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Nyilatkozat 

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata 

TOP-6.3.2-15 Zöld város kialakítása a Homokbányán 

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: 

A Zöld város kialakítása a Homokbányán 

című projekt megfelelően illeszkedik 

Kecskemét Megyei Jogú Város Integrált 

Településfejlesztési Stratégiájának (ITS) Sc2 

stratégiai célhoz, amely a következőket 

fogalmazza meg: környezettudatos és 

értékőrző városi, várostérségi fejlődés, az 

értékes épített és természeti környezet 

megóvása, a jó termőhelyi adottságú 

mezőgazdasági területek és vízbázisok 

védelme, az energia- és erőforrás-

hatékonyság növelése, a megújuló 

energiahordozók szerepének bővítése 

(Ökotudatos-, zöld város). 

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 Tc5, a 

Tc6 és a Tc7 tematikus célkitűzésekhez is. 

A projekt eleget tesz a Tc5 tematikus cél 

elvárásainak, amely a kulturális és 

társadalmi sokszínűségre nyitott, befogadó, 

értékeire és hagyományaira büszke, azt 

ápoló és folyamatosan fejlesztő, 

művészetileg pezsgő légkörű, élhető és 

kreatív város kialakítását fogalmazza meg.  

A projekt megvalósítása elősegíti, 

támogatja a Tc6 tematikus cél teljesülését, 

hiszen 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. 

A tervezett beruházások emellett 

hozzájárulnak a Tc7 tematikus cél 

megvalósulásához is, amely az 

éghajlatváltozás kihívásaihoz történő 

alkalmazkodás erősítését, környezet-, 

erőforrás- és energiatudatos gondolkodás 

terjesztését, a környezetbarát eszközök, 

technológiák, s megújuló energiaforrások 

széleskörű alkalmazását, a zöldfelület- és 

vízgazdálkodásban példamutató 

megoldások városi és térségi szintű 

terjesztését kívánja elérni. 

A tervezett beruházás illeszkedik a 

Homokbányát is magában foglaló Nyugati 

Lakóöv városfejlesztési körzet céljához. 

Ennek keretében „funkciógazdag városi 

alcentrumok kialakításával, lakóterületi és 

közlekedési fejlesztésekkel a körzet belső 

területi kohéziójának és önálló 

karakterének erősítése, környezetbarát és 

innováció-orientált lakó- és vállalkozói 

környezetet létrehozása” került rögzítésre. 
 

 

 



 

 

A vonatkozó indikátorokhoz történő 

illeszkedés: 

A zöld város kialakítása keretében tervezett 

beavatkozások elősegítik a TOP-6.3.2-15 

felhívás keretében kimeneti indikátorként 

meghatározott „Városi területeken 

létrehozott vagy helyreállított nyitott 

terek”, az „Integrált városfejlesztési 

stratégiákba bevont területek lakossága”, a 

„Megújult vagy újonnan kialakított 

zöldfelület nagysága”, illetve a „Kialakított 

kerékpárforgalmi létesítmények hossza” 

indikátorok kecskeméti teljesülését. 

2. 
Hozzájárulás a belső területi 

kiegyenlítődéshez 

A zöld város keretében tervezett 

fejlesztések egy több évtized óta 

alulhasznosított barnamezős területen 

valósulnak meg. Ez a beruházás nem csak a 

Homokbánya, mint városi alközpont 

kialakítását és megerősítését segíti elő, de 

hozzájárul a városrész szolgáltatási 

kínálatának bővítéséhez, élhetőségének és 

települési arculatának javításához is.  

A tervezett beruházások eredményeként a 

városrész megítélése javul, ezen keresztül 

pedig az új alközpont kiépültsége és a 

lakókörnyezet minősége közelíteni fog más 

városrészek fejlettségi színvonalához. 

3. 
Hozzájárulás a belső társadalmi 

kiegyenlítődéshez 

A tervezett kisléptékű gazdaságfejlesztési, 

közterületi, szabadidő eltöltési és jóléti 

beavatkozások elősegítik a fiatal családok 

városrészben történő letelepedését, a 

városrész társadalmi, közösségi életének 

fejlődését.  

A kialakításra kerülő nyitott terek és parkok 

elősegíthetik a városrészben élő különböző 

társadalmi rétegek találkozását, a 

társadalmi szolidaritás és a helyi identitás 

erősödését. 

4. Hozzájárulás a gazdasági növekedéshez 

A tervezett beruházások hatást 

gyakorolhatnak a helyi építőipar 

megrendelés-állományára, ezen keresztül 

pedig a város gazdasági teljesítményének 

növelésére. 

A kialakítandó Bringapark és hozzá tartozó 



 

 

közösségi szolgáltató ház közvetlenül is 

ösztönözheti helyi vállalkozások 

megjelenését a kiskereskedelmi és 

szolgáltató szektorban.  

Az önkormányzat által elindított 

városrehabilitációs beavatkozás hatásai 

azonban még ennél is jelentősebbek 

lehetnek, s elősegíthetik a lakásépítéssel és 

egyéb gazdasági tevékenységgel foglalkozó 

beruházók megjelenését a városrészben. A 

tervezett beavatkozások a Homokbányán 

rendelkezésre álló több tíz hektárnyi 

fejlesztési területtel, jelentős 

gazdaságfejlesztési potenciált tartogatnak, 

amely városi léptékben is meghatározó 

gazdasági növekedést indíthat el. 

5. Hozzájárulás a munkahelyteremtéshez 

A tervezett fejlesztések az építés fázisában 

munkát teremthetnek a helyi építőipari 

vállalkozók számára, növelve 

munkavállalóik létszámát. 

A városrészben elinduló városrehabilitációs 

beavatkozások ösztönözni fogják nemcsak 

a helyi vállalkozókat, hanem – az eddigi 

érdeklődések, valamint a már megtörtént 

területvásárlások alapján – a homokbányai 

fejlesztési területben lehetőséget látó 

beruházókat is. Így mind a városrészi 

alközpont fejlesztésének időszakában, 

mind pedig az új intézmények és 

létesítmények üzemeltetése során jelentős 

munkahelyteremtés várható a területen. 
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