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Nyilatkozat 

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata 

TOP-6.2.1-15 Árpádvárosi bölcsőde infrastrukturális fejlesztése 

című támogatási kérelmének Kecskemét Megyei Jogú Város Integrált Területi Programjában 

meghatározott kritériumoknak történő megfeleltethetőségéről. 

Alulírott Falu György, Kecskemét Megyei Jogú Város Közgyűlése Fejlesztési, Környezetvédelmi és 

Agrár Bizottságának elnöke 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: 

Az Árpádvárosi bölcsőde infrastrukturális 
fejlesztése című projekt megfelelően 
illeszkedik Kecskemét Megyei Jogú Város 
Integrált Településfejlesztési Stratégiájának 
(ITS) Sc3 stratégiai céljához, amely a 
hagyományaira büszke, jól képzett, 
újdonságokra nyitott, megújulóképes és 
befogadó társadalom erősítését (Megújuló 
város) kívánja elérni. Emellett a projekt 
célja megfelelően illeszkedik az Sc4 
stratégiai célhoz is, amely Kecskemét 
térségi szerepkörének bővítését, magas 
szintű köz- és üzleti szolgáltatások 
fejlesztését, kulturális szerepkörének 
bővítését, élhető és vonzó városi miliő 
kialakítását (Élhető város) fogalmazza meg. 
A jelzett stratégiai célok mellett, a 
tervezett beruházás illeszkedik a Tc4 és 
Tc6 tematikus célkitűzésekhez is. A projekt 
eleget tesz a Tc4 tematikus cél 
elvárásainak, amely többek között a 
munkavállalást, a társadalmi befogadást, a 



 

 

 

szegénység elleni küzdelmet, az 
egészségmegőrzést, a családok 
támogatását, a helyi kötődést elősegítő, a 
gyermek- és fiatalkort támogató 
szolgáltatások és infrastruktúrák 
fejlesztését, a közszolgáltatások erősítését 
fogalmazza meg. Hasonlóan fontos, hogy a 
projekt elősegíti, támogatja a Tc6 
tematikus cél teljesülését, hiszen 
hozzájárul a városképet és a 
lakókörnyezetet folyamatosan megújító, az 
épített környezet értékeire figyelő fejlődő 
település képének erősítéséhez. 
 
A vonatkozó indikátorokhoz történő 
illeszkedés: 

Az árpádvárosi 1.500 m2 hasznos 
alapterületű bölcsőde épület felújítása, 
annak átfogó építészeti, gépészeti, 
épületvillamossági felújítása, energetikai 
korszerűsítése hozzájárulhat a TOP-6.2.1-
15 felhívás keretében kimeneti 
indikátorként meghatározott „a fejlesztett, 
0-3 éves gyermekek elhelyezését biztosító 
férőhelyek száma” indikátor kecskeméti 
teljesüléséhez, oly módon, hogy a bölcsőde 
megfelelő infrastrukturális színvonala 
továbbra is vonzó lesz a családok számára. 
 

2. 
Hozzájárulás a belső területi 

kiegyenlítődéshez 

A projekt keretében felújításra kerülő 

mintegy 1.500 m2 hasznos alapterületű 

Árpádvárosi bölcsőde a város egyik 

legnagyobb „paneles” lakótelepén 

található, amely nem csak a városrész 

szolgáltatási kínálatának javulását 

eredményezi, de hozzájárul a településkép 

javításához is. A bölcsőde felújítás 

hozzájárul a városrész fejlődéséhez, illetve 

a lakóövezet szomszédos városrészekhez 

történő lassú felzárkózásához.  

3. 
Hozzájárulás a belső társadalmi 

kiegyenlítődéshez 

A bölcsőde felújításával lehetőség 

mutatkozik a fiatal családok városrészben 

történő tartására, illetve az Árpádvárosba 

csábítására, amely tovább javíthatja a 

városrész társadalmi életének fejlődését, a 

helyi identitás erősítését. 



 

 

 

4. Hozzájárulás a gazdasági növekedéshez 

A fejlesztési lehetőség hatást gyakorolhat a 

helyi építőipar megrendelés-állományára, 

ezen keresztül pedig a város gazdasági 

teljesítményének növelésére. A bölcsőde 

infrastrukturális fejlesztése lehetőséget 

biztosít a fiatal családosok részére, hogy a 

munkaerőpiacon tudjanak maradni, ezzel is 

segítve a városi foglalkoztatás magas 

szintjét és Kecskemét további gazdasági 

növekedését.  

5. Hozzájárulás a munkahelyteremtéshez 

A bölcsődei felújítás az építési fázisban 

munkát teremthet a helyi építőipari 

vállalkozók számára. Ezt követően pedig az 

intézmény iránti nagyobb érdeklődés 

elősegítheti nevelési feladatok terén jártas 

munkavállalók alkalmazását. A bölcsőde 

kiváló állapota és a magas minőségű 

nevelési munka lehetővé teszi a fiatal 

anyukák számára a visszatérést a munka 

világába, így járulva hozzá a város szűkös 

munkaerő kínálatának növeléséhez. 

 

Kecskemét, 2016. április 26. 
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