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Nyilatkozat 

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata 

TOP-6.1.5-15 kódszámú „Útfejlesztés Kecskemét kiemelt gazdasági övezetében” 

című támogatási kérelmének Kecskemét Megyei Jogú Város Integrált Területi Programjában 

meghatározott kritériumoknak történő megfeleltethetőségéről. 

Alulírott Falu György az alábbiak szerint igazolom a címben jelzett támogatási kérelemnek 

Kecskemét Megyei Jogú Város Integrált Területi Programjában meghatározott területi kiválasztási 

kritériumokhoz történő illeszkedését. 

 Kecskemét Megyei Jogú Város által megadott területi kiválasztási kritériumok: 

Sorszám Kritérium megnevezése Az illeszkedés magyarázata 

1. 
Illeszkedés az ITS céljaihoz és a vonatkozó 

indikátoraihoz 

ITS célokhoz történő illeszkedés: 

Kecskemét déli kiemelt gazdasági 
övezetében történő útfejlesztés illeszkedik 
Kecskemét Megyei Jogú Város Integrált 
Településfejlesztési Stratégiájának (ITS) 
Sc1 Stratégiai célkitűzéséhez, amely 
többek között a versenyképes termelés és 
vállalkozási környezet háttérfeltételeinek 
biztosítását fogalmazza meg.  

A tervezett beruházás illeszkedést mutat az 
Sc4 Stratégiai célkitűzéshez is, amely több 
más mellett Kecskemét térségi 
szerepkörének bővítését, magas szintű köz- 
és üzleti szolgáltatások fejlesztését rögzíti. 
 
A stratégiai cél mellett a tervezett 
beruházás illeszkedik a Tc2, valamint – 
áttételesen, hatásait tekintve – a Tc8 
tematikus célkitűzésekhez is. 

A Tc2 tematikus célkitűzés - más 
kívánalmak mellett – a munkaerő-
mobilitás ösztönzését, a vállalkozóbarát 
gazdasági környezet erősítését nevesíti. 



 

 

A Tc8 tematikus célkitűzéshez 
kapcsolódva a tervezett útfejlesztés, 
közvetett módon, hozzájárulhat a város 
térségi szerepvállalásának, központi 
szerepköreinek és funkcióinak 
erősítéséhez, a város 
kapcsolatrendszerének és marketing 
tevékenységének bővítéséhez, a város és 
térsége együttműködésének 
kiterjesztéséhez, új gazdaság és 
térségfejlesztési szövetségek 
létrehozásához is. 
 
Emellett a déli, kiemelt gazdasági 
övezetben tervezett út kialakítása 
hozzájárul a déli gazdaságfejlesztési 
akcióterületre vonatkozó városfejlesztési 
körzet céljához, amely rögzíti az 
„új fejlesztési területek (ipari, logisztikai) 
szabályozott és optimalizált módon történő 
kialakítását”. 
 
A vonatkozó indikátorokhoz történő 
illeszkedés: 
A tervezett beruházás eredményeként 
kialakuló kb. 860 m hosszú, gazdasági 
területet feltáró út hozzájárul a TOP-6.1.5. 
felhívás keretében kimeneti indikátorként 
meghatározott „a felújított vagy 
korszerűsített utak teljes hossza” mutató 
kecskeméti teljesüléséhez. 

2. 
Hozzájárulás a belső területi 

kiegyenlítődéshez 

A város egyik legdinamikusabban fejlődő, 

ugyanakkor a város központi területeitől 

távol elhelyezkedő déli ipari térség (amely 

több mint 6000 munkavállalónak ad 

munkát) és a lakóövezetek szerves 

kapcsolatának megteremtéséhez az elmúlt 

években elengedhetetlenné váltak a közúti 

és közlekedésfejlesztési beruházások.  

A jelenleg tervezett új útépítés szintén a 

jövőbeli munkahelyek jobb elérését, 

valamint a déli iparterület város szövetéhez 

történő szerves kapcsolódásához járul 

hozzá. 

3. 
Hozzájárulás a belső társadalmi 

kiegyenlítődéshez 

A tervezett gazdasági területet feltáró út 

fejlesztése hozzájárulhat az iparterületen 

újabb befektetők letelepedéséhez, így 



 

 

teremtve lehetőséget minden társadalmi 

réteg számára az elhelyezkedésre. 

4. Hozzájárulás a gazdasági növekedéshez 

A déli iparterületen a Mercedes gyár 

szomszédságában tervezett útépítés 

lehetőséget teremt új ipari területek 

kialakítására, amely ösztönözheti új 

termelő ágazatok letelepedését az 

övezetben. 

5. Hozzájárulás a munkahelyteremtéshez 

Az útfejlesztéssel feltárt ipari terület a 

Daimler úton, illetve az 54. sz. főúton 

keresztül elérést biztosít az M5-ös 

autópálya irányába. A kedvező 

elhelyezkedésnek köszönhetően erőteljes 

érdeklődés mutatkozik a befektetők 

részéről az érintett terület iránt, amely 

rövid időn belül új munkahelyek 

kialakítását jelentheti. 

 

Kecskemét, 2016. március 29. 
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