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Nyilatkozat 

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata 

TOP-6.1.5-15 kódszámú „Homokbánya, Déli feltáró út I. ütemének megvalósítása” 

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: 

A Homokbánya gazdasági területeit feltáró 
tervezett útfejlesztés megfelelően 
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 stratégiai 
cél mellett a tervezett beruházás illeszkedik 
a Tc1 és a Tc2 tematikus célkitűzésekhez is.  
A Tc1 célkitűzés magában foglalja a 
hiányzó városszerkezeti jelentőségű 
közlekedési kapcsolatok kiépítését, míg  
a Tc2 tematikus célkitűzés – más 
kívánalmak mellett – a munkaerő-
mobilitás ösztönzését, a vállalkozóbarát 
gazdasági környezet erősítését nevesíti. 
Emellett a Déli feltáró út I. ütemének 
kialakítása hozzájárul a Homokbánya 
Akcióterületet magába foglaló „Nyugati 
Lakóöv” városfejlesztési körzet elérendő 
céljai közül a „lakóterületi és közlekedési 
fejlesztésekkel a körzet belső területi 



 

 

kohéziójának és önálló karakterének 
erősítéséhez”. 

A vonatkozó indikátorokhoz történő 
illeszkedés: 
A tervezett beruházás eredményeként 
kialakuló kb. 420 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 Homokbánya városrész DNY-i részén 

tervezett Déli feltáró út I. ütemének 

megvalósítása jelentős mértékben 

hozzájárulhat nem csak a homokbányai 

akcióterületen található gazdasági 

területek feltárásához, azok értékesíthető-

ségéhez, hanem a jobb közúti 

elérhetőségnek köszönhetően a 

Homokbánya, mint volt laktanya és jelenleg 

alulhasznosított barnamezős terület 

revitalizációjához is. Ez a folyamat pedig 

segítheti a Homokbánya, mint városrészi 

alcentrum erősödését, valamint a városrész 

presztízsének emelkedését. 

3. 
Hozzájárulás a belső társadalmi 

kiegyenlítődéshez 

A tervezett Déli feltáró út I. ütemének 

megvalósításával a városrész jobb 

megközelíthetősége vonzóbbá teheti a 

Homokbányát (mint lakó és munkahely 

térbeli együttesét) a magasabb presztizsű 

társadalmi csoportok (köztük fiatal 

munkavállalók) számára is, illetve esélyt 

teremt az itt lakók számára jobb 

munkahelyek és szolgáltatások elérésében. 

4. Hozzájárulás a gazdasági növekedéshez 

A Homokbánya területén található 

gazdasági területek útfeltárása 

ösztönözheti új termelő és szolgáltató 

ágazatok letelepedését a városrészben.  

A terület jobb elérhetősége pedig 

elősegítheti az ingatlanfejlesztési 

tevékenység felgyorsulását.  

A két tényező együttesen hozzájárulhat a 

városrész, ezen keresztül pedig a város 



 

 

gazdasági tevékenységének növekedéséhez 

5. Hozzájárulás a munkahelyteremtéshez 

A Homokbánya TOP keretében történő 

komplex fejlesztésének bejelentésével, 

valamint ennek részeként a gazdasági 

területeket feltáró út építésével 

érzékelhetően megnövekedett a 

homokbányai (önkormányzati és állami 

tulajdonban lévő) gazdasági területek iránti 

befektetői igény. A befektetői érdeklődés 

új munkahelyek kialakítását jelentheti, 

amely esélyt kínál a városrész gyors 

növekedéséhez és további vállalkozások, 

illetve szolgáltatások megjelenéséhez. 

 

Kecskemét, 2016. március 29. 
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