 

Élhető települések Projekt 11. - Településüzemeltetést 
támogató valós idejű települési 
monitoring rendszer kialakítása 
(alapinfrastruktúra kiépítése és 
szenzorok beszerzése) 

Kecskemét 250.000 KMJV Kecskeméti 
Városfejlesztő Kft. 

Szenzorokkal gyűjtött 
adatkörök száma (db) 

10 

Projekt 12. - Okos Város Stratégia 
kidolgozása Kecskemét 8.000 KMJV 

Kecskeméti 
Városfejlesztő Kft. 

Stratégiai dokumentum 
(db) 1 

Projekt 13. - Nyíri út külső szakasz 2*1 
sávos kerékpárút építése a 10955/124 
hrsz-ú úttól a 445. sz. útig (1585 m * 
2,55 m) 

Kecskemét 343.549 KMJV Magyar Közút Nzrt. 

RC058 - Támogatott 
kerékpár- infrastruktúra 

(km) 

1,585 

Projekt 14. - Irinyi utca 2*1 sávos 
kerékpárút építése a Domby Lajos 
utcától a Károly Róbert körútig 

Kecskemét 61.774 KMJV Magyar Közút Nzrt. 0,285 

Projekt 15. - Szolnoki úti gyalog- és 
kerékpárút burkolat felújítása a Platter 
János utcától az UNIVER 
útcsatlakozásig 

Kecskemét 48.400 KMJV Magyar Közút Nzrt. 0,505 

Projekt 16. - Szolnoki úti kerékpárút 
szélesítése és burkolat felújítása a 445. 
sz. úttól a Reptéri útig 

Kecskemét 95.000 KMJV Magyar Közút Nzrt. 0,250 

Projekt 17. - Mindszenti körút gyalog- 
és kerékpárút építése az 54. és 5. sz. 
főút között 

Kecskemét 366.300 KMJV Magyar Közút Nzrt. 1,48 

Projekt 18 – Kecskemét és Jakabszállás 
közötti kerékpárút fejlesztése 

Kecskemét 625.000 KMJV Magyar Közút Nzrt. 3,00 

Projekt 19 - Automata 
forgalomszámláló eszközök telepítése  

Kecskemét 260.000 KMJV 
Kecskeméti 

Városfejlesztő Kft. 
kamerákkal gyűjtött 

adatkörök száma  
7 

Projekt 20 - Katona Zsigmond utcán új 
járda építése  

Kecskemét 60.000 KMJV KVÜ Nkft 
Megújult gyalogos 

útvonal hossza (km) 
0,405 
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Prioritás Prioritáson belüli 
intézkedés Projekt címe Helyszín 

Forrásigény 
Bruttó 

(ezer Ft) 
Megvalósító Együttműködés indikátor célérték 

(becsült) 

Kereten túl 

Szociális célú 
városrehabilitáció Projekt 21 - Szociális bérlakások 

kialakítása, komfortosítása, felújítása Kecskemét 55.000 KMJV KIK-FOR Kft. 

RCO65 - Az új vagy 
korszerűsített szociális 

lakások kapacitása 
(személyek) (fő) 

5 

Belterületi utak 
fejlesztése 

Projekt 22 - Nyíri út Arborétum melletti 
szakaszának fejlesztése 

Kecskemét 600.000 KMJV - 

RCO46 - A TEN-T 
úthálózaton kívüli 
rekonstruált vagy 

korszerűsített utak hossza 
(Belterületi utak) (km) 

0,660 

Projekt 23 - Ipoly utca felújítása Kecskemét 113.635 KMJV 
- 

0,590 

Projekt 24 - Juhász utca felújítása Kecskemét 164.439 KMJV 
- 

0,605 

Projekt 25 - Csillag utca felújítása Kecskemét 300.000 KMJV - 0,340 

Projekt 26 - Hegedüs köz felújítása Kecskemét 450.000 KMJV - 0,435 

Projekt 27 - Harkály utca építése Kecskemét 75.000 KMJV - 0,480 

Projekt 28 - Szitakötő utca építése Kecskemét 26.000 KMJV - 0,480 

Projekt 29 - Helikon utca és Tamási 
Áron utca közötti szakaszon közút 
építés 

Kecskemét 320.000 KMJV 
- 

0,739 

Projekt 30 - Aranyhomok utca építése Kecskemét 500.000 KMJV 
- 

0,878 

Prioritás forráskerete ez fix (nem módosítható) 10.990.881 
    

Elsődleges projektek forrásigénye 10.990.881 
    

Tartalék projektek forrásigénye 12.189.434 
    

Teljes forrásigény összesítés (összesítés) 23.180.315 
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6. táblázat: Projekttábla – 2. prioritási tengely 
 

Prioritás Prioritáson belüli 
intézkedés Projekt címe Helyszín 

Forrásigény 
Bruttó 

(ezer Ft) 
Megvalósító Együttműködés indikátor célérték 

(becsült) 

Prioritás 2. Fenntartható 
energiahatékonyság 

P2.V1 projekt – Kecskeméti Fürdő 
energetikai fejlesztése Kecskemét 750.000 KMJV HÍRÖS SPORT 

Nonprofit Kft. 

RCR29 – Becsült ÜHG-
kibocsátás (CO2t/év) 

200 

RCO19 – Javított energetikai 
teljesítménnyel rendelkező 

középületek (m2) 
12.368  

P2.V2 projekt – Színészlakások 
energetikai felújítása 

Kecskemét 180.232 KMJV KIK-FOR Kft. 

RCR29 – Becsült ÜHG-
kibocsátás (CO2t/év) 

75 

RCO19 – Javított energetikai 
teljesítménnyel rendelkező 

középületek (m2) 
420 

P2.V3 projekt – Pajtás utcai óvoda 
energiahatékonysági felújítása Kecskemét 300.000 KMJV - 

RCR29 – Becsült ÜHG-
kibocsátás (CO2t/év) 

50 

RCO19 – Javított energetikai 
teljesítménnyel rendelkező 

középületek (m2) 
1063 

P2.V4 projekt – Hírös Agóra energetikai 
fejlesztése 

Kecskemét 500.000 KMJV 

Hírös Agóra 
Kulturális és 

Ifjúsági Központ  
 Nonprofit Kft. 

RCR29 – Becsült ÜHG-
kibocsátás (CO2t/év) 175 

RCO19 – Javított energetikai 
teljesítménnyel rendelkező 

középületek (m2) 
6924 

P2.V5 projekt – Széchényi István 
közösségi ház napelemes rendszerének 
kiépítése 

Kecskemét 80.000 KMJV -. 

RCR29 – Becsült ÜHG-
kibocsátás (CO2t/év) 

22 

RCO19 – Javított energetikai 
teljesítménnyel rendelkező 

középületek (m2) 
548 

Kereten túl Fenntartható 
energiahatékonyság 

Projekt 1. – Mercedes Benz Kosárlabda 
Akadémia energetikai fejlesztése Kecskemét 600.000 KMJV  Később  

határozandó meg 150 

Prioritás forráskerete ez fix (nem módosítható) 1.810.232     

Elsődleges projektek forrásigénye 1.810.232     

Tartalék projektek forrásigénye 600.000     

Teljes forrásigény összesítés (összesítés) 2.210.232     
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7. táblázat: Projekttábla - 3. prioritási tengely, ESZA 

Prioritás Prioritáson belüli 
intézkedés Projekt címe Helyszín 

Forrásigény 
Bruttó 

(ezer Ft) 
Megvalósító Együttműködés indikátor célérték 

(becsült) 

Prioritás 3. 
ESZA 

Szociális célú 
városrehabilitáció P3.1 projekt - Szegregátumok 

lakosságának munkaerőpiaci szempontú 
képességfejlesztése és felzárkóztatása, 
közösségszervezés - romafelzárkóztatás 

Kecskemét 300.000 KMJV ESZII 

Társadalmi akciókban 
résztvevők száma (OP 
specifikus a korábbiak 

alapján, szociális 
városrehabilitáció) (fő) 

350 

Helyi fenntartható 
humán fejlesztések 
 

P3.2 projekt - Fenntartható (kulturális 
(egészségügyi, szociális) humán 
fejlesztések Kecskeméten  

Kecskemét 1.758.000 KMJV - 

Társadalmi akciókban 
résztvevők száma (OP 
specifikus a korábbiak 
alapján, egyéb ESZA 

projektek) (fő) 

20.000 

P3.3 projekt - Részvételi tervezés helyi 
módszertanának kidolgozása és 
bevezetése  

Kecskemét 90.000 KMJV 
Kecskeméti 

Városfejlesztő Kft. 
Részvételi tervezésben 
résztvevők száma (fő) 80 

P3.4 projekt - Zöld átállást támogató 
dokumentumok és programok 
kidolgozása: 
a) Városrészi energiatervek kidolgozása 
b) CO2 mérési módszertan elkészítése 

és pilotolása a városra 
c) zöld átállást támogató programok 

Kecskemét 252.000 KMJV 
Kecskeméti 

Városfejlesztő Kft. 
Megvalósított programok 

száma (db) 40 

P3.5 projekt - Kecskemét digitális 
átállásának támogatása 

Kecskemét 350.000 KMJV 
Kecskeméti 

Városfejlesztő Kft 
Megvalósított programok 

száma (db) 
25 

P3.6 projekt - Fit in work program Kecskemét 250.000 KMJV AIPA Kft. Programban résztvevők 
száma (fő) 

1.000 

Kereten túl Szociális célú 
városrehabilitáció 

Projekt 1. - Helyi gazdaságfejlesztési 
iroda működtetése Kecskemét 
belvárosában. 

Kecskemét 340.000 KMJV AIPA Kft Később  
határozandó meg 

- 

Prioritás forráskerete ez fix (nem módosítható) 3.000.000     

Elsődleges projektek forrásigénye 3.000.000     

Tartalék projektek forrásigénye 340.000     

Teljes forrásigény összesítés (összesítés) 3.340.000     
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8. táblázat: Projekttábla - 3. prioritási tengely, ERFA 
 

Prioritás Prioritáson belüli 
intézkedés Projekt címe Helyszín 

Forrásigény 
Bruttó 

(ezer Ft) 
Megvalósító Együttműködés indikátor célérték 

(becsült) 

Prioritás 3. 
ERFA 

Gyermeknevelést 
támogató humán 
infrastruktúra 
fejlesztés 

P3.V1 projekt – Hunyadivárosi Bölcsőde 
(Csengettyűs Bölcsőde) fejlesztése Kecskemét 452.000 KMJV  

RCO66 - Az új vagy 
korszerűsített 

gyermekgondozási 
létesítmények férőhely 

kapacitása (db) 

76 

P3.V2 projekt – Kálmán Lajos Óvoda 
Ménteleki Óvodájának bővítése 

Kecskemét 226.000 KMJV  75 

P3.V3 projekt – A Kálmán Lajos Óvoda 
Kadafalvi Óvodájának férőhelybővítése 

Kecskemét 406.800 KMJV  110 

P3.V4 projekt – A Corvina Óvoda, a 
Ferenczy Ida Óvoda és a Kálmán Lajos 
Óvoda számára informatikai eszközök, 
berendezések, IKT-eszközök beszerzése 
az óvodai nevelési munkához 
kapcsolódóan 

Kecskemét 150.000 KMJV  
Fejlesztéssel érintett 

intézmények száma (db) 
3 

P3.V5 projekt – Corvina Óvoda 
Katonatelepi Óvodájának (Katona Zs. 
utca 1.) bővítése 

Kecskemét 360.000 KMJV  
RCO66 - Az új vagy 

korszerűsített 
gyermekgondozási 

létesítmények férőhely 
kapacitása (db) 

48 

P3.V6 projekt - Juhász utcai óvoda 
fejlesztése 

Kecskemét 388.720 KMJV  50 

Helyi egészségügyi 
és szociális 
infrastruktúra 
fejlesztése 

P3.V7 projekt – Háziorvosi rendelők 
fejlesztése: 
a) Széchenyi sétány 6. alatti házi orvosi 

rendelő fejlesztése 
b) Gizella tér 1. alatti házi orvosi 

rendelő fejlesztése 
c) Rávágy tér 5. alatti házi orvosi 

rendelő fejlesztése 
d) Hunyadi János tér 6. alatti házi orvosi 

rendelő fejlesztése 
e) Kossuth Lajos u.79. (Hetényegyháza) 

alatti házi orvosi rendelő fejlesztése 

Kecskemét 464.430 KMJV SZII 

Fejlesztéssel érintett 
egészségügyi alapellátást 

nyújtó szolgálatok (benne: 
háziorvos, házi 

gyermekorvos, fogorvosi, 
védőnői szolgálat és 

kapcsolódó ügyeleti ellátás, 
iskola-egészségügyi ellátás) 
által ellátottak száma (fő) 

24.832 

 



 

KECSKEMÉT MEGYEI JOGÚ VÁROS 

TOP  PLUSZ VÁROSFEJLESZTÉSI PROGRAMTERVE  
 
 

38 
 
 

Prioritás Prioritáson belüli 
intézkedés Projekt címe Helyszín 

Forrásigény 
Bruttó 

(ezer Ft) 
Megvalósító Együttműködés indikátor célérték 

(becsült) 

Prioritás 3. 
ERFA 

Helyi egészségügyi 
és szociális 
infrastruktúra 
fejlesztése 

P3.V8 projekt - Digitális eszközfejlesztés 
a demensellátásban 

Kecskemét 33.900 KMJV ESZII és  
civil szervezetek 

A fejlesztés révén létrejövő, 
megújuló szociális 

alapszolgáltatások száma 
(db) 

1 

P3.V9 projekt - A jelzőrendszeres házi 
segítségnyújtás fejlesztése Kecskemét 56.500 KMJV 

ESZII és  
civil szervezetek 1 

P3.V10 projekt - Idősek nappali 
ellátásának fejlesztése Kecskeméten Kecskemét 692.622 KMJV 

ESZII és  
civil szervezetek 1 

Kereten túl 

Helyi egészségügyi 
és szociális 
infrastruktúra 
fejlesztése 

Projekt 1. - Demens személyek nappali 
intézményének fejlesztése (Fecske utca 
20 – RÉV és MÁLTA Hoffmann János 
11.) 

Kecskemét 511.000 KMJV 
ESZII és  

civil szervezetek 

RCO66 - Az új vagy 
korszerűsített szociális 
létesítmények férőhely 

kapacitása (db) 

200 

Köznevelési 
infrastruktúra 
fejlesztése 

Projekt 2. - Kecskeméti Belvárosi Zrínyi 
Ilona Általános Iskola Tóth László 
Általános Iskolája tetőszerkezetének és 
mosdóinak felújítása, nyílászáróinak 
cseréje 

Kecskemét  600.000    KMJV 
Kecskeméti 
Tankerületi 

Központ 

RCO66 - Az új vagy 
korszerűsített oktatási 
létesítmények férőhely 

kapacitása (db) 
 

250 

Projekt 3. - Kecskeméti II. Rákóczi 
Ferenc Általános Iskola nyílászáróinak 
cseréje, a tornacsarnok teljeskörű belső 
és külső felújítása 

Kecskemét 650.000    KMJV 
Kecskeméti 
Tankerületi 

Központ 
1000 

Projekt 4. - Kecskeméti Katona József 
Gimnázium egyedi gyártású ablakainak 
részleges cseréje, bádogozás, a 
homlokzat és a szennyvízhálózat 
felújítása 

Kecskemét 450.000    KMJV 
Kecskeméti 
Tankerületi 

Központ 
770 

Projekt 5. - Kecskeméti Vásárhelyi Pál 
Általános Iskola és Alapfokú Művészeti 
Iskola nyílászáróinak részleges cseréje, a 
homlokzat, valamint a lábazat és a 
kerítés felújítása 

Kecskemét 450.000    KMJV 
Kecskeméti 
Tankerületi 

Központ 
1050 
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Prioritás Prioritáson belüli 
intézkedés Projekt címe Helyszín 

Forrásigény 
Bruttó 

(ezer Ft) 
Megvalósító Együttműködés indikátor célérték 

(becsült) 

Kereten túl 
Köznevelési 

infrastruktúra 
fejlesztése 

Projekt 6. - Kecskeméti Belvárosi Zrínyi 
Ilona Általános Iskola Béke Általános 
Iskolájában a mosdók, a tornaterem, 
valamint a villamoshálózat teljeskörű 
felújítása 

Kecskemét 400.000 KMJV 
Kecskeméti 
Tankerületi 

Központ 

RCO66 - Az új vagy 
korszerűsített oktatási 
létesítmények férőhely 

kapacitása (db) 
 

370 

Projekt 7. - Kecskeméti Belvárosi Zrínyi 
Ilona Általános Iskolájában a mosdók és 
a folyosók teljeskörű felújítása, a 
tornaterem padozatának cseréje 

Kecskemét 350.000 KMJV 
Kecskeméti 
Tankerületi 

Központ 
720 

Projekt 8. - Kecskeméti Corvin Mátyás 
Általános Iskola Hunyadi János Általános 
Iskolájában az épület 
szennyvízhálózatának felújítása, a 
nyílászárók részleges cseréje 

Kecskemét 200.000 KMJV 
Kecskeméti 
Tankerületi 

Központ 
250 

Projekt 9. - Kecskeméti Vásárhelyi Pál 
Általános Iskola és Alapfokú Művészeti 
Iskola Ménteleki Általános Iskolája 
tornacsarnokának teljeskörű felújítása 

Kecskemét 195.000 KMJV 
Kecskeméti 
Tankerületi 

Központ 
180 

Prioritás forráskerete ez fix (nem módosítható) 3.230.972     

Elsődleges projektek forrásigénye 3.230.972     

Tartalék projektek forrásigénye 3.595.000     

Teljes forrásigény összesítés (összesítés) 6.825.972 
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Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata fejlesztési elképzeléseinek megfogalmazása 
során figyelembe kívánja venni az elmúlt évek jellemző városi folyamatainak alakulását is. 
Miután az elmúlt évtizedben Kecskemét népességszámának területi átrendeződése jelentős 
volt, s ennek következtében Kecskemét városközponton kívüli- és szatellit településrészei 
részben egyre bővülő lakosság számmal rendelkezik, jelentős igény mutatkozik az intézményi 
ellátórendszer fejlesztésére/kialakítására. A külsőbb városrészek funkcionális és ellátottsági 
szintjének bővítése összhangban van az önkormányzat azon törekvésével, hogy a szolgáltatások 
egyenlő területi elérhetőségét javítsa és új városi alközpontok alakulhassanak ki. 

A városközponton kívüli- és szatellit településrészeken tervezett beavatkozások – a jelentkező 
lakossági igényeknek megfelelően – a közlekedési infrastruktúra, közösségi közlekedés, 
bölcsődei, óvodai, egészségügyi - és szociális alapellátás minőségi fejlesztését, valamint 
turisztikai és rekreációs lehetőségek bővítését célozzák. 

A támogatási források felhasználása az alábbi arányok szerint oszlik meg: 

- városközponti területen (Belváros) megvalósításra kerülő fejlesztések forrásaránya 
13,78%,  

- városközponton kívüli- és szatellit településrészeken megvalósításra kerülő fejlesztések 
forrásaránya 65,76% 

- a város teljes területét érintő, stratégiai, illetve illeszkedési dokumentumok 
elkészítésének, valamint területhez nem köthető humáninfrastruktúra fejlesztést 
szolgáló szolgáltatások, képzések, programok forrásaránya 20,46% 
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4. Ütemezés  
 

9. táblázat: Projektek ütemezése 
 

 

Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4

P1.V1 projekt - Kecskemét Megyei Jogú Város Fenntartható Városfejlesztési 
Stratégiájának (FVS) és TOP Plusz Városfejlesztési Programtervének (TVP) 
elkészítése

P1.V2.A projekt - Az FVS megvalósítását elősegítő stratégiai dokumentumok, 
tervek, elemzések, tanulmányok elkészítése

P1.V2.B projekt - Az FVS és TVP felülvizsgálata

P1.V3 projekt - Iparterületeket feltáró útfejlesztés:

P1.V4 projekt - Vadaskert környezetének közterületi, közösségi és turisztikai 
fejlesztése

P1.V5 projekt - Benkó Zoltán Szabadidőközpont kulturális-, aktív- és rekreációs 
túrizmust célzó fejlesztése

P1.V6 projekt - - Városi csapadékvíz menedzsment rendszer kialakítása, a 
csapadékvíz szikkasztás, gyűjtés, kezelés és hasznosítás új rendszerének 
kialakítása 

P1.V7 projekt - Görögtemplom köz - Luther köz átjáró- közterületi 
rehabilitációja

P1.V8 projekt - Rudolf laktanya fenntartható zöldfelületi rekonstrukciója

P1.V9 projekt - Lánchíd utcai iskola környezetének közterületi fejlesztése

P1.V10 projekt - Bóbis parkoló zöldfelületi- és közterületi fejlesztése

P1.V11 projekt - Játszóterek kialakítása és közterületek rekonstrukciója

P1.V12 projekt - Felső-Záportározó rendszer vízminőség javítása, 
vízszintemelése, partvonaluk rehabilitációja

P1.V13 projekt - Kecskeméti Kortárs Művészeti Műhelyek infrastrukturális 
fejlesztése

P1.V14 projekt - Bács-Kiskun Megyei Katona József Könyvtár épületének 
infrastrukturális fejlesztésem

P1.V15 projekt -Kerékpárforgalmi Hálózati Terv (KHT) felülvizsgálata

P1.V16 projekt - Nyíri út külső szakasz egyesített rendszerű gyalog- és 
kerékpárút építése a III. Béla körúttól a 10955/124 hrsz-ú útig

P1.V17 projekt - Szolnoki úti kerékpárút szélesítése és burkolat felújítása

P1.V18 projekt - Gábor Dénes utca 53102 sz. út csomóponti fejlesztése

P1.V19 projekt - Forgalomcsillapító műtárgyak telepítése

P1.V20 projekt - SUMP felülvizsgálata

P1.V21 projekt - Jegenyefa utcán közösségi közlekedéshez kapcsolódó gyalogos 
útvonal építése

P1.V22 projekt - Gábor Dénes utca befejező szakasza

P1.V23 projekt - Balaton utca felújítása

P1.V24 projekt - Búzavirág utca felújítása

P1.V25 projekt - Mérleg utca felújítása

P1.V26 projekt - Kiskörút felújítása

P1.V27 projekt - Helikon utca szélesítése

P1.V28 projekt - Mátyás király krt. felújítása 

I. 
PR

IO
RI

TÁ
S

2026 2027 2028 2029
PROJEKTEK

2022 2023 2024 2025
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Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4

P2.V1 projekt - Kecskeméti Fürdő energetikai fejlesztése

P2.V2 projekt - Színészlakások energetikai felújítása

P2.V3 projekt - Pajtás utcai óvoda energiahatékonysági felújítása

P2.V4 projekt - Hírös Agóra energetikai fejlesztése

P2.V5 projekt - Széchényi István közösségi ház napelemes rendszerének 
kiépítése

P3.1 projekt - Szegregátumok lakosságának munkaerőpiaci szempontú 
képességfejlesztése és felzárkóztatása, közösségszervezés - 
romafelzárkóztatás

P3.2 projekt - Fenntartható (kulturális (egészségügyi, szociális) humán 
fejlesztések Kecskeméten 

P3.3 projekt -Részvételi tervezés helyi módszertanának kidolgozása és 
bevezetése 

P3.4 projekt - Zöld átállást támogató dokumentumok és szolgáltatások 
kidolgozása

P3.5 projekt - Kecskemét digitális átállásának támogatása

P3.6 projekt -Fit in work program

P3.V1 projekt - Hunyadivárosi Bölcsőde (Csengettyűs Bölcsőde) fejlesztése

P3.V2 projekt - Kálmán Lajos Óvoda Ménteleki Óvodájának bővítése

P3.V3 projekt - A Kálmán Lajos Óvoda Kadafalvi Óvodájának férőhelybővítése

P3.V4 projekt -A Corvina Óvoda, a Ferenczy Ida Óvoda és a Kálmán Lajos 
Óvoda számára informatikai eszközök, berendezések, IKT-eszközök beszerzése 
az óvodai nevelési munkához kapcsolódóan

P3.V5 projekt - Corvina Óvoda Katonatelepi Óvodájának bővítése

P3.V6 projekt - Háziorvosi rendelők fejlesztése

P3.V7 projekt - Digitális eszközfejlesztés a demensellátásban

P3.V8 projekt - A jelzőrendszeres házi segítségnyújtás fejlesztése

P3.V9 projekt - Idősek nappali ellátásának fejlesztése Kecskeméten

P3.V10 projekt - Juhász utcai óvoda fejlesztése
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5. Indikátor vállalások 
 

10. táblázat: Indikátor vállalások 

A mutató neve 
Mérték- 
egysége 

Összesített 
értéke Megjegyzés 

Támogatott vállalkozások db 18  

Vissza nem térítendő támogatások által támogatott vállalkozások db -  

Nem pénzügyi támogatásban részesített vállalkozások db -  

Átépített vagy korszerűsített közutak hossza – nem TEN-T km 5,492  

Támogatott kulturális és turisztikai helyszínek száma db 3  

Az éghajlatváltozáshoz való alkalmazkodás céljából épített vagy felújított zöld 
infrastruktúra ha 3,15  

Árvízvédelmi intézkedésekkel érintett lakosság fő -  

Támogatott célzott kerékpáros infrastruktúra km 3,05  

Az új vagy korszerűsített szociális lakások kapacitása fő -  

Az integrált területfejlesztési stratégiák keretébe tartozó projektek által érintett lakosság fő -  

Támogatott integrált területfejlesztési stratégiák db -  

Becsült üvegházhatású gázkibocsátások CO2t/év 522  

Jobb energiahatékonyságú középületek m2 21.323  

Az új vagy korszerűsített gyermekgondozási létesítmények férőhely kapacitása db 359  

Az új vagy korszerűsített gyermekgondozási létesítmények éves felhasználói fő -  

Fejlesztéssel érintett egészségügyi alapellátást nyújtó szolgálatok (benne: háziorvos, házi 
gyermekorvos, fogorvosi, védőnői szolgálat és kapcsolódó ügyeleti ellátás, iskola-
egészségügyi ellátás) által ellátottak száma 

db 5  

Az új vagy korszerűsített egészségügyi ellátó létesítmények éves felhasználói fő 24.832  

A fejlesztés révén létrejövő, megújuló szociális alapszolgáltatások és gyermekjóléti 
alapellátások száma db -  

Az új vagy korszerűsített oktatási létesítmények osztálytermi kapacitása db -  

Megvalósított programok száma db 65  

Programba bevont humán közszolgáltatásokban dolgozók száma fő -  

Programban résztvevő munkanélküliek száma fő -  

Programban résztvevő inaktív személyek száma fő -  

Társadalmi akciókban résztvevők száma fő 21.430  

Program elhagyásának időpontjában foglalkoztatásban – beleértve az önfoglalkoztatást – 
álló résztvevők száma 

fő -  
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6. Mellékletek 
 

Bács-Kiskun Megyei Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 39/2022. (VI.24.) határozata 

 


