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KECSKEMÉT MEGYEI JOGÚ VÁROS 

 POLGÁRMESTERE 

  

 

Ügyiratszám: 10182-7/2015 

 

 

ELŐTERJESZTÉS  

 

Kecskemét Megyei Jogú Város Közgyűlése  

Esélyteremtési Bizottság 

 

2015. április 27-i ülésére 

 

 

 

Tárgy: Kecskemét Megyei Jogú Város Integrált Területi Programja 

 

 

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 1.4.1 pontja alapján a mellékelt közgyűlési 

előterjesztést szíveskedjen megtárgyalni és döntését a határozat-tervezetben foglaltak szerint 

meghozni. 

 

 

Kecskemét, 2015. március 31. 

 

                                                                          Szemereyné Pataki Klaudia 

                                                                                      polgármester 

 

 

 

HATÁROZAT-TERVEZET 

 

…./2015.(IV.27) EtB sz. határozat  

Kecskemét Megyei Jogú Város Integrált Területi Programja 

 

A Bizottság megtárgyalta Szemereyné Pataki Klaudia polgármester 10182-7/2015 ügyszámú 

előterjesztését, és az alábbi határozatot hozta: 

 

A Bizottság a fenti tárgyban készült közgyűlési előterjesztést a Közgyűlés számára 

elfogadásra javasolja. 
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Iktatószám:  10182 - 5 /2015. 

 

 

E L Ő T E R J E S Z T É S 

 

Kecskemét Megyei Jogú Város Közgyűlése 

2015. április 30-án tartandó ülésére 

 

Tárgy: Kecskemét Megyei Jogú Város Integrált Területi Programja 

 

 

Tisztelt Közgyűlés! 

 

Az Európai Unió 2007-2013-as programozási időszaka 2013. december 31-én lezárult, a 

folyamatban lévő projektek megvalósítására legkésőbb 2015. december 31. napjáig van 

lehetőség, így Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzatára, mint területi szereplőre jelen 

pillanatban kettős feladat hárul. Egyrészről 2015. év végéig az előző programozási időszak 

projektjeinek határidőben történő szakszerű lezárása, másrészről a 2014-2020-as időszak 

európai uniós fejlesztési alapjaiból finanszírozott projektek megtervezése, előkészítése, 

valamint a megvalósításnak a megkezdése.  

 

Magyarország a 2014-2020 között rendelkezésre álló uniós források felhasználását az alábbi 

tíz operatív program keretében tervezi:  

- Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (TOP) 

- Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program (GINOP) 

- Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program (KEHOP) 

- Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Program (EFOP) 

- Integrált Közlekedésfejlesztési Operatív Program (IKOP) 

- Rászoruló Személyeket Támogató Operatív Program (RSZTOP) 

- Közigazgatás- és Közszolgáltatás-Fejlesztési Operatív Program (KÖFOP) 

- Magyar Halgazdálkodási Operatív Program (MAHOP) 

- Versenyképes Közép-Magyarország Operatív Program (VEKOP) 

- Vidékfejlesztési Program (VP) 

 

Magyarország e forrásokból finanszírozott fejlesztési programjait az Európai Bizottsággal 

megkötött Partnerségi Megállapodás tartalmazza. A keretdokumentumra alapozva készültek a 

különböző területi vagy ágazati tematikus lehatárolású operatív programok. A területi 

sajátosságok hatékonyabb kezelése érdekében került nemzeti szinten kidolgozásra a területi 

beavatkozási logikájú Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (továbbiakban: TOP).  

 

Kecskemét Megyei Jogú Város Polgármestere  

http://palyazat.gov.hu/download/52541/Ter%C3%BClet-%20%C3%A9s%20Telep%C3%BCl%C3%A9sfejleszt%C3%A9si%20Operat%C3%ADv%20Program.pdf
http://palyazat.gov.hu/download/52536/Gazdas%C3%A1gfejleszt%C3%A9si%20%C3%A9s%20Innov%C3%A1ci%C3%B3s%20Operat%C3%ADv%20Program.pdf
http://palyazat.gov.hu/download/52538/K%C3%B6rnyezeti%20%C3%A9s%20Energiahat%C3%A9konys%C3%A1gi%20Operat%C3%ADv%20Program.pdf
http://palyazat.gov.hu/download/52535/Emberi%20Er%C5%91forr%C3%A1s%20Fejleszt%C3%A9si%20Operat%C3%ADv%20Program.pdf
http://palyazat.gov.hu/download/52537/Integr%C3%A1lt%20K%C3%B6zleked%C3%A9sfejleszt%C3%A9si%20Operat%C3%ADv%20Program.pdf
http://palyazat.gov.hu/download/52540/R%C3%A1szorul%C3%B3%20Szem%C3%A9lyeket%20T%C3%A1mogat%C3%B3%20Operat%C3%ADv%20Program.pdf
http://palyazat.gov.hu/download/52539/K%C3%B6zigazgat%C3%A1s%20-%C3%A9s%20K%C3%B6zszolg%C3%A1ltat%C3%A1sfejleszt%C3%A9si%20Operat%C3%ADv%20Program.pdf
http://palyazat.gov.hu/download/52542/Versenyk%C3%A9pes%20K%C3%B6z%C3%A9p-Magyarorsz%C3%A1g%20Operat%C3%ADv%20Program.pdf
http://palyazat.gov.hu/download/52635/Videkfejlesztesi%20Program.pdf


A TOP alapvetően a területileg decentralizált, térségi-helyi jelentőségű fejlesztéseket 

finanszírozza, melyeket a megyék és a megyei jogú városok, mint területi szereplők 

valósítanak meg. A TOP valamennyi prioritásának és intézkedésének elsődleges célja a 

térségi, decentralizált gazdaságfejlesztés, ezáltal a foglalkoztatás növelése. A TOP elsősorban 

az önkormányzatok fejlesztéseihez biztosít forrásokat, az önkormányzatok gazdaságfejlesztési 

és azzal összefüggő város- és településfejlesztési akcióit támogatja.  

 

A TOP 7 db prioritási tengelyt tartalmaz, melyek közül az 1-5 prioritási tengelyek a megyékre 

vonatkoznak, a 6. prioritási tengely 9 db intézkedésre tagolva, a megyék támogatáspolitikai 

céljait leképezve határozza meg a megyei jogú városok decentralizált fejlesztéseit. A 7. 

prioritási tengely az úgynevezett közösségvezérelt helyi fejlesztés, a CLLD (Community-Led 

Local Development), melynek a pontos támogatáspolitikai lehatárolásáról a későbbiekben 

kapnak információt a területi szereplők. 

 

A TOP az úgynevezett integrált területi programon (továbbiakban: ITP) keresztül nyújt 

támogatást, ezért Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata részéről szükséges 

elkészíteni Kecskemét Megyei Jogú Város Integrált Területi Programját, mely a TOP-ból 

levezetett fejlesztéspolitikai céljaival nagy hangsúlyt helyez a helyi gazdaság foglalkoztatási 

lehetőségeinek kiaknázására; esélyt kínál a munkaerőpiacról kiszorult rétegek számára; erősíti 

a város térségi gazdaságszervező erejét, egyúttal településfejlesztési akciói révén javítani 

kívánja a város vonzerejét, a munkába járási lehetőségeket, a leromlott területek gazdasági, 

fizikai és társadalmi megújítását. Az ITP a határozat-tervezet mellékletét képezi. 

 

A megvalósuló fejlesztések között helyet kapnak a közvetlenül a közszféra, a gazdaság, a 

helyi társadalom és környezetre irányuló fejlesztések. Kecskemét Megyei Jogú Város 

Önkormányzata a decentralizált fejlesztés logikáját követve próbál reagálni a közigazgatási 

területén és egyben várostérségi területen megjelent fejlesztési igényekre, egyszerre kezelve a 

város egészére kihatással lévő és a lokális szerepet betöltő pontszerű fejlesztéseket. Jelenleg a 

projektek tervezési fázisban vannak, ezért az önkormányzat az elkövetkező időszakban 

törekedni fog minden érdekelt felet bevonni, abból a célból, hogy a beavatkozási területeken 

végzett fejlesztések a város minél szélesebb körére pozitív hatással legyenek. A fejlesztések 

által érintett beavatkozási területek már nevesítésre kerültek a Kecskemét Megyei Jogú Város 

Integrált Településfejlesztési Stratégiájában (továbbiakban: ITS), melyet a közgyűlés a 

227/2014. (IX. 4.) határozatával fogadott el. Az ITP ebben a területi stratégiai 

dokumentumban megfogalmazott elképzelések megvalósítását támogatja.  

 

Az ITP-nek kettős illeszkedést kell mutatnia, egyrészt ezen fejlesztési dokumentum 

elkészítéséhez alapul szolgált a TOP 6. prioritása a Fenntartható városfejlesztés a megyei jogú 

városokban, másrészt az ITS-ben meghatározott keretrendszer. Az ITP ezen tervezési 

metodikával megteremti a kapcsolatot a terület-specifikus fejlesztési dokumentum, az ITS és 

a finanszírozást részben biztosító operatív program, a TOP között. Az ITP a területi szereplők 

decentralizált fejlesztési elképzeléseit támogatja, azonban a tervezés jelen szakaszában nem 

projektorientált módon.  



A közgyűlés jelen határozatával nem konkrét projektekről dönt, hanem a projektek majdani 

kiválasztását meghatározó kiválasztási kritériumrendszerről, intézkedési szintű éves- és 

többéves pénzügyi keretekről, valamint indikátorokról, melyeket – a megvalósuló projekteken 

keresztül – a nemzeti szintű vállalások alapján forrásarányosan a programozási időszakban 

kell az önkormányzatnak megvalósítania.  

 

Az ITP megvalósításának pénzügyi fedezetét a 2014–2020 közötti programozási időszakban a 

Terület- és Településfejlesztési Operatív Program tervezésének egyes szempontjairól, 

valamint az operatív programhoz tartozó megyék megyei önkormányzatai és a megyei jogú 

városok önkormányzatai tervezési jogkörébe utalt források megoszlásáról szóló 1702/2014. 

(XII. 3.) Korm. határozat 3. mellékletében meghatározott Kecskemétre allokált 23,11 Mrd Ft 

jelenti.  

TOP 6. prioritásának Kecskemét Megyei Jogú Városra allokált intézkedésenkénti 

forrásmegoszlása 

Intézkedés megnevezése 
Támogatási 

alap
1
 

Prioritási 

tengelyen 

belüli arány 

KMJV 

indikatív 

forráskerete 

(Mrd Ft) 

6.1 Gazdaságfejlesztés ERFA  29,82% 6,892 

6.2 Családbarát, munkába állást segítő  

      intézmények, közszolgáltatások fejlesztése 
ERFA  7,76% 1,794 

6.3 Gazdaságélénkítő és népességmegtartó  

      városfejlesztés 
ERFA  18,61% 4,301 

6.4 Fenntartható városi közlekedésfejlesztés ERFA  8,90% 2,057 

6.5 Önkormányzatok energiahatékonyságának és  

      a megújuló energia-felhasználás arányának  

      növelése 

ERFA 15,83% 3,658 

6.6 Városi közszolgáltatások fejlesztése ERFA 5,41% 1,249 

6.7 Leromlott városi területek rehabilitációja ERFA 2,37% 0,548 

6.8 Gazdaságfejlesztéshez kapcsolódó   

      foglalkoztatásfejlesztés 
ESZA 8,35% 1,929 

6.9 Társadalmi kohéziót célzó helyi programok ESZA 2,95% 0,682 

Kecskemét Megyei Jogú Város összes forrása:   100% 23,110 

  

                                                 
1
 A Támogatási alap oszlopban az ERFA – Európai Regionális Fejlesztési Alapot, az ESZA – Európai Szociális 

Alapot jelent 



A Nemzetgazdasági Minisztérium Regionális Fejlesztési Programokért Felelős Helyettes 

Államtitkársága által kiadott ITP 2.0 módszertani útmutató alapján az ITP tartalmi felépítése 

az alábbi: 
 

1. a területi szereplő által javasolt (ITP szintű) kiválasztási kritériumok meghatározása; 

2. az ITP célrendszere és integráltsága; 

3. az ITP forrásallokációja; 

4. az ITP indikátorvállalásai; 

5. az ITP ütemezése. 

 

A közgyűlés döntését követően az ITP-ről a Nemzeti Fejlesztési Kormánybizottság 

(továbbiakban: NFK) határozatban dönt a 2014–2020 programozási időszakban az egyes 

európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 272/2014. 

(XI. 5.) Korm. rendelet (továbbiakban: Korm. rendelet) 57.§ (3) bekezdésében foglaltak 

alapján, amely tartalmazza:  
 

a) az elfogadott ITP megnevezését; 

b) az ITP-t végrehajtó területi szereplő megnevezését; 

c) az ITP teljes 7 éves forráskeretét; 

d) az ITP-ben megtett indikátorvállalásokat; 

e) az intézkedés, valamint tematikus célkitűzés szerinti forrásallokációt. 

 

Várhatóan az ITP NFK általi elfogadása 2015. május első felében megtörténik, ezt követően 

az első projektjavaslatok benyújtására a támogató szervhez 2015. júniusban kerülhet sor. Ezt 

követően az első kötelezettségvállalásokra – tehát a júniusban benyújtott projektjavaslatokra 

vonatkozó támogatói döntés meghozatalára – 2015. szeptemberben kerülhet sor, mellyel már 

a beruházások szintjén is megkezdődik a 2014-2020-as programozási időszakban tervezett 

projektek megvalósítása. 

 

Az ITP a jelenlegi szabályozás alapján évente egy alkalommal lesz módosítható. Abban az 

esetben, ha a módosítás nem érinti a Korm. rendelet 57.§ (3) bekezdésében foglalt tartalmi 

elemeket, akkor a közgyűlés saját hatáskörben dönthet az ITP módosításáról, ellenkező 

esetben a közgyűlés módosító döntését követően az NFK-nak is jóvá kell hagynia a 

dokumentumot. 

 

Az ITP előzetes jóváhagyás céljából megküldésre került a Nemzetgazdasági Minisztérium 

Regionális Fejlesztési Programok Irányító Hatóságának, mely szervezet szakmai javaslatai átvezetésre 

kerültek a dokumentumban. 

 

Tájékoztatom a Tisztelt Közgyűlést, hogy az előterjesztést a Fejlesztési, Környezetvédelmi és 

Agrár Bizottság, az Esélyteremtési Bizottság, az Értékmegőrzési Bizottság, a Jogi és 

Ügyrendi Bizottság, a Városstratégiai és Pénzügyi Bizottság, és a Városrendezési és 

Városüzemeltetési Bizottság megtárgyalta, határozatuk a közgyűlés ülésén kerül kiosztásra. 

 



Kérem a Tisztelt Közgyűlést, hogy az előterjesztést tárgyalja meg és döntését a határozat-

tervezetben foglaltak szerint meghozni szíveskedjen.  

 

Kecskemét, 2015. március 31. 

 

 

                     Szemereyné Pataki Klaudia  

         polgármester 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

HATÁROZAT-TERVEZET 

 

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése 

……./2015 (IV. 30.) határozata  

Kecskemét Megyei Jogú Város Integrált Területi Programja 

 

Kecskemét Megyei Jogú Város Közgyűlése megtárgyalta Szemereyné Pataki Klaudia 

polgármester 10182 - 5 /2015. számú előterjesztését és az alábbi határozatot hozta: 

 

 

1. A közgyűlés úgy dönt, hogy Kecskemét Megyei Jogú Város Integrált Területi 

Programját a mellékelt tartalommal fogadja el. 

 

2. A közgyűlés felkéri Szemereyné Pataki Klaudia polgármestert, hogy gondoskodjon 

Kecskemét Megyei Jogú Város Integrált Területi Programjának a Nemzeti Fejlesztési 

Kormánybizottsághoz történő benyújtásáról.  

 

Felelős: Szemereyné Pataki Klaudia polgármester 

Határidő: értelemszerűen 

 

 


