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Tisztelt Bizottság! 

 

A Nemzetgazdasági Minisztérium és Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata 2015. 

augusztus 15-én kötötte meg a 2014-2020 közötti időszak Terület- és Településfejlesztési 

Operatív Programja 6. Fenntartható városfejlesztés prioritásának végrehajtási feladatairól 

szóló megállapodást, mely annak közgyűlési jóváhagyásától, 2015. szeptember 24-től 

hatályos. 

 

A Megállapodás II.2.2. pontja a TOP 6. prioritásának végrehajtása érdekében az 

önkormányzat kötelezettségeként írja elő a megvalósítani tervezett projektelemek értékelését, 

oly módon, hogy a tervezett projektelem miként illeszkedik Kecskemét Megyei Jogú Város 

Integrált Területi Programjában (ITP) meghatározott területi kiválasztási kritériumokhoz. 

 

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének a Közgyűlés és Szervei 

Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 4/2013. (II.14.) önkormányzati rendelete 2. 

melléklete 3.1.6. pontja alapján a Fejlesztési, Környezetvédelmi és Agrár Bizottság dönt a 

megállapodás II.2.2. pontjában meghatározott értékelési feladatokkal kapcsolatban. 

 

Kérem, hogy a TOP 6. prioritására benyújtandó támogatási igények megalapozása érdekében 

a Tisztelt Bizottság az alábbi fejlesztési elképzelések vonatkozásában szíveskedjen dönteni. 

 

1. A TOP-6.1.5-15 kódszámú „Gazdaságfejlesztést és a munkaerő mobilitás ösztönzését 

szolgáló közlekedésfejlesztés” című felhívás keretében két támogatási kérelmet kíván 

benyújtani Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata. 

 

1.1. Az ITP mellékletét képező táblázat indikatív jelleggel megvalósítandó fejlesztési 

elképzelésként nevesíti a Homokbánya innovációs területhez kapcsolódó útfejlesztést az 

iparterület infrastrukturális feltételeinek szélesebb körű kialakítása érdekében. Az útfejlesztés 

a Decathlon áruház mögött, a Homokbányai ingatlan-együttes határát jelentő, jelenleg csak 

kis szakaszában burkolt út egy, a környező gazdasági területek kiszolgálását biztosító további 



részének megépítését jelenti. A tervezett beruházás eredményeképpen egy 420 méter hosszú, 

gazdasági területet feltáró út épül meg. Az előzetes költségbecslés szerint a projekt teljes 

elszámolni kívánt összege bruttó 282.461.970,- Ft.  

 

1.2  Szintén az ITP mellékletében rögzített gazdaságfejlesztési elképzelésekhez 

kapcsolódik Kecskemét kiemelt gazdasági övezetében, a déli iparterületen megvalósítani 

tervezett útfejlesztés, amely a környező területeket vonja be a város közlekedési hálózatába. A 

pályázat nyertessége esetén egy 860 méter hosszú, gazdasági területet feltáró út megépítésére 

lesz lehetősége az önkormányzatnak. A projekt teljes költsége bruttó 367.538.000,- Ft. 

 

2.  A TOP-6.8.2-15 kódszámú, a „Helyi foglalkoztatási együttműködések a megyei jogú 

város területén és várostérségében” felhívás keretében kíván az önkormányzat támogatási 

kérelmet benyújtani „Foglalkoztatási paktum Kecskeméten” címen. A projekt közvetlen célja 

megyei jogú városokban kialakításra kerülő foglalkoztatási együttműködések (paktumok), 

képzési és foglalkoztatási programok támogatása, tevékenységi körük, eredményességük, 

hatékonyságuk növelése, továbbá a foglalkoztatás helyi szintű akciótervek megvalósításával 

való bővítése, az álláskeresők munkához juttatása. 

 

A projekt keretében kialakításra kerülő megyei jogú városi szintű foglalkoztatási 

megállapodások, foglalkoztatási-gazdaságfejlesztési együttműködések keretében 

programszerű és integrált, a megyei jogú város területére, vonzáskörzetére kiterjedő, a 

megyében releváns valamennyi gazdasági ágazatot felölelő megyei szintű gazdaság - és 

foglalkoztatás-fejlesztési együttműködések támogatása és célcsoport képzése és annak 

foglalkoztatásához kapcsolódó programja valósul meg. A megvalósítás projektszintű 

költségvetése 1,929 Mrd Ft. 

 

3.  A TOP-6.4.1-15 kódszámú, „Fenntartható városi közlekedésfejlesztés” című felhívás 

részeként Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata támogatási kérelmet kíván 

benyújtani „Kecskemét Fenntartható Városi Mobilitási Tervének (SUMP) készítésére” 

vonatkozóan. Az ITP mellékletét képező táblázat nevesíti a Fenntartható Városi Mobilitási 

Terv elkészítésének szükségességét. 

A SUMP elkészítését „Kecskemét város közösségi közlekedés fejlesztése, átalakítása – zéró 

emissziós zóna megteremtése soros hibridhajtású alacsonypadlós autóbuszok beszerzésével” 

című KÖZOP-5.5.0-09-11-2012-0022 azonosító számú (szakaszolt) projekt II. szakaszának 

megvalósítására vonatkozó, IKOP-3.2.0-15 kódszámú „Fenntartható városi közlekedés 

fejlesztése és elővárosi vasúti elérhetőség javítása a kevésbé fejlett régiókban” című felhívásra 

benyújtásra kerülő támogatási kérelem is indokolja. A hivatkozott támogatási kérelem 

benyújtásáról Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése 4/2016. (II.18.) 

határozatával döntött. Az említett IKOP-3.2.0-15 kódszámú pályázati felhívás, illetve az 

Európai Bizottság elvárása alapján a támogatást igénylő vállalja, hogy a szakaszolt projekt 

esetén a projekt fizikai befejezéséig a SUMP elkészítésre kerül. 

A SUMP a hazai városok számára az elkövetkező évek egyik legjelentősebb 

közlekedéstervezési dokumentuma lesz. A dokumentum a fenntartható városi mobilitás iránti 

elkötelezettségre épül, az elkészült dokumentum pedig alapja lehet a meglévő város- és 

közlekedésfejlesztési tervek szintetizálásának, a megvalósítható, finanszírozható és a 

környezetbarát mobilitási megoldásokat tartalmazó fejlesztéseknek. A pályázat teljes 

elszámolni kívánt összege bruttó 51.500.000,- Ft. 



Kérem, hogy a Tisztelt Bizottság a határozat-tervezet elfogadásával döntsön a fejlesztési 

elképzelések megvalósítása érdekében benyújtandó támogatási kérelmek ITP-ben 

meghatározott területi kiválasztási kritériumokhoz történő illeszkedéséről és hatalmazzon fel a 

mellékelt nyilatkozatok aláírására. 

 

Az illeszkedések részletes indokolása a nyilatkozatok „Az illeszkedés magyarázata” 

oszlopában találhatóak. 

 

Kecskemét, 2016. március 25. 

 

 

Falu György 

elnök 

 



Határozat-tervezet 

 

 

 

…/2016. (III.29.) FKAB. sz. határozat 

Döntés a Területi és Településfejlesztési Operatív Program keretében benyújtandó 

támogatási kérelmekben megjelölt projektek illeszkedéséről Kecskemét Megyei Jogú 

Város Integrált Területi Programjában meghatározott területi kiválasztási 

kritériumokhoz 

 

 

 

Kecskemét Megyei Jogú Város Közgyűlése Fejlesztési, Környezetvédelmi és Agrár Bizottság 

megtárgyalta Falu György elnök 4.990-3/2016. számú előterjesztését, és az alábbi döntést 

hozta: 

 

 

1.) A bizottság megállapítja, hogy a TOP-6.1.5-15 kódszámú „Gazdaságfejlesztést és a 

munkaerő mobilitás ösztönzését szolgáló közlekedésfejlesztés” című felhívás 

keretében megvalósítandó  

- „Útfejlesztés Kecskemét kiemelt gazdasági övezetében” és  

- „Homokbánya, Déli feltáró út I. ütemének megvalósítása” projektek  

 

a Kecskemét Megyei Jogú Város Integrált Területi Programjában meghatározott 

területi kiválasztási kritériumokhoz illeszkednek. 

 

2.) A bizottság megállapítja, hogy a TOP-6.8.2-15 kódszámú, a „Helyi foglalkoztatási 

együttműködések a megyei jogú város területén és várostérségében” felhívás 

keretében megvalósítandó „Foglalkoztatási paktum Kecskeméten” projekt illeszkedik 

a Kecskemét Megyei Jogú Város Integrált Területi Programjában meghatározott 

területi kiválasztási kritériumokhoz. 

 

3.) A bizottság megállapítja, hogy a TOP-6.4.1-15 kódszámú, „Fenntartható városi 

közlekedésfejlesztés” című felhívás részeként megvalósítandó „Kecskemét 

Fenntartható Városi Mobilitási Tervének (SUMP) készítése” projekt illeszkedik a 

Kecskemét Megyei Jogú Város Integrált Területi Programjában meghatározott területi 

kiválasztási kritériumokhoz. 

 

4.) A bizottság felkéri Falu György elnököt, hogy az 1-3). pont szerinti döntés alapján a 

határozat-tervezet mellékletét képező nyilatkozatokat írja alá. 

 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Falu György bizottsági elnök 


