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Nyilatkozat 

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata 

TOP-6.6.2-15 „Új család és gyermekjóléti központ létrehozása Kecskeméten” 

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 új család és gyermekjóléti központ 

létrehozása Kecskeméten 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 

szolgáltatások és infrastruktúrák 

fejlesztését és 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: 

A Rudolf-laktanya területén tervezett 

három, jelenleg használaton kívüli 

műemlék épület hasznosításával, 

örökségvédelmi értékeit megőrző 

felújításával, átalakításával létrejövő kb. 

1000-1100 m2 hasznos alapterületű új 

család és gyermekjóléti központ kialakítása 

megfelelően illeszkedik a TOP-6.6.2-15 

felhívás keretében kimeneti indikátorként 

meghatározott „a fejlesztés révén 

létrejövő, megújuló szociális 

alapszolgáltatások száma” elvárás 

kecskeméti teljesüléséhez. 

2. 
Hozzájárulás a belső területi 

kiegyenlítődéshez 

Az új család és gyermekjóléti központ a 

Rudolf-laktanya több évtizede 

alulhasznosított barnamezős területén 

kerül kialakításra. Ez a beruházás nem csak 

a tervezett Rudolf kert, mint városi 

alközpont kialakítását segíti elő, de 

hozzájárul a városrész szolgáltatási 

kínálatának bővítéséhez, valamint a 

településkép javításához is. A fejlesztés 

eredményeként a városrész megítélése 

javul, ezen keresztül pedig az új alközpont 

fejlettsége és a lakókörnyezet minősége 



 

 

közelíteni fog más városrészek ellátási 

színvonalához. 

3. 
Hozzájárulás a belső társadalmi 

kiegyenlítődéshez 

A modern szociális munka bevezetése, 

családfókuszú szociális munka kialakítása, 

valamint az új család és gyermekjóléti 

központ szakmai műhelyként történő 

működése a különböző szociális 

tevékenységek (pl. tájékoztatás, 

tanácsadás, mediáció, várandós anya 

segítése, az utcai szociális munka, a kórházi 

szociális munka, a készenléti szolgálat) 

ellátásán keresztül hozzájárul nem csak az 

ügyintézés magasabb színvonalának 

kialakításához, hanem az egyenlő 

bánásmód és az esélyegyenlőség 

biztosításához is. 

A beruházással az érintett városrész lakói, 

illetve rászorultjai számára biztosítható a 

jelzett szolgáltatásokhoz történő egyenlő 

területi hozzáférés lehetősége. 

4. Hozzájárulás a gazdasági növekedéshez 

A tervezett projekt hatást gyakorolhat a 

helyi építőipar megrendelés-állományára, 

ezen keresztül pedig a város gazdasági 

teljesítményének növelésére. 

Az intézmény létrehozása és a tervezett 

programok elősegíthetik a hátrányos 

helyzetű emberek munkaerőpiaci 

integrációjának felgyorsítását, javítva ezzel 

az érintett családok jövedelmi helyzetét, 

így járulva hozzá a város gazdasági 

növekedéséhez. 

5. Hozzájárulás a munkahelyteremtéshez 

Az új család és gyermekjóléti központ 

kialakítása az építés fázisában munkát 

teremthet a helyi építőipari vállalkozók 

számára, növelve munkavállalóik 

létszámát.  

Ezt követően pedig az intézmény 

működtetése, a szociális ellátás és a 

működtetéssel összefüggő feladatok új 

munkavállalók alkalmazását teszi 

szükségessé. 

Közvetett hatásként kiemelhető, hogy a 



 

 

hátrányos helyzetben lévő, de a központ 

által ellátott emberek esélyt kaphatnak a 

munkaerőpiacon történő elhelyezkedésre, 

így járulva hozzá a város 

munkaerőpiacának bővítéséhez. 

 

Kecskemét, 2016. szeptember 20. 
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 bizottsági elnök 

 Kecskemét Megyei Jogú Város Közgyűlése 

 Fejlesztési, Környezetvédelmi és Agrár Bizottság 

 A Szervezeti Működési Szabályzat szerint 

 értékelésre kijelölt szervezeti egység vezetője 


