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E L Ő T E R J E S Z T É S 

 

Kecskemét Megyei Jogú Város Közgyűlése 

Fejlesztési, Környezetvédelmi és Agrár Bizottság 

2015. február 17-én tartandó ülésére 

 

Tárgy: TÁMOP 4.2.1C-14/1/Konv azonosítószámú „Tudás-Park” a növekedési zónák 

tudástranszfer tevékenységének támogatása a felsőoktatási intézmények 

bevonásával” című kiírás keretében benyújtott pályázat közgyűlés általi 

jóváhagyása 

 

 

Tisztelt Bizottság! 

 

Kérem a Tisztelt Bizottságot, hogy a Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata 

Közgyűlésének a Közgyűlés és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 4/2013. 

(II.14.) önkormányzati rendelete 2. melléklet 3.4.4 pontja alapján a mellékelt közgyűlési 

előterjesztést szíveskedjen megtárgyalni és döntését a határozat-tervezetben foglaltak szerint 

meghozni. 

 

 

Kecskemét, 2015. január 21. 

 

 

  Szemereyné Pataki Klaudia  

 polgármester 

 

 

HATÁROZAT-TERVEZET 

 

….2015. (II.17.) FKAB sz. határozat 

TÁMOP 4.2.1C-14/1/Konv azonosítószámú „Tudás-Park” a növekedési zónák 

tudástranszfer tevékenységének támogatása a felsőoktatási intézmények bevonásával” 

című kiírás keretében benyújtott pályázat közgyűlés általi jóváhagyása 
 

A Bizottság megtárgyalta Szemereyné Pataki Klaudia polgármester asszony 633-8/2015 

ügyszámú előterjesztését és az alábbi határozatot hozta: 

 

A Bizottság a fenti tárgyban készült közgyűlési előterjesztést a Közgyűlés számára 

elfogadásra javasolja. 



 

 

Kecskemét Megyei Jogú Város 

Polgármestere 

 

ELŐTERJESZTÉS 

 

Kecskemét Megyei Jogú Város Közgyűlése 

 

 

2015. február 19-én  

tartandó ülésére 
 

 

 

Tárgy: TÁMOP 4.2.1C-14/1/Konv azonosítószámú „Tudás-Park” a növekedési zónák 

tudástranszfer tevékenységének támogatása a felsőoktatási intézmények 

bevonásával” című kiírás keretében benyújtott pályázat közgyűlés általi 

jóváhagyása 

 

 

A előterjesztést készítette:   Finta Zita osztályvezető 

      Gazdálkodási Osztály vezetője 

 

Kezelési megjegyzés:   Határozat-tervezet 

 

Döntési változatok száma:   1 

 

Mellékletek:     1 db konzorciumi szerződés 

 

 

Véleményezésre megkapta:- 

 

Egyéb szervezet, külső szakértő:  

 

 

Megtárgyalta:  
Fejlesztési, Környezetvédelmi és Agrár Bizottság ....../2015. (II. 17.) FKAB. számú határozata 

Értékmegőrzési Bizottság                                       ....../2015. (II. 16.) ÉmB. számú határozata 

 

Törvényességi észrevételem nincs: 

 

 

Dr. Határ Mária 



        jegyző 
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E L Ő T E R J E S Z T É S 

 

Kecskemét Megyei Jogú Város Közgyűlése 

2015. február 19-én tartandó ülésére 

 

Tárgy: TÁMOP 4.2.1C-14/1/Konv azonosítószámú „Tudás-Park” a növekedési zónák 

tudástranszfer tevékenységének támogatása a felsőoktatási intézmények 

bevonásával” című kiírás keretében benyújtott pályázat közgyűlés általi 

jóváhagyása 
 

 

Tisztelt Közgyűlés! 

 
2014. december 11-én kiírásra került a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében a 

TÁMOP 4.2.1C-14/1/Konv „Tudás-Park” a növekedési zónák tudástranszfer tevékenységének 

támogatása a felsőoktatási intézmények bevonásával” című pályázati felhívás. Kecskemét Megyei 

Jogú Város Önkormányzata konzorciumi tagként a Kecskeméti Főiskolával, mint 

konzorciumvezetővel, valamint az AIPA Alföldi Iparfejlesztési Nonprofit Közhasznú Kft.-vel és a 

Kecskeméti Kreatív Tudásközpont Közalapítvánnyal együtt „A kecskeméti növekedési zónában a 

jármű- és gépipari, valamint az agrár kis- és közepes beszállító vállalatok K+F+I kapacitásának 

fejlesztése a Kecskeméti Főiskola tudásbázisán” címmel Kecskemét Megyei Jogú Város 

Önkormányzata Közgyűlésének a Közgyűlés és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról 

szóló 4/2013. (II. 14.) önkormányzati rendelete 3. melléklet 2.4.2 pontjában kapott felhatalmazás 

alapján 2015. január 12-én a pályázatot benyújtotta. 

 

A pályázati program háttere 

 

Az Új Széchenyi Terv keretében a Tudomány-Innováció Program egyik kiemelt feladata a tudás-

infrastruktúra erősítése, széttöredezettségének feloldása és szinergiájának fokozása. Ennek során 

gondoskodni szükséges a kapacitások összehangolt hasznosításáról, valamint a nemzetgazdasági 

stratégiai célok eléréséhez való hozzájárulásuk javításáról, elsősorban a regionális szintű K+F+I 

tevékenységhez kapcsolódó, az együttműködések, a hálózatosodás (pólusok, klaszterek, új típusú 

együttműködések), valamit a tudás- és technológiai transzfer ösztönzésével. 

 

A pályázat általános célja a felsőoktatási intézmények képzési és kutatási portfóliójának a hazai 

gazdaság szerkezetéhez való igazítása, a helyi és regionális gazdasággal való együttműködésének 

erősítése a tudástranszfer, tudásmenedzsment szerepének megerősítésével. A felsőoktatási 

technológiatranszfer irodák, a korai fázisú innováció- és technológiamenedzser vállalkozások, a 



regionális innovációs ügynökségek, mint hídképzők kiemelt szereplők lehetnek a tudáshasznosítás 

és a változásmenedzselés folyamatában.  

 

 

A pályázati program alapvető célja 

 

A pályázat célja az innováció területén az állami-önkormányzati, a felsőoktatási-kutatási 

intézmények és a vállalatok együttműködésén alapuló hármas egység (triple helix) modell 

elterjesztése, illetve annak kiterjesztése a civil szereplők bevonásával a négyes egység (quadruple 

helix) modellre. Ennek keretében az adott térségben jelen lévő felsőoktatási, valamint helyi 

önkormányzati kapacitásokra épülő együttműködések, non-profit tudás- és technológiatranszfert 

elősegítő szervezetek kialakítása, átalakítása, fejlesztése történik, amelyek így multiplikátor hatást 

gyakorolhatnak a régió gazdasági versenyképességének erősítésében és K+F+I tevékenységének 

hasznosításában. 

 

A fejlesztés elsődlegesen, fő fejlesztési irányként az alábbi iparágak valamelyikére irányulhat: 

járműipar, gépipar, informatika és elektronika, gyógyszeripar, diagnosztika, valamint orvosi 

műszer- és eszközgyártás, élelmiszeripar, környezetipar és energetika. 

 

A pályázati kiírás az alábbi fejlesztési célokat határozta meg: 

 

- A felsőoktatási intézmények és külső partnereik kutatási és kutatáshasznosítási 

együttműködéseinek stratégiai megalapozása. 

- A felsőoktatási intézmények és külső partnereik közötti együttműködések olyan új formáinak 

kialakítása, amelyek biztosítják a felsőoktatási kutatási és képzési szolgáltatások 

illeszkedésének erősítését a gazdaságpolitikai és vállalati termelési, termékfejlesztési 

célokhoz és a helyi és regionális gazdasággal való együttműködés erősítését. 

- A felsőoktatási intézmény helyi gazdaság szempontjából releváns oktatási és kutatási 

kompetencia értékelése alapján a kompetenciák és szolgáltatások fókuszálása és fejlesztése. 

- A tudástranszfer, K+F+I menedzsment szolgáltatások fejlesztése, innovációs szolgáltatások 

kialakítása, módszertani megalapozása, szolgáltatási portfólió és szolgáltatást igénybe vevő 

kör bővítse. 

- Kiemelt kutatási területeken végzett K+F+I tevékenység gazdasági hasznosításának 

előkészítése, tudás-transzfer szolgáltatások volumenének növelése 

- Az oktatói-kutatói és hallgatói állomány tudásmenedzsment szolgáltatásokba való 

bevonásának előmozdítása 

- Az adott térség gazdasági tevékenységéhez kapcsolódó kiemelt kutatási területek minőségi 

fejlesztésének előkészítése. Olyan kutatási irányok projektjeinek előkészítése, amelyek a 

térség gazdasága szempontjából lényeges, hasznosított eredményeket hoznak. 

- K+F monitoring és értékelési rendszer kialakítása, továbbfejlesztése 

- Az intézményi innovációs kapcsolatrendszerek fejlesztése. Az intézmények regionális és 

térségi partnerségének fejlesztése, helyi oktatási-kutatási hálózatok kialakítása a tudományos 

eredményeik regionális gazdaságban történő hasznosítása érdekében. 



- A térségi igényekhez igazodó képzési kapacitások és képzési együttműködési potenciálok 

feltárása, szakok tartalmi átalakításának megalapozása. A felsőoktatási intézmény gazdasági 

szereplőkkel, kis- és középvállalatokkal, önkormányzatokkal és a civil szféra képviselőivel 

kötött oktatási-kutatási együttműködési megállapodásai alapján a képzések és K+F+I 

projektek eredményességének fokozása. 

A projekt megvalósításának részletei 

 

A fejlesztés a konvergencia régiók területén elhelyezkedő megyei jogú városban valósulhat meg. 

A pályázati kiírás keretében a pályázatban részt vevő szervezetek csak konzorciumi formában 

pályázhatnak, mellyel kapcsolatban már a pályázat benyújtásához szükséges volt konzorciumi 

együttműködési megállapodás megkötésére, mely az előterjesztés 1. mellékletét képezi. 

 

A pályázat nyertessége esetén a konzorciumi tagoknak a projekt megvalósítására ismételten 

konzorciumi együttműködési megállapodást szükséges kötniük, mely a határozat-tervezet 1. 

mellékletét képezi. A pályázat benyújtásához kapcsolódó konzorciumi együttműködési 

megállapodáshoz képest a projekt megvalósításához kapcsolódó megállapodás abban 

különbözik, hogy ebben már minden tag vállalja, hogy a projekt céljainak minél hatékonyabb 

megvalósítása érdekében együttműködnek, a hatékonyság érdekében részletesen 

szabályozásra kerül a tagok között fennálló kapcsolatrendszer. Szabályozásra kerül továbbá, 

hogy minden tag a saját részére vonatkozó kifizetési kérelmeket, kötelező 

adatszolgáltatásokat, egyéb dokumentációkat önállóan állítja össze, majd tölti fel a monitoring 

információs rendszerbe, amit ezen rendszeren keresztül a konzorciumvezető összesít, alakilag 

ellenőriz és megküld az illetékes közreműködő szervezetnek. A kifizetési kérelem 

közreműködő szervezeti jóváhagyását követően a támogatás a tagokhoz érkezik. A 

megállapodás alapján, egy tag kilépése, illetve kizárása esetén köteles egyeztetést 

kezdeményezni a konzorcium vezetővel a projekt céljának elérése érdekében. A 

konzorciumból kiváló tag köteles a konzorcium vezetőjének a kiválás időpontjától számított 

10 napon belül a rábízott anyagi eszközökkel és a projekt kapcsán felmerült költségekkel 

hiánytalanul, tételesen, írásban elszámolni, valamint az általa elvégzett tevékenységről és az 

elvállalt, de a kiválásáig el nem végzett tevékenységekről beszámolni. A megállapodás 

keretében használatba kapott vagyontárgyat köteles a konzorcium vezetőnek haladéktalanul, 

ellenszolgáltatás nélkül visszaszolgáltatni. A feladat átadás-átvételéről, a beszerzett 

vagyontárgyakról és a fennálló pénzügyi kötelezettségekről jegyzőkönyvet kell készíteni, 

amelyet a konzorciumvezető, a kilépő tag és a feladat-átvétellel érintett tag ír alá. 
 

Konzorciumvezető csak a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény 1. mellékletében 

felsorolt államilag elismert felsőoktatási intézmény lehet. 

 

Fentiekre tekintettel a pályázatban a Kecskeméti Főiskola lehetett konzorciumvezető, Kecskemét 

Megyei Jogú Város Önkormányzata az AIPA Alföldi Iparfejlesztési Nonprofit Közhasznú Kft.-

vel és a Kecskeméti Kreatív Tudásközpont Közalapítvánnyal együtt konzorciumi tagként jelenik 

meg a pályázatban.  

 

A konzorciumi partnerek részére a pályázat lehetőséget teremt arra, hogy Kecskemét Kiemelt 

Járműipari térségben az önkormányzati, a vállalati, az intézményi, és a non-profit szféra 

együttműködésének új szintje mentén olyan projekteket definiáljanak, amely közvetlen hatással 

van a felsőfokú oktatás és képzés fejlesztésére, a kutatási együttműködések fejlesztésére, az ipari 

kapcsolatok, valamint a nemzetközi kapcsolatok fejlesztésére. Mindezt egy fokozott térségi 



gazdaságfejlesztési közegben kell megtenni, amelynek egyik fő mozgatórugója a Mercedes-Benz 

által fémjelzett járműgyártás, mint a térség legjelentősebb húzóágazata. 

 

A Kecskemét által fémjelzett gazdasági zóna az elmúlt 4-6 évben új lendületet kapva vált a hazai 

gazdaság egyik húzótérségévé. Ez a térségi gazdasági folyamatok és rendszerek olyan mértékű 

átalakítását jelentette, amely jelentősen átrajzolta a térség gazdaságának struktúráját.  

A város mezővárosi jellegét felülírta egy jelentős léptékű ipari központ képe, melyben a 

hagyományosnak mondott térségi ágazatok mellett megerősödtek és kiemelkedtek önálló iparágak 

is, mint például a járműipar, a termeléssel összefüggő beszállítói környezet, a gépipar, az 

automatizálás, a mérnöki és műszaki szolgáltatások. A nagy dinamikával fejlődő ágazatok új 

kihívások elé állították, állítják a gazdasági térség szereplőit, amelyeket csak az együttműködés új 

formáinak kialakításával, a kooperáció erősítésével, a közösen megvalósított fejlesztések 

erősítésével lehet kezelni. 

 

A piaci követelményeknek történő megfelelés miatt a térség gazdasági szereplői, a 

munkaerőpiaci, a képzési, oktatási problémák megoldását várják el a helyi intézményektől (pl. 

felsőfokú oktatás, önkormányzat, támogató szervezetek, klaszterek stb.), amelyeknek új 

feladatokat, de egyben új esélyeket is jelenthet ez a kihívás. Az összehangolt fejlesztési 

elképzelések és célok rendszerében folyamatosan és nagy dinamikával kell fejleszteni az 

intézményi szervezeteket (Főiskola), új pályára kell állítani funkcióikat (képzés, oktatás, kutatás, 

szolgáltatások).  

 

Az együttműködések új formáinak kialakításával meg kell oldani az intézményi kutatás, fejlesztés 

gazdasági kapcsolódását, illeszkedését, hasznosítását, és el kell érni, hogy a gazdasági szereplők 

biztos kutatási, oktatási partnerként tekintsenek a Kecskeméti Főiskolára. A kutatási 

együttműködések közvetlenül kell, hogy kapcsolódjanak a kiemelt tématerületek nemzetközi 

trendjeihez, ehhez megfelelő kooperációkra és megjelenésekre van szükség. 

Három, a kecskeméti térségre jellemző kutatási irányban tervez a projekt olyan fejlesztéseket, 

melyekkel lehetővé válik az egész térség gazdasági együttműködésének fejlesztése, és a 

következő 5-7 évre történő pályára állítása.  

A három kutatási terület: 

- Jármű- és gépipari anyagok és technológiák kutatása, fejlesztése 

- Ipari automatizálás, méréstechnika és optimalizálás 

- Élelmiszer-előállítás, kertészet, élelmiszer-feldolgozás 

 

Jelen projekt keretei között ezt az újrapozícionálást, és az ehhez szükséges fejlesztési elképzelések 

összehangolását kell megvalósítania a konzorciumnak. Ez a kulcsa a térség további 

gazdaságfejlesztésének. 

 

A Kecskeméti Főiskola és a külső partnerek együttműködéseinek stratégiai megalapozása 

érdekében Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata a projekten belül az alábbi feladatokat 

látja el: 



Az önkormányzat által irányítottan a Bács-Kiskun Megyei Kereskedelmi és Iparkamara és 

a Klaszter menedzserek bevonásával olyan felmérést kell készíteni, amely kiterjed a 

Kecskemét gazdasági térségben dolgozó gazdasági szereplők K+F+I személyi 

erőforrásainak mértékére és kompetenciáira, a meglévő infrastruktúra, berendezések és 

eszközök meglétére és kapacitásaira, a legfontosabb kutatási és fejlesztési témákra.  

A gazdasági szereplők K+F+I felmérésének eredményei alapján el kell készíteni a kecskeméti 

gazdasági térség stratégiájának kutatás-fejlesztés és innovációs céljait, sikerkritériumait, fő 

prioritásait, és a stratégiához kapcsolódó tervezett akciók tervét, továbbá a projekt keretében 

elkészítésre kerül Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata Gazdasági Programja.  

Ez a stratégia adja az alapját a Kecskeméti Főiskola és a gazdasági szereplők, illetve a 

koordinációs szervezetek (pl. Alföldi Iparfejlesztési Nonprofit Közhasznú Kft., Kecskeméti 

Kreatív Tudásközpont Közalapítvány) fenntartható együttműködésének, azaz azon projekteknek 

és szolgáltatásoknak, amelyeket a projekt végéig ki kell építeni, vagy definiálni kell.  

 

A pályázat keretében a Kecskeméti Főiskola képzési és kutatási portfóliójának a kecskeméti 

térség gazdasági szerkezetéhez történő igazítása valósul meg, melyben a konzorciumi partnerek 

aktív szerepet vállalnak, az aktív participáció és együttműködés érdekében bevonásra kerülnek a 

helyi és regionális gazdasági szereplők. Konzorciumi partnerként a projekt keretében 

önkormányzatunk működéséhez is nélkülözhetetlen 7 db tanulmány készül el. 

A projekt keretében az alábbi tevékenységek valósulnak meg: 

- A Kecskeméti Főiskola és vállalati partnereinek kutatási és kutatáshasznosítási 

együttműködéseinek stratégiai megalapozása; 

- a Kecskeméti Főiskola és vállalati partnerei közötti együttműködés új formáinak közös 

kialakítása, amelyek biztosítják a Főiskola kutatási és képzési szolgáltatásainak jobb 

illeszkedését a vállalat-termelési, termékfejlesztési céljaihoz; 

- a Kecskeméti Főiskola helyi gazdaság követelmények szempontjából fontos oktatási és 

kutatási kompetenciáinak és szolgáltatásainak fejlesztése; 

- a térségi igényekhez igazodó képzési kapacitások és képzési együttműködési potenciálok 

feltárása, szakok tartalmi átalakításának megalapozása; 

- kiemelt kutatási területeken végzett K+F+I tevékenység gazdasági hasznosításának 

előkészítése, tudás-transzfer szolgáltatások volumenének növelése; 

- K+F monitoring és értékelési rendszer kialakítása, továbbfejlesztése; 

- a kecskeméti térség gazdasági tevékenységéhez kapcsolódó kiemelt kutatási területek 

projektjeinek előkészítése, amelyek Kecskemét gazdasága szempontjából lényeges, 

hasznosított eredményeket hoznak; 

- a tudományos és innovációs eredmények gazdasági hasznosítása érdekében a Kecskeméti 

Főiskola innovációs kapcsolatrendszerének, regionális és térségi partnerségek fejlesztése, 

oktatási-kutatási hálózatok kialakítása; 

- az oktatói-kutatói és hallgatói állomány tudásmenedzsment szolgáltatásokba való 

bevonása. 

 



 

Pályázat pénzügyi szerkezete 

 

A támogatás mértéke a projekt összes elszámolható költségének 100%-a.  

 

A projekt elszámolni kívánt összköltsége: 574.103.079,- Ft 

A projekt várható kezdési időpontja: 2015. február 2. 

A projekt várható befejezési időpontja: 2015. október 31. 

 

 

 

A projekt elszámolni kívánt összköltsége a konzorciumi tagok között az alábbiak szerint oszlik 

meg:  

 

Kecskeméti Főiskola igényelt támogatása:  300.129.975,- Ft 

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata igényelt támogatása:  105.618.534,- Ft 

AIPA Alföldi Iparfejlesztési Nonprofit Közhasznú Kft. igényelt támogatása:  109.696.300,- Ft 

Kecskeméti Kreatív Tudásközpont Közalapítvány igényelt támogatása:  58.658.270,- Ft 

 

Kérem a Tisztelt Közgyűlést, a fenti előterjesztést megtárgyalni, és a mellékelt határozat-tervezet 

szerinti döntését meghozni szíveskedjen. 

 

 

 

Kecskemét, 2015. január 21. 

 

 

 

  Szemereyné Pataki Klaudia  

   polgármester 

 

 

 



HATÁROZAT-TERVEZET 

 

 

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése 

……./2015 (II.19.) határozata 

TÁMOP 4.2.1C-14/1/Konv azonosítószámú „Tudás-Park” a növekedési zónák 

tudástranszfer tevékenységének támogatása a felsőoktatási intézmények bevonásával” 

című kiírás keretében benyújtott pályázat közgyűlés általi jóváhagyása 
 

 

Kecskemét Megyei Jogú Város Közgyűlése megtárgyalta Szemereyné Pataki Klaudia 

polgármester 633-7/2015. számú előterjesztését és az alábbi határozatot hozta: 

 

 

1.  Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése úgy dönt, hogy a 

TÁMOP 4.2.1C-14/1/Konv azonosítószámú „Tudás-Park” A növekedési zónák 

tudástranszfer tevékenységének támogatása a felsőoktatási intézmények 

bevonásával” című pályázat benyújtásáról, valamint az ahhoz szükséges konzorciumi 

megállapodás aláírásáról és benyújtásáról szóló tájékoztatást tudomásul veszi. 

 

2.  Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése felhatalmazza 

Szemereyné Pataki Klaudia polgármestert, hogy a pályázat nyertessége esetén a 

Támogatási Szerződést valamint a projekt megvalósításához szükséges konzorciumi 

megállapodást a határozat-tervezet melléklete szerinti tartalommal konzorciumi 

partnerként aláírja. 

 

 

Határidő: értelemszerűen 

Felelős: Szemereyné Pataki Klaudia polgármester 

 

 

 


