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KECSKEMÉT FELÜLVIZSGÁLT INTEGRÁLT VÁROSFEJLESZTÉSI 

STRATÉGIÁJÁNAK (2013-2015)  

KIEGÉSZÍTÉSÉHEZ KAPCSOLÓDÓ 

 

VÁLTOZÁSOK JEGYZÉKE 

 

 

EREDETI SZÖVEGRÉSZ: A belső városi problémák integrált kezelése során elvégzendő 

legfontosabb feladatok 

 közösségfejlesztés, (Belvárosi Galéria multifunkcionális közösségi központ 

létrehozása)(24. oldal) 

 

KIEGÉSZÍTÉS: A belső városi problémák integrált kezelése során elvégzendő legfontosabb 

feladatok között a közösségfejlesztés pontba példaként a Belvárosi Galéria mellett megjelenik 

a „Hírös Agóra” multifunkcionális közösségi központ létrehozása is (24. oldal). 

 közösségfejlesztés, (pl. Belvárosi Galéria és „Hírös Agóra” multifunkcionális 

közösségi központ létrehozása) 

 

EREDETI SZÖVEGRÉSZ: Városfejlesztési Akcióterületek és programok táblázat: (173. 

oldal) 

2/a 

Belvárosi Galéria 

multifunkcionális közösségi 

központ (Belvárosi AT) 

kulturális és turisztikai X X  

2/b 
Hírös Városi Turisztikai 

Központ (Belvárosi AT) 
kulturális és turisztikai X X  

4. Intermodális csomópont  
közösségi 

közlekedésfejlesztés 
 X  

 

KIEGÉSZÍTÉS: A Városfejlesztési Akcióterületek és programok című táblázat kiegészült 

a 2/c „Hírös Agóra” multifunkcionális közösségi központ (Belvárosi AT) programponttal 

(173. oldal) 

2/a 

Belvárosi Galéria 

multifunkcionális közösségi 

központ (Belvárosi AT) 

kulturális és turisztikai X X  

2/b 
Hírös Városi Turisztikai 

Központ (Belvárosi AT) 
kulturális és turisztikai X X  

2/c 

„Hírös Agóra” multifunk-

cionális közösségi központ 

(Belvárosi AT) 

kulturális és turisztikai  X  

4. Intermodális csomópont  
közösségi 

közlekedésfejlesztés 
 X  

 

 

EREDETI SZÖVEGRÉSZ: 8.2.2. Belvárosi akcióterület (180. oldal) 

8.2.2.1. Funkcióbővítő városrehabilitáció második, belvárosi üteme 

8.2.2.2. Belvárosi Galéria multifunkcionális közösségi központ létrehozása 

8.2.2.3. Hírös Városi Turisztikai Központ létrehozása 

 

KIEGÉSZÍTÉS: Az eredeti felsorolás kiegészül az alábbi alfejezettel, illetve szövegrésszel: 
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8.2.2.4. „Hírös Agóra” multifunkcionális közösségi központ létrehozása (187. oldal) 

A Belvárosi Akcióterületen belül önálló kulturális és turisztikai projektként jelenik 

meg a Kecskeméti Kulturális Központ multifunkcionális közösségi központtá (Hírös 

Agóra) fejlesztése. 

A történelmi főtér térszerkezetéhez szervesen kapcsolódó Deák Ferenc tér turisztikai és 

kulturális funkcióját erősítheti a jövőben az a fejlesztési elképzelés, amely a Deák Ferenc tér 

1. szám alatt található ingatlanban alakítana ki – pályázati forrás felhasználásával – egy 

többfunkciós, területi feladatot is ellátó közművelődési intézményt. 

A tervezett fejlesztés egy olyan többfunkciós közösségi tér kialakítását célozza, amelyben 

egy adott helyen, a közösségi, képzési, felnőttképzési, közművelődési szolgáltatások és 

élményfunkciók széles spektrumát lehessen integráltan, elérni. 

A védett és színvonalas intézményi környezetben, jellemzően a „Hírös Agóra” saját 

szervezésű közösségi, képzési, művészeti, hagyományápoló, egészségnevelési, igényes 

szórakoztatást biztosító programjai, kiállításai valósulhatnak meg a civil szervezetek 

rendezvényei mellett. Hangsúlyosan jelennek meg a tervezett intézmény koncepciójában a 

munkaerőpiacra való be- vagy visszajutást támogató információs szolgáltatások, képzések, 

tanácsadások, állásbörzék és továbbtanulási expók is, együttműködve kecskeméti cégekkel, és 

képző intézményekkel. A koncepció fontos tartópillérei továbbá a művészeti és 

hagyományőrző tevékenységek (különös tekintettel a helyi erősségekre, mint például a 

képzőművészet, a zeneművészet, a folklór, a fotó, a filmművészet), illetve a területi 

közművelődési szakmai tanácsadás és szolgáltató tevékenység. 

A Kecskeméti Kulturális Központ szakmai alapkoncepciója, egy olyan, a fiatalokat 

kiemelt célcsoportnak tekintő multifunkcionális közösségi tér kialakítását célozza, melynek 

profilja 4 funkcióra épül: 

 

a) KÖZÖSSÉGI FUNKCIÓ ELLÁTÁSA ÉRDEKÉBEN 

 A szervezett és spontán együttléteket biztosító, nyílt belső térszerkezet kialakítása  
 

o a közösségi művelődés során megszerezhető kompetenciák elérésének 

biztosítása 

o gyermek és ifjúsági foglalkoztató és közösségi terek biztosítása 

o tehetséggondozás, kompetenciafejlesztés támogatása 

o a nem formális és informális aktivitás támogatása eszközeinek, lehetőségeinek 

és formáinak bővítése 

o a kulturális értékek közvetítése, az élményszerzés és szórakozás lehetőségeinek 

megteremtése 
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 Munkaerő-piaci, ifjúsági és más közhasznú információs szolgáltató tér/pont 

kialakítása  
 

o a nem formális és informális aktivitás támogatása  

o elektronikus, IKT alapú információs szolgáltatások elérését biztosító  

infrastrukturális feltételek kialakítása  

o a kulturális értékek közvetítése, az élményszerzés és szórakozás lehetőségeinek 

megteremtése  
 

 Társadalmi szervezetek befogadására alkalmas terek  

o a magas színvonalú szolgáltatásokhoz szükséges korszerű technika beépítése  

o elektronikus (infokommunikációs) alapú információs szolgáltatások elérését 

biztosító infrastrukturális feltételek kialakítása  

o a helyi társadalom civil kohéziójának fejlesztése, szociokulturális 

szolgáltatások infrastrukturális feltételek kialakítása  

o a kulturális értékek közvetítése, az élményszerzés és a szórakozás 

lehetőségeinek megteremtése  
 

 Környezeti tevékenységeket kiszolgáló terek kialakítása (104-105 terem) 

o a környezeti és egészségnevelést biztosító infrastrukturális feltételek 

kialakítása  

o közoktatás (formális képzés) támogatása  

o a felnőttképzés, továbbá a nem formális és informális aktivitás támogatása,  

eszközeinek, lehetőségeinek és formáinak bővítése 
 

 Közösségi tevékenységet kiszolgáló terek kialakítása 

Hagyományápoló és művészeti csoportok működtetésére alkalmas intézményi 

infrastruktúra, technikai feltételek megteremtése a közösségi művelődés során 

megszerezhető kompetenciák elérésének  

biztosítása  

o gyermek és ifjúsági foglalkoztató és közösségi terek biztosítása  

o tehetséggondozás, kompetenciafejlesztés támogatása  

o a nem formális és informális aktivitás támogatása, eszközeinek, lehetőségeinek 

és formáinak bővítése  a kulturális értékek közvetítése, az élményszerzés és 

szórakozás lehetőségeinek megteremtése  
 

 Egészségnevelési és életviteli programok megvalósulását szolgáló terek 

kialakítása  

o A környezeti és egészségnevelést biztosító infrastrukturális feltételek 

kialakítása 

 

b) KÉPZÉSI FUNKCIÓ ELLÁTÁSA ÉRDEKÉBEN 

 Az új tanulási formák (informális és nonformális, atipikus tanulási alkalmak) 

megvalósulására alkalmas terek kialakítása  

o informális  és nonformális aktivitás támogatása, eszközeinek, lehetőségeinek és 

formáinak bővítése 
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o az egész életen át tartó tanulást segítő programok, szolgáltatások 

fejlesztésének, hatékonyságának elősegítése 

 

c) SZÓRAKOZÁSI ÉS ÉLMÉNYFUNKCIÓK ELLÁTÁSA ÉRDEKÉBEN 

 Színház és/vagy hangversenyterem felújítása, bővítése és az ezekhez szükséges 

technikai feltételek biztosítása  

o a közösségi művelődés során megszerezhető kompetenciák elérésének  

biztosítása  

o gyermek és ifjúsági foglalkoztató és közösségi terek biztosítása  

o tehetséggondozás, kompetenciafejlesztés támogatása  

o a nem formális és informális aktivitás támogatása, eszközeinek, lehetőségeinek 

és formáinak bővítése  a kulturális értékek közvetítése, az élményszerzés és 

szórakozás lehetőségeinek megteremtése  
 

 Kiállítótér létrehozása mobil válaszfalakkal  

o a közösségi művelődés során megszerezhető kompetenciák elérésének 

biztosítása 

o tehetséggondozás, kompetenciafejlesztés támogatása 

o a nem formális és informális aktivitás támogatása eszközeinek, lehetőségeinek 

és formáinak bővítése 

o a kulturális értékek közvetítése, az élményszerzés és szórakozás lehetőségeinek 

megteremtése 

 

d) TERÜLETI KÖZMŰVELŐDÉSI TANÁCSADÓ SZOLGÁLTATÓ FUNKCIÓ 

ELLÁTÁSA ÉRDEKÉBEN 

o A szolgálat infrastrukturális feltételeként az alábbi tevékenységek 

ellátásához szükséges épített- IKT-, műszaki, technikai infrastruktúra 

kialakítása 
o a felnőttképzés, továbbá a nem formális és informális aktivitás támogatása, 

eszközeinek, lehetőségeinek és formáinak bővítése 

o a térségben működő közművelődési intézmények tevékenységének és 

szolgáltatásainak segítése, támogatás 

o közreműködés a közművelődési minőségfejlesztés programjában – 

közművelődési szakemberek továbbképzése 

o a térség kulturális turisztikai szempontú fejlesztésében való közreműködés 

 

Projekt státusz:  Támogatási Szerződés előkészítés 

Projektgazda:    Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata 

Partnerek:   Kecskeméti Kulturális és Konferencia Központ Nonprofit Kft. 

Pályázati támogatás:   650 millió Ft 

Megvalósítási időszak:  2014-2015 

 

A kiegészítésnek köszönhetően az eredeti dokumentum 3 oldallal kibővült, ezért a 187. 

oldaltól az eredeti és a kiegészített IVS változat között, az oldalszámozásban 3 oldalnyi 

eltérés található! 
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EREDETI SZÖVEGRÉSZ: 9.4. Fejlesztési programcsoportok és programok (234. oldal) 
 

„Kecskemét kulturális öröksége” program (P7) 

P7.1. Belvárosi Galéria multifunkcionális közösségi központ létrehozása 

P7.2. Műkertvárosi művésztelep és műteremvillák felújítása 

P7.3. „Kodály világzenei fesztivál” program kialakítása 

P7.4. Kecskeméti Koncert Központ létrehozása 

 

KIEGÉSZÍTÉS: a lista kibővítésre került a P7.5. ponttal az alábbiak szerint (237. oldal):  

„Kecskemét kulturális öröksége” program (P7) 

P7.1. Belvárosi Galéria multifunkcionális közösségi központ létrehozása 

P7.2. Műkertvárosi művésztelep és műteremvillák felújítása 

P7.3. „Kodály világzenei fesztivál” program kialakítása 

P7.4. Kecskeméti Koncert Központ létrehozása 

P7.5. „Hírös Agóra” multifunkcionális közösségi központ létrehozása  

 

 

EREDETI SZÖVEGRÉSZ: A tervezett városi fejlesztési programok összefoglaló 

táblázata (238. oldal) 

 

„Kecskemét kulturális öröksége” program az alábbi elemeket tartalmazta 
 

 
 

KIEGÉSZÍTÉS: A táblázat kibővült az alábbi elemmel: P7.5. „Hírös Agóra” 

multifunkcionális közösségi központ létrehozása A régi táblázat kicserélésre került (241. 

oldal) 
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EREDETI SZÖVEGRÉSZ: A tervezett városi fejlesztési programok városfejlesztési 

körzetek szerinti csoportosítása nem tartalmazta a P7.5. „Hírös Agóra” multifunkcionális 

közösségi központ létrehozása című pontot (241. oldal) 

 
 

 

KIEGÉSZÍTÉS: A táblázatban szereplő „Történelmi városterület” programlistája 

kiegészítésre került: P7.5. „Hírös Agóra” multifunkcionális közösségi központ létrehozása 

című programmal (244. oldal) 
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EREDETI SZÖVEGRÉSZ: 7. „Kecskemét kulturális öröksége” program (P7) (Kodály 

világzenei fesztivál program, Belvárosi Galéria, Kecskeméti Koncert Központ, Kecskemét 

épített műemléki környezetének megóvása) (249. oldal) 

 

KIEGÉSZÍTÉS: 7. „Kecskemét kulturális öröksége” program (P7) (Kodály világzenei 

fesztivál program, Belvárosi Galéria, „Hírös Agóra” multifunkcionális közösségi központ, 

Kecskeméti Koncert Központ, Kecskemét épített műemléki környezetének megóvása)  

(252. oldal) 

 

 

EREDETI SZÖVEGRÉSZ: A város fontosnak tekinti a Belvárosi Galéria multifunkcionális 

közösségi központ létrehozását, illetve a város épített műemléki környezetének megóvásának 

részeként a 100. évfordulóját ünneplő Műkertvárosi művésztelep és műteremvillák felújítását. 

A város fontosnak tekinti a Belvárosi Galéria multifunkcionális közösségi központ 

létrehozását, illetve a város épített műemléki környezetének megóvásának részeként a 100. 

évfordulóját ünneplő Műkertvárosi művésztelep és műteremvillák felújítását. A város eltökélt 

szándéka, hogy Kodály városának legyen egy méltó koncertterme, amely helyet tudna adni 

például a Kodály Világzenei Fesztivál sokoldalú programjainak. Fontos szerep hárul a város 

kulturális szervezeteire, intézményeire is (pl. Nemzetközi Zománcművészeti Alkotóműhely, 

Kerámiastúdió, Kodály Zoltán Zenepedagógiai Intézet, Kecskeméti Ifjúsági Otthon, 

Kecskeméti Animációs Filmstúdió), melyek a nagy hagyományokkal rendelkező 

programjaikon túl (pl. Csiperó Európa Jövője Gyermek és Ifjúsági Találkozó, 

zománcművészeti alkotótábor) új ötleteikkel (Múzeumok Hálózata Program, Műhelyek a 

Művészetért Program: iparművészet, képzőművészet, animáció, design) és összehangolt 

programterveikkel járulhatnának hozzá Kecskemét kulturális vonzerejének növeléséhez. 

(249. oldal 2. bekezdés) 

 

KIEGÉSZÍTÉS:  

A város fontosnak tekinti a Belvárosi Galéria és a „Hírös Agóra” multifunkcionális közösségi 

központ létrehozását, illetve a város épített műemléki környezetének megóvásának részeként 

a 100. évfordulóját ünneplő Műkertvárosi művésztelep és műteremvillák felújítását. A város 

eltökélt szándéka, hogy Kodály városának legyen egy méltó koncertterme, amely helyet tudna 

adni például a Kodály Világzenei Fesztivál sokoldalú programjainak. Fontos szerep hárul a 

város kulturális szervezeteire, intézményeire is (pl. Nemzetközi Zománcművészeti 

Alkotóműhely, Kerámiastúdió, Kodály Zoltán Zenepedagógiai Intézet, Kecskeméti Ifjúsági 

Otthon, Kecskeméti Kulturális és Konferencia Központ, Kecskeméti Animációs Filmstúdió), 

melyek a nagy hagyományokkal rendelkező programjaikon túl (pl. Csiperó Európa Jövője 

Gyermek és Ifjúsági Találkozó, zománcművészeti alkotótábor) új ötleteikkel (Múzeumok 

Hálózata Program, Műhelyek a Művészetért Program: iparművészet, képzőművészet, 

animáció, design) és összehangolt programterveikkel járulhatnának hozzá Kecskemét 

kulturális vonzerejének növeléséhez. (252. oldal 2. bekezdés) 


