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Nyilatkozat 

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata 

TOP-6.5.1-15 kódszámú „Kecskeméti Vásárhelyi Pál Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola 

Móricz Zsigmond Általános Iskolája energetikai korszerűsítése” 

 

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: 

Kecskeméti Vásárhelyi Pál Általános Iskola 

és Alapfokú Művészeti Iskola Móricz 

Zsigmond Általános Iskolája energetikai 

korszerűsítése című projekt, amely az 

épület hőveszteségének csökkentését, a 

közintézmény hatékonyabb energia-

használatának, racionálisabb energia-

gazdálkodásának elősegítését célozta, 

megfelelően illeszkedik Kecskemét Megyei 

Jogú Város Integrált Településfejlesztési 

Stratégiájának (ITS) Sc2 stratégiai céljához. 

Ez az „Ökotudatos-, zöld város részeként” 

környezettudatos és értékőrző városi, 

várostérségi fejlődést, az értékes épített és 

természeti környezet megóvását, a jó 

termőhelyi adottságú mezőgazdasági 

területek és vízbázisok védelmét, az 
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energia- és erőforrás-hatékonyság 

növelését, a megújuló energiahordozók 

szerepének bővítését fogalmazta meg. 

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) 

rögzítette. 

A jelzett stratégiai célok mellett, a 

tervezett beruházás illeszkedik a Tc3, a 

Tc6 és Tc7 tematikus célkitűzésekhez is. A 

projekt eleget tesz a Tc3 tematikus cél 

elvárásainak, amely többek között a 

munkaerőpiaci igényekhez illeszkedő, 

gyakorlatorientált oktatási-képzési 

rendszer kialakítását, az infrastrukturális 

háttérfeltételek javítását fogalmazta meg. 

A projekt elősegíti, támogatja a Tc6 

tematikus cél teljesülését, hiszen a 

Kecskeméti Vásárhelyi Pál Általános Iskola 

és Alapfokú Művészeti Iskola Móricz 

Zsigmond Általános Iskola intézményi 

épületének felújítása, hozzájárul a 

városképet és a lakókörnyezetet 

folyamatosan megújító, az épített 

környezet értékeire figyelő, 

idegenforgalmilag vonzó, turisztikai és 

szabadidős szolgáltatásaiban, 

létesítményeiben és programkínálatában 

fejlődő település képének erősítéséhez. 

Hasonlóan fontos, hogy a projekt 

hozzájárul a Tc7 tematikus cél 

teljesítéséhez, hiszen a projekt 

megvalósítása hozzájárul az 

éghajlatváltozás kihívásaihoz történő 

alkalmazkodás erősítéséhez, környezet-, 

erőforrás- és energiatudatos gondolkodás 

terjesztéséhez, a környezetbarát eszközök, 

technológiák, s megújuló energiaforrások 

széleskörű alkalmazásához. 
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A vonatkozó indikátorokhoz történő 

illeszkedés: 

A kecskeméti Vásárhelyi Pál Általános 

Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola Móricz 

Zsigmond Általános Iskolája hatékonyabb 

energiahasználatát és racionálisabb 

energiagazdálkodását célzó beruházás 

elősegíti a TOP-6.5.1-15 felhívás keretében 

kimeneti indikátorként meghatározott „az 

üvegházhatású gázok becsült éves 

csökkenése (CO2 egyenérték, tonna)”, „a 

középületek éves primerenergia-

fogyasztásának csökkenése (kWh/év)” és az 

„energiahatékonysági fejlesztések által 

elért primerenergia felhasználás-csökkenés 

(GJ)” indikátorok kecskeméti teljesülését. 

2. 
Hozzájárulás a belső területi 

kiegyenlítődéshez 

A projekt keretében felújítandó épület 

tovább segíti a nyugati lakókertes  

városrész megújulását, a településkép 

javítását. A fejlesztés eredményeként a 

városrész megítélése javulhat, így 

ösztönözheti a területein található 

épületállományok további korszerű és 

energiahatékony megújítását. 

3. 
Hozzájárulás a belső társadalmi 

kiegyenlítődéshez 

Az általános iskolai épület korszerűsítése és 

projektarányos akadálymentesítése, 

hozzájárul az egyenlő bánásmód és az 

esélyegyenlőség biztosításának 

erősítéséhez. A lakóterület újabb 

középületének megújulása pedig vonzóvá 

teheti az egyre öregedő városrészt a fiatal 

családosok számára, így javulhat a 

korösszetétel. A megújuló intézmény, s a 

benne tervezett programok pedig 

erősíthetik a társadalmi kapcsolatok 

kiépülését és a helyi identitás növelését. 

4. Hozzájárulás a gazdasági növekedéshez 

A fejlesztési lehetőség hatást gyakorolhat a 

helyi építőipar megrendelés-állományára, 

ezen keresztül pedig a város gazdasági 

teljesítményének növelésére. Az 

energetikai beruházások pedig erősíthetik a 
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városi környezetipari cégek helyzetét.  

5. Hozzájárulás a munkahelyteremtéshez 

Az épületenergetikai beruházás az építés 

fázisban munkát teremthet a helyi és 

térségi építőipari és környezetipari 

vállalkozók számára, növelve 

munkavállalóik létszámát. Ezt követően 

pedig a családok számára vonzóbbá váló 

intézmény működtetése, a nevelési feladat 

ellátása biztosíthatja új munkavállalók 

alkalmazását. 

 

Kecskemét, 2016. július 15. 

 

 ……………………………………………………… 

 Falu György 

 bizottsági elnök 

 Kecskemét Megyei Jogú Város Közgyűlése 

 Fejlesztési, Környezetvédelmi és Agrár Bizottság 

 A Szervezeti Működési Szabályzat szerint 

 értékelésre kijelölt szervezeti egység vezetője 


