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KECSKEMÉT MEGYEI JOGÚ VÁROS 

 POLGÁRMESTERE 

  

Ügyiratszám: 3-153/2016. 

 

 

ELŐTERJESZTÉS  

 

Kecskemét Megyei Jogú Város Közgyűlése 

Fejlesztési, Környezetvédelmi és Agrár Bizottság 

2016. szeptember 20-i ülésére 

 

 

 

Tárgy: Támogatási kérelmekkel kapcsolatos döntések meghozatala 

 

Tisztelt Bizottság! 

 

Kérem a Tisztelt Bizottságot, hogy Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata 

Közgyűlésének a Közgyűlés és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 4/2013. 

(II.14.) önkormányzati rendelete 2. mellékletének 3.4.1. pontja alapján a mellékelt közgyűlési 

előterjesztést szíveskedjen megtárgyalni és döntését a határozat-tervezetben foglaltak szerint 

meghozni. 

 

 

 

Kecskemét, 2016. szeptember 14. 

 

 Szemereyné Pataki Klaudia 

 polgármester 

 

 

 

 

 

 

 

 

HATÁROZAT-TERVEZET 

 

…./2016. (IX.20.) FKAB sz. határozat  

Támogatási kérelmekkel kapcsolatos döntések meghozatala 

 

A bizottság megtárgyalta Szemereyné Pataki Klaudia polgármester 3-153/2016. ügyszámú 

előterjesztését, és az alábbi határozatot hozta: 

 

A bizottság a fenti tárgyban készült közgyűlési előterjesztést a közgyűlés számára elfogadásra 

javasolja. 
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Kecskemét Megyei Jogú Város 

Polgármestere 

 

ELŐTERJESZTÉS 

 

Kecskemét Megyei Jogú Város Közgyűlése 

 

 

2016. szeptember 22-én 

tartandó ülésére 

 

 

 

Tárgy: Támogatási kérelmekkel kapcsolatos döntések meghozatala 

 

 

Az előterjesztést készítette:  Balogh Zoltán osztályvezető 

Városstratégiai Iroda 

Pályázatkezelési és Közbeszerzési Osztály 

 

Kezelési megjegyzés:  Határozat-tervezet 

 

Döntési változatok száma:  1 

 

Mellékletek:     

     

Véleményezésre megkapta:  
 

Egyéb szervezet, külső szakértő:  

 

Megtárgyalta:  
Fejlesztési, Környezetvédelmi és Agrár Bizottság …./2016. (IX.20.) FKAB. sz. hat. 

Városstratégiai és Pénzügyi Bizottság …./2016. (IX.20.) VPB. sz. hat. 

 

 

Törvényességi észrevételem nincs: 

 

 

 

Dr. Határ Mária 

jegyző 
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Iktatószám: 3-152/2016. 

ELŐTERJESZTÉS 

Kecskemét Megyei Jogú Város Közgyűlése 

2016. szeptember 22-én tartandó ülésére 

 

Tárgy: Támogatási kérelmekkel kapcsolatos döntések meghozatala 

 

Tisztelt Közgyűlés! 
 

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése a 93/2015. (IV.30.) 

határozatában döntött Kecskemét Megyei Jogú Város Integrált Területi Programjának 

(továbbiakban: ITP) elfogadásáról, mely a Területi és Településfejlesztési Operatív Program 

(továbbiakban: TOP) végrehajtásának területi szereplőre vonatkozó alapdokumentuma. A 

közgyűlés az Integrált Területi Programot 193/2015. (IX.24.) és 129/2016. (VI.30.) 

határozatával módosította. 

 

Az ITP-ben rögzített fejlesztési elképzelések a TOP keretében megjelenő felhívások alapján, 

integrált projektek mentén valósíthatóak meg. 

 

Az első felhívások 2015. év végétől folyamatosan jelentek meg. A Kecskemét Megyei Jogú 

Város Önkormányzata a terület specifikus mellékletekben rögzítettek szerint az alábbiakban 

kifejtett támogatási kérelmek műszaki-szakmai tartalmát dolgozta ki.  

 

I. Tájékoztató a benyújtott támogatási kérelmekről 

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének a Közgyűlés és Szervei 

Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 4/2013.(II.14.) önkormányzati rendelete 

(továbbiakban: SZMSZ) 3. melléklete 2.4.2. pontja, valamint Kecskemét Megyei Jogú Város 

Önkormányzata Közgyűlésének Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2016. évi 

költségvetéséről szóló 29/2015. (XII.17.) önkormányzati rendelete 11. §-ában kapott 

felhatalmazás alapján az alábbi kérelmek kerültek benyújtásra a TOP 6. prioritás keretében. 

 

1. A „Gazdasági területekhez kapcsolódó útfelújítások Kecskeméten” címmel a TOP-

6.1.1-15 kódszámú „Ipari parkok, iparterületek fejlesztése” című felhívásra benyújtott 

támogatási kérelem 

 

A projekt célja Kecskemét déli iparterületén található 4 db út felújítása. Ennek keretében az 

érintett útszakaszok megújulnak és a környezetükben található vállalkozások számára az 

iparterületek elérhetősége javul azáltal, hogy az utak kapacitása, illetve minősége jelentősen 

növekszik. 

 

Kecskemét az elmúlt években Magyarország egyik legmeghatározóbb autóipari városává vált, 

ami ezen iparág mellett a teljes helyi gazdaságra jelentős pozitív hatással volt. Ezt a 

tendenciát felismerve a város törekszik olyan fejlesztések megvalósítására, melyek segítve a 

gazdaság növekedését az itt dolgozó munkavállalói réteg számára is közlekedésfejlesztési 

 

Kecskemét Megyei Jogú Város Polgármestere  
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alternatívát jelent. A fejlesztés segíti a munkavállaló lakosság munkahelyekre történő 

eljutását, hozzájárulva a foglalkoztatás növeléséhez, továbbá ezzel egy időben pozitív hatással 

lehet az ipari növekedésre. 

 

A fejlesztés műszaki tartalma: 

- Búzakalász utca burkolatának felújítása 

A felújítandó út hossza kb. 630 méter, a burkolat szélessége 7,5 méter. 

- Kiskőrösi út burkolatának felújítása 

A felújítandó út hossza kb. 1200 méter, a burkolat szélessége 6,5 méter. 

- Mindszenti körút burkolatának felújítása 

A felújítandó út hossza kb. 2700 méter, a burkolat szélessége 7,5 méter. 

- Szent László körút burkolatának felújítása  

A felújítandó út hossza kb. 825 méter, a burkolat szélessége 7,5 méter. 

 

Tervezett beruházás nagyságrendje: bruttó 1.166.952.001 Ft 

Tervezett elszámolható költség: bruttó 1.200.000.000 Ft 

Támogatási intenzitás: 100 % 

Támogatás mértéke: bruttó 1.200.000.000 Ft 

Becsült projekt összköltség: bruttó 1.200.000.000 Ft 

 

A projekt megvalósításának tervezett határideje 2018. szeptember 30. napja. 

 

A támogatási kérelem 2016. szeptember 12-én került benyújtásra a Nemzetgazdasági 

Minisztérium (továbbiakban: Irányító Hatóság) részére. 

 

2. Az „Árpádvárosi bölcsőde infrastrukturális fejlesztése és Klapka utcai bölcsőde 

eszközbeszerzése” címmel a TOP-6.2.1-15 kódszámú „Családbarát, munkába állást 

segítő intézmények, közszolgáltatások fejlesztése” című felhívásra benyújtott támogatási 

kérelem 

 

A közgyűlés 67/2016. (IV.28.) határozatában arról döntött, hogy „Árpádvárosi bölcsőde 

infrastrukturális fejlesztése” címmel támogatási kérelmet nyújt be a TOP-6.2.1-15 kódszámú 

„Családbarát, munkába állást segítő intézmények, közszolgáltatások fejlesztése” című 

felhívásra. Azonban a „fejlesztett, 0-3 éves gyermekek elhelyezését biztosító férőhelyek 

száma” eredményességi keretbe tartozó indikátor célértékek maradéktalan teljesülésének 

érdekében a projekt megvalósítás helyszínét, ennek megfelelően a projekt tárgyát, illetve 

címét is szükséges módosítani. 

 

A megvalósítás helyszínei: 

6000 Kecskemét, Tóth László sétány 2. Hrsz.: 17/33 

6000 Kecskemét, Klapka utca 18. Hrsz.: 1194 

 

A fejlesztés műszaki tartalma: 

Árpádvárosi bölcsőde: 

A fejlesztés keretében 1.500 m
2
 hasznos alapterületű bölcsőde épület felújítására kerül sor az 

alábbi tartalommal: 

- a meglévő épület átfogó építészeti, gépészeti, épületvillamossági felújítása, energetikai 

korszerűsítése, 

- projektarányos akadálymentesítés, 
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- az intézmény területén belüli környezetrendezési munkák, 

- eszközbeszerzés. 

Klapka utcai bölcsőde: 

A fejlesztés a tárgyi feladatellátási helyen a felhívás szerinti önállóan támogatható 

tevékenységek körében kizárólag eszközbeszerzést foglal magában. Az eszközbeszerzés a 

gyermekellátó egységek berendezési tárgyainak és udvari játékoknak a beszerzését 

tartalmazza. 

Tervezett beruházás nagyságrendje: bruttó 237.744.000 Ft 

Tervezett elszámolható költség: bruttó 309.314.850 Ft 

Támogatási intenzitás: 100 % 

Támogatás mértéke: bruttó 309.314.850 Ft 

Becsült projekt összköltség: bruttó 309.314.850 Ft 

 

A projekt megvalósításának tervezett határideje 2018. október 31. napja. 

 

A támogatási kérelem 2016. augusztus 30-án került benyújtásra az Irányító Hatóság részére. 

 

3. A TOP-6.4.1-15 kódszámú „Fenntartható városi közlekedésfejlesztés” című felhívásra 

benyújtott támogatási kérelmek 

 

A felhívás célja, hogy olyan, a fenntartható közlekedés feltételeit megteremtő és erősítő 

közlekedésfejlesztési intézkedések valósuljanak meg a megyei jogú városok területén, melyek 

hozzájárulnak az éghajlatváltozás mérsékléséhez, a szén-dioxid kibocsátás csökkentéséhez, az 

élhető városi környezet kialakulásához, valamint az EU2020 és a Nemzeti Közlekedési 

Infrastruktúra-fejlesztési Stratégia fenntartható fejlődésre és közlekedésre vonatkozó céljainak 

a teljesüléséhez. 

 

A konstrukció a városi, városkörnyéki és településközi közlekedési rendszereket szerves 

egésznek tekinti, és lehetőséget kínál a közlekedési feltételek és módok komplex, egymást 

erősítő, a fenntartható fejlődést és fenntartható közlekedést szolgáló fejlesztésére a TOP 

határain belül. 

 

A felhívás szerint a támogatási kérelmek benyújtásának nem feltétele a kész tervek megléte, 

ezért a projektek pontos műszaki tartalma és költségvetése a projektfejlesztések időszaka alatt 

kerül kidolgozásra. 

 

A.  „Bem u. - Kuruc krt. kereszteződésében körforgalom kiépítése” című projekt 

 

A fejlesztés megvalósítása a Kuruc krt. - Szolnoki út - Bem utca keresztezésében meglévő 

forgalmi elrendezés jelentős módosítását eredményezi. 

 

A beruházással érintett csomópont jelenleg jelzőlámpás irányítású. Kecskemét központi 

belterületéről a város észak-keleti irányba történő megközelítése és a megyeszékhelyről a 44-

es főközlekedési út (Tiszakécske, Békéscsaba, Szolnok) megközelítése az átépítendő 

csomóponton keresztül lehetséges. A csomópont terheltsége miatt beruházás előtti állapotában 

fokozottan balesetveszélyes, amely balesetveszélyt a csomópont projekt részeként 

megvalósítandó átépítése és ezzel áteresztő képességének növelése jelentősen csökkenti. 

 

A fejlesztés műszaki tartalma: 

- A meglévő jelzőlámpa rendszert el kell bontani. 
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- A turbó körforgalmi csomópont forgalmi rendszerét, a csomóponti ágakon szükséges 

besorolást, forgalmi sávok felett jelzések elhelyezésével kell biztosítani. Szolnoki úton a 

sávok feletti jelzés elhelyezését konzolos acélszerkezetű tartószerkezet kiépítésével, a 

Kuruc körúton az út két oldalán és az elválasztó szigetben épített tartóoszlopokon 

kialakított tartószerkezeten kell megoldani. 

- A kerékpárút átvezetéseket színes aszfalt burkolati sáv építésével, az előírások szerinti 

kerékpáros piktogrammok és nyilak felfestésével kell megoldani. A kerékpárút forgalmát 

a csomóponti csatlakozásban elsőbbségadás kötelező jelzőtáblával kell a közúti forgalom 

alá rendelni. 

 

Tervezett beruházás nagyságrendje: bruttó 1.098.550.000 Ft 

Tervezett elszámolható költség: bruttó 1.205.373.788 Ft 

Támogatási intenzitás: 100 % 

Támogatás mértéke: bruttó 1.205.373.788 Ft 

Nem elszámolható területszerzési költség: bruttó 65.427.525 Ft 

Becsült projekt összköltség: bruttó 1.270.801.313 Ft 

 

A projekt megvalósításának tervezett határideje 2018. szeptember 3. napja. 

 

A támogatási kérelem 2016. szeptember 1-én került benyújtásra az Irányító Hatóság részére. 

 

B. „Kecskeméten az 5-ös sz. főút mentén a Belső-Szegedi úttól az 54 sz. főútig létesítendő 

gyalog-kerékpárút építése” című projekt 

 

A tervezési szakaszon 2,75 m széles, lakott területen belüli, elválasztás nélküli gyalog- és 

kerékpárút kerül kialakításra az 5 sz. főút 90+832-90+403 km szelvénye között a 

szelvényezés szerinti jobb oldalon, majd a Knorr körforgalomnál a 90+403 km szelvényben 

átvezetésre kerül a szelvényezés szerinti bal oldalra a 89+696 km szelvényig (végszelvény). 

 

A tervezett kerékpárút kapcsolatot teremt a meglévő Kecskemét – Városföld kerékpárúttal, és 

biztosítani tudja a déli iparterület megközelítését a városközpont felől, lehetővé téve a 

biztonságos kerékpáros közlekedést, ugyanis az 5. sz. főúton közlekedésbiztonsági okokból 

kerékpárral közlekedni tilos. A kialakítás összhangban van a jelenleg hatályos 

településrendezési tervvel, miszerint a meglévő megyei kerékpárforgalmi létesítményhez 

(Kecskemét – Városföld kerékpárút) a Műkerti sétány – Mindszenti körút – 5. sz. főút 

útvonalon létesítendő települési kerékpárforgalmi létesítmény teremt kapcsolatot a 

városközponttal. 

 

A kerékpáros kapcsolat biztosítása érdekében tervezett gyalog- és kerékpárút átvezetésre 

kerül az 5. sz. főúton a Belső-Szegedi úti csatlakozásban. Az átvezetésnél a helyi közút 

irányából jobbra, illetve balra kanyarodó járműveket elválasztó sziget kerül kiépítésre. 

 

Az AXON üzem és a szomszédos távlatilag bővülhető telkek kerékpáros megközelítésének 

biztosítása érdekében a meglévő 1,5 méter széles gyalogjárdát 2,75 m szélességre szükséges 

kiszélesíteni. 

 

A fejlesztés műszaki tartalma: 

Tervezett aszfalt pályaszerkezet (gyalog- és kerékpárút folyópályán): 

- 4,0 cm vtg. AC-11 kopó – hengerelt aszfalt kopóréteg 

- 4,0 cm vtg. AC-11 kötő – hengerelt aszfalt kötőréteg 

- 20,0 cm vtg. M-22 – mechanikai stabilizációs zúzottkő alapréteg 
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- 30,0 cm vtg. HK homokos kavics 

 

Tervezett betonkő pályaszerkezet (gyalog- és kerékpárút csomópontok előtt, járda 

kapcsolatok, AXON járda szélesítés): 

- 6,0 cm vtg. beton burkolókő 

- 3,0 cm vtg. finomzúzalék ágyazat – ágyazóréteg 

- 20,0 cm vtg. M-22 – mechanikai stabilizációs zúzottkő alapréteg 

- 30,0 cm vtg. HK homokos kavics  

 

Tervezett beruházás nagyságrendje: bruttó 179.999.999 Ft 

Tervezett elszámolható költség: bruttó 199.493.433 Ft 

Támogatási intenzitás: 100 % 

Támogatás mértéke: bruttó 199.493.433 Ft 

Becsült projekt összköltség: bruttó 199.493.433 Ft 

 

A projekt megvalósításának tervezett határideje 2017. november 27. napja. 

 

A támogatási kérelem 2016. szeptember 1-én került benyújtásra az Irányító Hatóság részére. 

 

C. „Margaréta buszforduló kiépítése” című projekt 

 

A Margaréta szociális otthon végállomás és autóbusz forduló építésére a jogerős építési 

engedélyek megvannak, a kiviteli terv rendelkezésre áll. 

 

A fejlesztés műszaki tartalma: 

1. Károly Róbert körút: 

A projekt költségbecslése 7,5 m széles, 3 réteg aszfalttal megépített burkolat 

figyelembevételével került meghatározásra a Nyíri út és a Margaréta utca közötti szakaszon. 

Tartalmazza továbbá a becsült költség a Nyíri út - Károly Róbert krt. csomópontba egysávos 

körforgalom kialakítását, 3,0 m gyalog- és kerékpárutat, közvilágítást, és a szükséges 

úttartozékokat (árok, forgalomtechnika). 

 

2. Margaréta szociális otthon végállomás és autóbusz forduló: 

Az elkészült kiviteli terv megvalósításának feltétele, hogy a Károly Róbert körút megépüljön 

a Nyíri út és a Margaréta utca között, mivel a jelenlegi rossz állapotú burkolat nem a tervezett 

útburkolatnak megfelelő helyen van, így a végállomás és buszforduló kiviteli terve annak 

elbontásával számol. 

 

Szociális épület és a 3 db megállóhoz egy-egy fedett váró került kihelyezésre. A szociális 

épület környezetében 10 férőhelyes B+R parkoló kerül kialakításra további 10 férőhelyes 

bővítési lehetőséggel. 

Keresztmetszeti elrendezés: 

- buszforduló szélessége (buszmegállóval): 10,00 m 

- buszmegállók szélessége: 3,00 m 

- gyalogjárda szélessége: 2,00 m 

- önálló kerékpárút szélessége: 2,60 m 

Tervezett útpályaszerkezet a teljes buszvégállomás területén: 

- 20 cm CP4/2,7-S1-XD3-XF4 bazaltbeton 
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- 2 rtg. elválasztó műanyag fólia 

- 20 cm Ckt alap 

- 20 cm homokos kavics fagyvédő szemszerkezettel 

 

Tervezett járda és kerékpárút, valamint buszváró és B+R felület: 

- 3 cm MA8 aszfalt kopóréteg 

- 15 cm Ckt alapréteg 

- 20 cm homokos kavics fagyvédő szemszerkezettel 

- 20 cm szemcsés talaj fagyvédő szemszerkezettel 

 

A tervezett létesítmény területére hulló csapadékvíz elvezetése szikkasztóárkos megoldással 

került megtervezésre. 

 

A magasépítésre vonatkozó építési engedélyben foglaltaknak megfelelően a beruházáshoz 

kapcsolódó földmunkák megkezdése előtt el kell végezni a beruházással érintett terület teljes 

felületű régészeti feltárását. 

 

Tervezett beruházás nagyságrendje: bruttó 459.999.999 Ft 

Tervezett elszámolható költség: bruttó 503.294.999 Ft 

Támogatási intenzitás: 100 % 

Támogatás mértéke: bruttó 503.294.999 Ft 

Becsült projekt összköltség: bruttó 503.294.999 Ft 

 

A projekt megvalósításának tervezett határideje 2019. március 4. napja. 

 

A támogatási kérelem 2016. szeptember 1-én került benyújtásra az Irányító Hatóság részére. 

 

D. „Kerékpárosbarát fejlesztés Közbringa-rendszer kiépítésével Kecskeméten” című 

projekt 

 

Kecskemét a városi mobilitás hosszú távú fenntartása érdekében előtérbe szeretné helyezni a 

környezetbarát közlekedési megoldásokat, melyben kiemelt szerepet játszik a kerékpáros 

közlekedés, amely amellett hogy környezetbarát, nem okoz „dugókat” és a kerékpárok 

tárolása is lényegesen kisebb területi igénnyel bír, mint a gépjárműveké. 

 

A kerékpározás körülményeinek fejlesztése széles társadalmi támogatással bír, továbbá a 

kerékpáros események, összejövetelek jelentős közösségépítő hatással bírnak és erősítik a 

helyi identitást is. 

 

A kerékpározáshoz kapcsolódó tevékenységek (vendéglátás, sport és túrázás, szálláshely 

szolgáltatás, szervízelés) egyrészt a kevésbé szennyező területek közé tartoznak, másrészről a 

kerékpárok és kerékpáros kiegészítők gyártása egyre nagyobb üzletág, így jelentős mértékben 

hozzájárul nem csak a termelésben résztvevők biztos megélhetéséhez, de a fejlesztéseken 

keresztül az innovációs és mérnöki munkahelyek megtartásához, illetve növeléséhez is.  

 

A projekt a városi mobilitás környezeti (levegőszennyezés, zajterhelés) és pénzügyi 

fenntarthatóságához is hozzájárul. 

 

 

A projekt célja: 
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1. Kerékpárforgalmi útvonalak kialakítása hozzájárul a kerékpáros forgalomnak biztonságos, 

összefüggő, a kerékpárosok úti céljaival összhangba hozott, folyamatos hálózat 

létrehozásához (funkcionálisan kijelölt, lakó-és forgalomvonzó területeket egyaránt magába 

foglal). 

2. A közbringa-rendszer kiépítésével megvalósulhat Kecskemét belső területein egy 

környezetbarát és gyors közlekedési módozat. 

 

A fejlesztés műszaki tartalma: 

1. Kerékpárforgalmi útvonal kialakítása Kecskemét közigazgatási területén: 

- Kerékpáros nyomok kijelölése egyirányú utcákban: 1.405 m 

- Kerékpáros nyomok kijelölése kétirányú utcákban: 10.664 m 

- Nyitott kerékpársávok kialakítása: 6.647 m 

- Zárt kerékpársávok kialakítása: 540 m 

 

2. Közbringa-rendszer kiépítése: 

a) Közösségi Kerékpáros Közlekedés 

A Közösségi Kerékpáros Közlekedési Rendszer (KKKR) egy olyan alternatív közösségi 

közlekedési szolgáltatás, melynek célja, hogy a tömegközlekedést és az egyéni 

személygépjárművel történő közlekedést kiegészítse, egyes esetekben felváltsa. 

A rendszer alapelve, hogy egyirányú, rövid utazások megtételét teszi lehetővé előre 

kialakított kerékpárgyűjtő állomások között. Az állomások közlekedésileg fontos 

csomópontok, utazási célpontok közelében kerülnek telepítésre, ezzel praktikussá téve a 

rendszer használatát. A gyors és hatékony összeköttetés érdekében az állomások közötti 

távolság rövid, a kerékpárok minden esetben könnyen hozzáférhetőek. A kölcsönzési 

folyamat gyors, „önkiszolgáló” jellegű, ennek köszönhetően a rendszer elérhetősége akár 

0-24 órás is lehet. 

A megfelelő kihasználás érdekében a kerékpárok alacsony díj ellenében vehetőek igénybe, 

az alapdíj megfizetése után a rendszeres felhasználók számára rendszerint az első 30-40 

percnyi időtartamú kerékpározás ingyenes.  

A KKKR egy alternatív, fenntartható közlekedési formát kínál a városi környezetben. A 

rendszer használatával csökkenthetőek a közlekedési dugók és a tömegközlekedési 

járművökön kialakuló tömeg, a felhasználók időt és költséget takarítanak meg. A forgalmi 

terhelés visszaszorításával csökken a városon belüli káros-anyag kibocsátás, így 

bevezetése egészségügyi szempontból is előnyös.  

  

b)  Közösségi Kerékpáros Rendszer műszaki bemutatása 

Egy Közösségi Kerékpáros Rendszer általában az alábbi részelemekből épül fel: 

 - Informatikai háttér 

 - Kerékpár 

 - Állomás 

 - Terminál 

 - Dokkoló 

 - Érintésmentes (RFID) ügyfél kártya 

 - Mobil alkalmazás 

 - Weboldal 

 - Karbantartó egységek 
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c) A rendszer implementálása 

c1) Kecskemétre tervezett rendszer alapadatai 

A rendszer keretében a város nagy utazásszámot generáló területein elhelyezett, mindenki 

számára könnyen hozzáférhető, díjmentesen vagy alacsony díj ellenében elérhetően, rövid 

időre lehet igénybe venni közösségi közlekedési kerékpárokat. A rendszer célja, hogy 

azok is kerékpározhassanak Kecskemét belső területein, akiknek egyébként nincs 

kerékpárjuk, távolról ingáznak, vagy bármilyen más okból nem használnak saját 

kerékpárt, de ezt a környezetbarát és gyors közlekedési módot szívesen választják. 

A közszolgáltatásként működő rendszer tervezetten az év minden szakában és napján, 

éjjel-nappal üzemel. A regisztrációs díj megfizetését követően vehető igénybe a rendszer, 

melynél a kezdeti, paraméterezhető időmértékű – kiindulási értéke kb. 30 perces –  

díjmentes használati időszak után fokozatosan emelkedő díjszabás van. A kerékpárok 

felvétele és leadása – előzetes regisztráció alapján – az automata gyűjtőállomásokon 

önkiszolgáló módon történik. A visszaadás helye a hálózaton belül tetszőleges, bármely – 

kialakításra kerülő – gyűjtőállomáson lehetséges.  

A kerékpárok speciális kialakításúak, a gyűjtőállomások dokkolóállásaihoz zárhatóak, 

vázuk és szerkezeti elemeik nagy teherbírásúak, ellenállnak a rongálásnak, kialakításuk 

révén biztonságos városi közlekedésre alkalmasak. A rendszer készpénzmentesen, 

elektronikus fizetési eszközökkel vehető igénybe. 

 

c2) A rendszer főbb jellemzői 

Gyűjtőállomások száma a területen: 4 db 

A gyűjtőállomásokon minimálisan kialakításra kerülő dokkolóállások száma: 32 db 

Szállítandó ügyfélkerékpárok száma: 28 db 

 

A beruházás eredményeként a fenntartható közlekedési módok előnyben részesülnek, és a 

projekt eredményeként egyetlen fenntartható közlekedési mód sem kerül hátrányosabb 

helyzetbe a fejlesztést követően a beruházást megelőző állapothoz viszonyítva. 

 

Tervezett beruházás nagyságrendje: bruttó 88.432.409 Ft 

Tervezett elszámolható költség: bruttó 97.337.779 Ft 

Támogatási intenzitás: 100 % 

Támogatás mértéke: bruttó 97.337.779 Ft 

Becsült projekt összköltség: bruttó 97.337.779 Ft 

 

A projekt megvalósításának tervezett határideje 2018. december 31. napja. 

 

A támogatási kérelem 2016. szeptember 1-én került benyújtásra az Irányító Hatóság részére. 

 

4. A TOP-6.5.1-15 kódszámú „Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése” 

című felhívásra benyújtott támogatási kérelmek 

 

A felhívás az alacsony szén-dioxid-kibocsátású gazdaság céljának eléréséhez hozzájáruló 

projektekhez nyújt támogatást a megyei jogú városokban.  

Az önkormányzat olyan intézmények energetikai korszerűsítését kívánja megvalósítani, 

amelyek hőszigetelése nem megfelelő, fűtésrendszere korszerűsítésre szorul, 

energiahatékonysági mutatói rosszak, fenntartásuk nagy energiaveszteséggel és magas 

költséggel jár.  
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A projektek célja az épületek hőveszteségeinek csökkentése oly módon, hogy eközben a 

felhasználók termál komfortja javuljon. Fontos a közintézmények hatékonyabb 

energiahasználatának, racionálisabb energiagazdálkodásának elősegítése, működtetési 

költségeinek csökkentése.  

 

 A beruházások az elhasznált energiamennyiség csökkenésen keresztül költségmegtakarítást 

eredményeznek, valamint a környezet tehermentesítéséhez is hozzájárulnak: a felhasznált 

energiamennyiség mérséklődése a CO
2
 és üvegházhatású gázok kibocsátásának csökkenését 

eredményezi, mellyel elérhetővé válik mind a települési, mind pedig a nemzeti környezet- és 

klímavédelmi célokhoz történő hozzájárulás. 

 

Az önkormányzat a fenti támogatási konstrukció keretén belül az alábbi intézmények 

energetikai korszerűsítését kívánja megvalósítani: 

 

 Kecskeméti Belvárosi Zrínyi Ilona Általános Iskola Béke Általános Iskolája 

 Kecskeméti Széchenyivárosi Arany János Általános Iskola Móra Ferenc Általános 

Iskolája  

 Kecskeméti Corvin Mátyás Általános Iskola Kertvárosi Általános Iskolája 

 Kecskeméti Corvin Mátyás Általános Iskola Mathiász János Általános Iskolája 

 Kecskeméti Corvin Mátyás Általános Iskola 

 Kecskeméti Vásárhelyi Pál Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola Móricz 

Zsigmond Általános Iskolája 

 Margaréta Otthon 

 Kecskeméti Belvárosi Zrínyi Ilona Általános Iskola 

 Kecskeméti Szakképző Centrum Lestár Péter Szakközépiskolája és Szakiskolája 

 

A felhívás szerint a támogatási kérelmek benyújtásának nem feltétele a kész tervek megléte, 

ezért a projektek pontos műszaki tartalma és költségvetése a projektfejlesztések időszaka alatt 

kerül kidolgozásra. 

 

A.  „Kecskeméti Zrínyi Ilona Általános Iskola Béke Általános Iskolája energetikai 

korszerűsítése” című projekt  

 

A megvalósítás helyszíne:  

6000 Kecskemét, Boldogasszony tér 9. Hrsz.: 2328 

 

A fejlesztés műszaki tartalma: 

- Utólagos homlokzatszigetelés kb. 1700 m
2
 felületen;  

- Utólagos padlásfödém szigetelés kb. 730 m
2
 felületen;  

- Lapostető szigetelése kb. 630 m
2
 felületen; 

- Homlokzati nyílászárók cseréje kb. 500 m
2
 felületen;  

- Fűtési rendszer rekonstrukciója;  

- Napelemes rendszer telepítése. 

 

Tervezett beruházás nagyságrendje: bruttó 193.700.000 Ft 

Tervezett elszámolható költség: bruttó 220.706.950 Ft 

Támogatási intenzitás: 100 % 

Támogatás mértéke: bruttó 220.706.950 Ft 

Becsült projekt összköltség: bruttó 220.706.950 Ft 
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A projekt megvalósításának tervezett határideje 2018. október 31. napja. 

A támogatási kérelem 2016. június 30-án került benyújtásra az Irányító Hatóság részére. 

 

B. „Kecskeméti Széchenyivárosi Arany János Általános Iskola Móra Ferenc Általános 

Iskolája energetikai korszerűsítése” című projekt 

 

A megvalósítás helyszíne:  

6000 Kecskemét, Forradalom u. 1. Hrsz.: 3803/9 

 

A fejlesztés műszaki tartalma: 

- Utólagos homlokzatszigetelés kb. 1870 m
2
 felületen;  

- Utólagos lapostető szigetelés kb. 2400 m
2
 felületen;  

- Homlokzati nyílászárók cseréje kb. 1180 m
2
 felületen;  

- Fűtési rendszer rekonstrukciója;  

- Napelemes rendszer telepítése.  

  

Tervezett beruházás nagyságrendje: bruttó 255.700.000 Ft 

Tervezett elszámolható költség: bruttó 291.109.400 Ft 

Támogatási intenzitás: 100 % 

Támogatás mértéke: bruttó 291.109.400 Ft 

Becsült projekt összköltség: bruttó 291.109.400 Ft 

 

A projekt megvalósításának tervezett határideje 2017. november 30. napja.  

 

A támogatási kérelem 2016. június 30-án került benyújtásra az Irányító Hatóság részére. 

 

C. „Margaréta Otthon energetikai korszerűsítése” című projekt 

 

A megvalósítás helyszíne:  

6000 Kecskemét, Nyíri út 77/A. Hrsz.: 10577/76 

 

A fejlesztés műszaki tartalma: 

- Utólagos homlokzatszigetelés kb. 2440 m
2
 felületen;  

- Utólagos lapostető szigetelés kb. 5520 m
2
 felületen;  

- Homlokzati nyílászárók cseréje kb. 1100 m
2
 felületen;  

- Fűtési rendszer rekonstrukciója;  

- Napelemes rendszer telepítése. 

  

Tervezett beruházás nagyságrendje: bruttó 408.300.000 Ft 

Tervezett elszámolható költség: bruttó 464.515.200 Ft 

Támogatási intenzitás: 100 % 

Támogatás mértéke: bruttó 464.515.200 Ft 

Becsült projekt összköltség: bruttó 464.515.200 Ft 

 

A projekt megvalósításának tervezett határideje 2018. április 1. napja. 

 

A támogatási kérelem 2016. június 30-án került benyújtásra az Irányító Hatóság részére. 

 

D. „Kecskeméti Corvin Mátyás Általános Iskola energetikai korszerűsítése” című 

projekt 
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A megvalósítás helyszíne:  

6000 Kecskemét, Mátyás király krt. 46. Hrsz.: 6323/1 

A fejlesztés műszaki tartalma: 

- Utólagos homlokzatszigetelés kb. 1620 m
2
 felületen;  

- Utólagos lapostető szigetelés kb. 2840 m
2
 felületen;  

- Homlokzati nyílászárók cseréje kb. 1350 m
2
 felületen;  

- Fűtési rendszer rekonstrukciója;  

- Napelemes rendszer telepítése.  

  

Tervezett beruházás nagyságrendje: bruttó 265.900.000 Ft 

Tervezett elszámolható költség: bruttó 302.653.700 Ft 

Támogatási intenzitás: 100 % 

Támogatás mértéke: bruttó 302.653.700 Ft 

Becsült projekt összköltség: bruttó 302.653.700 Ft 

 

A projekt megvalósításának tervezett határideje 2018. október 31. napja. 

 

A támogatási kérelem 2016. június 30-án került benyújtásra az Irányító Hatóság részére. 

 

E. „Zrínyi Ilona Általános Iskola energetikai korszerűsítése” című projekt 

 

A megvalósítás helyszíne:  

6000 Kecskemét, Katona József tér 14. Hrsz.: 466 

 

A fejlesztés műszaki tartalma: 

- Utólagos homlokzatszigetelés kb. 2960 m
2
 felületen;  

- Utólagos lapostető szigetelés kb. 370 m
2
 felületen;  

- Utólagos padlásfödém szigetelés kb. 1790 m
2
 felületen;  

- Homlokzati nyílászárók cseréje kb. 700 m
2
 felületen;  

- Fűtési rendszer rekonstrukciója;  

- Napelemes rendszer telepítése. 

  

  

Tervezett beruházás nagyságrendje: bruttó 335.000.000 Ft 

Tervezett elszámolható költség: bruttó 292.011.100 Ft 

Támogatási intenzitás: 100 % 

Támogatás mértéke: bruttó 292.011.100 Ft 

Nem elszámolható költség: bruttó 80.000.000 Ft 

Becsült projekt összköltség: bruttó 372.011.100 Ft 

 

A projekt megvalósításának tervezett határideje 2018. október 31. napja. 

 

A támogatási kérelem 2016. június 30-án került benyújtásra az Irányító Hatóság. 

 

 

F. „Lestár Péter Szakközépiskola és Szakiskola energetikai korszerűsítése” című 

projekt 

 

A megvalósítás helyszíne:  

6000 Kecskemét, Kvarc u. 2. Hrsz.: 21921/4 
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A fejlesztés műszaki tartalma: 

- Utólagos homlokzatszigetelés;  

- Utólagos zárófödém szigetelés;  

- Homlokzati nyílászárók cseréje;  

- Fűtési rendszer rekonstrukciója;  

- Napelemes rendszer telepítése.  

   

Tervezett beruházás nagyságrendje: bruttó 265.200.000 Ft 

Tervezett elszámolható költség: bruttó 301.929.800 Ft 

Támogatási intenzitás: 100 % 

Támogatás mértéke: bruttó 301.929.800 Ft 

Becsült projekt összköltség: bruttó 301.929.800 Ft 

 

A projekt megvalósításának tervezett határideje 2018. október 31. napja. 

 

A támogatási kérelem 2016. június 30-án került benyújtásra az Irányító Hatóság részére. 

 

G. „Kecskeméti Vásárhelyi Pál Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola Móricz 

Zsigmond Általános Iskolája” című projekt 

 

A megvalósítás helyszíne:  

6000 Kecskemét, Iskola u. 1. Hrsz.: 20797/1 

 

A fejlesztés műszaki tartalma: 

 

- Utólagos homlokzatszigetelés kb. 2710 m
2
 felületen;  

- Utólagos lapostető szigetelés kb. 1080 m
2
 felületen;  

- Utólagos padlásfödém szigetelés kb. 2060 m
2
 felületen;  

- Homlokzati nyílászárók cseréje kb. 1000 m
2
 felületen;  

- Belső fűtési rendszer rekonstrukciója;  

- Napelemes rendszer telepítése.  

   

Tervezett beruházás nagyságrendje: bruttó 264.000.000 Ft 

Tervezett elszámolható költség: bruttó 300.266.100 Ft 

Támogatási intenzitás: 100 % 

Támogatás mértéke: bruttó 300.266.100 Ft 

Becsült projekt összköltség: bruttó 300.266.100 Ft 

 

A projekt megvalósításának tervezett határideje 2018. október 31. napja. 

 

A támogatási kérelem 2016. június 30-án került benyújtásra az Irányító Hatóság részére. 

 

 

 

 

H. „Kecskeméti Corvin Mátyás Általános Iskola Kertvárosi Általános Iskolája” című 

projekt 

 

A megvalósítás helyszíne:  

6000 Kecskemét, Mártírok útja 29. Hrsz.: 8319 
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A fejlesztés műszaki tartalma: 

- Utólagos homlokzatszigetelés kb. 840 m
2
 felületen;  

- Utólagos padlásfödém szigetelés kb. 830 m
2
 felületen;  

- Lapostető szigetelése kb. 840 m
2
 felületen;  

- Homlokzati nyílászárók cseréje kb. 290 m
2
 felületen;  

- Fűtési rendszer rekonstrukciója;  

- Napelemes rendszer telepítése. 

 

Tervezett beruházás nagyságrendje: bruttó 74.100.000 Ft 

Tervezett elszámolható költség: bruttó 84.569.300 Ft 

Támogatási intenzitás: 100 % 

Támogatás mértéke: bruttó 84.569.300 Ft 

Becsült projekt összköltség: bruttó 84.569.300 Ft 

 

A projekt megvalósításának tervezett határideje 2018. október 31. napja. 

 

A támogatási kérelem 2016. június 30-án került benyújtásra az Irányító Hatóság részére. 

 

I. „Kecskeméti Széchenyivárosi Arany János Általános Iskola” című projekt 

 

A megvalósítás helyszíne:  

6000 Kecskemét, Lunkányi János utca 10. Hrsz.: 3727/3 

 

A fejlesztés műszaki tartalma: 

 

- Utólagos homlokzatszigetelés kb. 1780 m
2
 felületen;  

- Utólagos padlásfödém szigetelés kb. 400 m
2
 felületen;  

- Lapostető szigetelése kb. 1060 m
2
 felületen;  

- Homlokzati nyílászárók cseréje;  

- Fűtési rendszer rekonstrukciója;  

- Napelemes rendszer telepítése. 

 

Tervezett beruházás nagyságrendje: bruttó 210.300.000 Ft 

Tervezett elszámolható költség: bruttó 239.522.000 Ft 

Támogatási intenzitás: 100 % 

Támogatás mértéke: bruttó 239.522.000 Ft 

Becsült projekt összköltség: bruttó 239.522.000 Ft 

 

A projekt megvalósításának tervezett határideje 2017. november 30. napja. 

 

A támogatási kérelem 2016. június 30-án került benyújtásra az Irányító Hatóság részére. 

 

 

J. „Kecskeméti Corvin Mátyás Általános Iskola Mathiász János Általános Iskolája” 

című projekt 

 

A megvalósítás helyszíne:  

6000 Kecskemét, Katona Zsigmond utca 1. Hrsz.: 0377/3 

 

A fejlesztés műszaki tartalma: 

- Utólagos homlokzatszigetelés kb. 1500 m
2
 felületen;  
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- Utólagos padlásfödém szigetelés kb. 2200 m
2
 felületen;  

- Lapostető szigetelése kb. 68 m
2
 felületen; 

- Homlokzati nyílászárók cseréje kb. 440 m
2
 felületen;  

- Fűtési rendszer rekonstrukciója;  

- Napelemes rendszer telepítése.  

 

Tervezett beruházás nagyságrendje: bruttó 140.800.000 Ft 

Tervezett elszámolható költség: bruttó 160.705.800 Ft 

Támogatási intenzitás: 100 % 

Támogatás mértéke: bruttó 160.705.800 Ft 

Becsült projekt összköltség: bruttó 160.705.800 Ft 

A projekt megvalósításának tervezett határideje 2018. október 31. napja. 

 

A támogatási kérelem 2016. június 30-án került benyújtásra az Irányító Hatóság részére.  

 

Támogatási kérelmek elbírálása 

Az általános útmutató értelmében a benyújtott támogatási kérelmekről az Irányító Hatóság 

vezetője a következőképpen dönthet:  

a) Amennyiben az értékelés alapján a projekt megvalósítása nem kezdhető meg, a 

támogatást igénylővel az Irányító Hatóság támogatási szerződést köt és a támogatást 

igénylőt konzultációban való részvételre szólítja fel. A konzultáció célja a felhívásban 

meghatározott feltételeknek megfelelő projektdokumentáció ütemezett kidolgozásának 

elősegítése, ezt követően az elkészült projektdokumentációt az Irányító Hatóság a 

felhívásban előírt értékelési szempontok szerint megvizsgálja. Ha a 

projektdokumentáció az értékelési szempontoknak megfelel, az Irányító Hatóság a 

megkötött támogatási szerződést módosítja a projekt megvalósításának érdekében. 

b) Amennyiben az értékelés alapján a projekt megvalósítása megkezdhető, az értékelő(k) 

által készített értékelő lap(ok) alapján dönt a támogatási kérelem támogatásáról vagy 

csökkentett összköltséggel, csökkentett mértékkel, illetve feltétellel történő 

támogatásáról, a támogatási kérelem elutasításáról. A támogató döntéssel rendelkező 

támogatást igénylővel az Irányító Hatóság támogatási szerződés köt.  

 

 

II. Döntés támogatási kérelmek benyújtásáról 

Az alábbi felhívások támogatási kérelmeinek benyújtási határideje a felhívások 

mellékleteként megjelent terület specifikus mellékletek szerint 2016. szeptember 30. napja, 

melyekre az alábbi tartalmú fejlesztési elképzeléseket javaslom benyújtani. 

 

1. Támogatási kérelem benyújtása „Zöld város kialakítása Homokbányán” címmel a 

TOP-6.3.2-15 kódszámú „Zöld város kialakítása” című felhívásra 

 

Kecskemét Megyei Jogú Város Integrált Településfejlesztési Stratégiájában a Homokbánya 

kiemelt fejlesztési területként szerepel, melyhez a „Zöld város” modellprogram adja meg a 

keretet. Az önkormányzat egy környezettudatos, emberközpontú városrészt kíván itt 

kialakítani, ahol a területet jellemző ligetes környezetben sokféle egymást kiegészítő, 

egymással szoros kapcsolatban lévő funkció kap helyet.  

 

A TOP-6.3.2-15 kódszámú „Zöld város kialakítása” című felhívásra benyújtandó projekt 

Kecskemét, Homokbánya területén zöld infrastruktúra hálózat rekonstrukciójára, zöldterületi 

közpark és kapcsolódó közterületek fejlesztésére irányul. 
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A projekt alapvető célja a városi közterületek környezettudatos, család- és klímabarát 

megújítása, azaz a beavatkozási területek alkalmassá tétele a családok és a fiatalok számára 

szabadidejük hasznos eltöltéséhez, élhető és vonzó városi alközpont kialakításához, a városi 

zöld környezet fejlesztésével és átgondolt térhasználat alkalmazásával. 

 

A fejlesztésnek hozzá kell járulnia a TOP gazdaságfejlesztési céljaihoz is, az elsősorban 

használaton kívüli épület(ek)ben és területeken kialakított, a foglalkoztatás bővítésre vagy 

éppen jövedelemtermelésre is alkalmas  funkciók elhelyezésével. 

 

Fejlesztés helye: 

6000 Kecskemét, Homokbánya városrészben, 21922 hrsz-ú Kvarc utca, 21930 hrsz-ú Agyag 

u., 21929 hrsz-ú zöldterület közpark, 21928 hrsz-ú út és a 21927 hrsz-ú terület megosztásával 

létrejövő, Kvarc utcával határos kb. 4500 m
2
-es terület.  

Fejlesztés műszaki tartalma: 

- Zöldterületi közpark rekonstrukciója sport- és szabadidős funkciók kialakításával, 

infrastruktúra hálózat kiépítésével; 

- Zöldterületen lévő meglévő épületállomány egyikének hasznosítása, sport- és 

szabadidős tevékenységhez kapcsolódóan; 

- Zöldterületi közparkkal érintett önkormányzati belterületi közútépítés(ek), 

közútfelújítás(ok) infrastrukturális közútfejlesztések; 

- Infrastrukturális fejlesztésekhez kapcsolódó eszközbeszerzések. 

 

„Soft” tevékenységek: 

Az infrastrukturális beavatkozások kiegészítése szükséges olyan „soft” programokkal, melyek 

hozzáadott értéke emeli a beruházás jelentőségét, hozzájárul annak komplexitásához.  

- Környezettudatosság és integrált szemlélet erősítése a lakosság körében; 

- A zöld város kialakításához kapcsolódó helyi társadalmi akciók megvalósítása, 

közösségi munka szervezése; 

- Közlekedésbiztonság és közbiztonság javítását segítő rendezvény(sorozat) jellegű 

programok, akciók szervezése. 

 

Tervezett beruházás nagyságrendje: bruttó 686.000.000 Ft 

Tervezett elszámolható költség: bruttó 800.000.000 Ft 

Támogatási intenzitás: 100 % 

Támogatás mértéke: bruttó 800.000.000 Ft 

Becsült projekt összköltség: bruttó 800.000.000 Ft 

 

2. Támogatási kérelem benyújtása „Egészségügyi alapellátás innovációs célú 

infrastrukturális fejlesztése Kecskeméten” címmel a TOP-6.6.1-15 kódszámú 

„Egészségügyi alapellátás infrastrukturális fejlesztése” című felhívásra 

 

A projekt keretében lehetőség nyílik a háziorvosi, házi gyermekorvosi, fogorvosi rendelők, 

valamint a védőnői szolgálatok telephelyeinek infrastrukturális fejlesztésére annak érdekében, 

hogy a településen minden lakos számára hozzáférhetővé váljanak a megfelelő 

infrastrukturális ellátottsággal rendelkező egészségügyi intézmények szolgáltatásai. 

A projekt a telephelyek infrastrukturális feltételeinek minőségi fejlesztését célozza, 

megteremtve az egészségügyi alapellátás megfelelő feltételeit a város egész területén. 
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A telephelyeken tervezett fejlesztések keretében energia-megtakarítási célú (homlokzati 

nyílászáró csere, fűtéskorszerűsítés) és egyéb szükséges korszerűsítést, valamint állagjavítási 

munkákat szeretnénk elvégezni, a telephelyek műszaki állapotának és a felmerülő igényeknek 

megfelelően. 

 

A meglévő rendelők infrastrukturális beruházásai mellett a projekt innovatív szakmai program 

megvalósítását is tartalmazza. A 100 éves Védőnői Szolgálat Hungarikumként kulcsszerepet 

tölt be a nő-, anya-, csecsemő-, gyermek-, ifjúság- és családvédelemben. A Piaristák téri 

rendelőkomplexumban olyan, a védőnői szolgálathoz kapcsolódó egyedülálló ellátás 

bevezetését tervezzük, mely hozzájárul a családok egészségének, valamint testi, lelki, 

szociális jólétének megteremtéséhez. Az egészséges életmódra nevelő programok, 

tanfolyamok megrendezéséhez és a szűrő vizsgálatok elvégzéséhez szükséges infrastruktúra 

megteremtése, illetve ennek keretében az ellátáshoz kapcsolódó eszközök beszerzése 

jelentősen segíteni fogja a védőnői szolgálat törekvését a családok egészségének eléréséhez és 

megtartásához. 

 

A projektben az alábbi prevenciós programok megvalósítását tervezzük: 

- Felszerelt konyha (egészséges életmódra és táplálkozásra nevelő tanfolyamok): 

Cél, hogy a lakossággal megismertessük a kiegyensúlyozott táplálkozás alapjait, 

valamint, hogy olyan konyhatechnológiai eljárásokat alkalmazzanak, amely 

beilleszthető a család mindennapjaiba, ezáltal megelőzhetőek a nem megfelelő 

táplálkozásból eredő betegségek. 

- Méhnyakszűrés: 

2015. május 1-től a népegészségügyi méhnyakszűréssel bővült a védőnők alapfeladata. 

Cél, hogy a lakóhelyhez közel az alapellátás keretein belül érjék el a nők ezt a 

létfontosságú szűrést. 

- Szülésre felkészítő tanfolyamok: 

A szülésre felkészítő tanfolyamok az anyát és apát már a várandósság ideje alatt 

felkészítik a szülésre, és életük egyik legfontosabb változására, a családdá válásra. 

- Szoptatásra felkészítő tanfolyam 

A World Health Organization az egészséges csecsemőnek az első 6 hónapban a 

kizárólagos anyatejes táplálást tartja a legideálisabb táplálási módnak. Az anyák 98 %-a 

képes szoptatni gyermekét, ha megfelelő ismeretekkel és önbizalommal rendelkezik. 

Cél, hogy növeljük az anyatejes táplálás mértékét, megfelelő információkkal és 

gyakorlati tudással lássuk el az anyákat. 

 

A projekt keretében fejleszteni kívánt telephelyek: 

 

- A Kada Elek u. 4/a. sz. alatti és a Czollner tér 7. sz. alatti rendelőegységek teljes körű 

megújítása. 

- a Batthyány u. 16. sz. alatti, a Batthyány u. 20. sz. alatti és a Batthyány u. 22. sz. alatti 

telephelyek esetében funkciócsere mellett (a felnőtt háziorvosi szolgálatok az iskolavédőnői 

szolgálatokkal helyet cserélnek) részleges felújítás, ennek keretében belső felújítás és 

nyílászáró csere. 

- A Nyíri út 61. sz. alatti (2 db ingatlan), a Nyíri út 63. sz. alatti (2 db ingatlan) rendelők 

esetében részleges felújítás. 

- A Széchenyi sétány 6. sz. alatti rendelőegységben (hrsz. 3708/8) energetikai beruházás 

(tető- és homlokzatszigetelés, nyílászárócsere) megvalósítása. 

- A Piaristák tere 7. sz. alatti rendelőkomplexum épületében az alapellátásnak helyet adó 

épületrész tetőfelújítása, hűtésének és fűtésének javítása, belső tereinek felújítása. 
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A tetőfelújítás esetében cca. 2300 m² támogatott terület mellett mintegy 60 m² nem támogatott 

terület található, amely felújítás költsége kb. 2 millió forint. 

 

Tervezett beruházás nagyságrendje: bruttó 263.000.000 Ft 

Tervezett elszámolható költség: bruttó 300.000.000 Ft 

Támogatási intenzitás: 100 % 

Támogatás mértéke: bruttó 300.000.000 Ft 

Becsült nem támogatható költség bruttó 2.000.000 Ft 

Becsült projekt összköltség: bruttó 302.000.000 Ft 

 

3. Támogatási kérelmek benyújtása a TOP-6.6.2-15 kódszámú „Szociális 

alapszolgáltatások infrastruktúrájának bővítése, fejlesztése” című felhívásra 

 

A konstrukció célja a társadalmi leszakadással veszélyeztetett csoportok helyzetének javítása 

a megfelelő intézményi háttér megteremtésével. A konstrukció a szociális igazgatásról és 

szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvényben (a továbbiakban: Szociális törvény) 

nevesített személyes gondoskodást nyújtó alapszolgáltatásokat, továbbá a gyermekek 

védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvényben (a továbbiakban: 

Gyermekvédelmi törvény) nevesített személyes gondoskodás keretébe tartozó gyermekjóléti 

szolgálat fejlesztését érinti. Az intézkedés célja a Szociális törvényben és Gyermekvédelmi 

törvényben nevesített szolgáltatások elérhetővé tétele a szolgáltatáshiányos településeken élők 

számára új szolgáltatások infrastruktúrájának megteremtésével, új férőhelyek kialakításával és 

már működő ellátások infrastrukturális fejlesztésével. 

 

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata a fenti támogatási konstrukció keretén belül, 

új család- és gyermekjóléti központ létrehozását és önkormányzati tulajdonban lévő, 

időskorúak szociális alapszolgáltatásait biztosító intézményi telephelyek felújítását, 

korszerűsítését tervezi. 

 

 

A. Támogatási kérelem benyújtása „Új család- és gyermekjóléti központ létrehozása 

Kecskeméten” címmel  

 

Kecskeméten az Egészségügyi és Szociális Intézmények Igazgatósága keretében működő 

Családtámogató Szolgálat (továbbiakban: család- és gyermekjóléti központ) jelenleg a Fecske 

u. 20. szám alatti, 100%-os önkormányzati tulajdonú ingatlanon működik. Ugyanezen az 

ingatlanon található a Főplébániai Karitász Alapítvány fenntartásában működő kecskeméti 

RÉV Szenvedélybeteg-segítő Szolgálat által végzett szenvedélybetegek valamint pszichiátriai 

betegek nappali ellátása is, melynek vonatkozásában 2015. január 1-jétől 10 évre ellátási 

szerződést kötött az önkormányzat a civil szervezettel. 

 

2016. január 1. napjától a jogszabályi környezet változása miatt a kecskeméti család- és 

gyermekjóléti központnak bizonyos szolgáltatások tekintetében járási ellátási kötelezettsége 

van, ami megnövekedett munkaterhet jelent. Ugyanakkor a szenvedélybetegek és pszichiátriai 

betegek nappali ellátása terén is mind jobban mutatkozik az ellátási igény. Ez a kettős hatás 

teszi leginkább indokolttá a család- és gyermekvédelmi központ más ingatlanba történő 

elhelyezését. Ugyancsak indokolják a beruházást azok a modern szakmai követelmények, 

elvárások is, melyek megvalósítása fejlettebb infrastruktúrát igényel. 

 

A tervezett projekt keretében új család- és gyermekvédelmi központ kialakítását tervezzük a 

modern szociális munka bevezetése, családfókuszú szociális munka létrehozása és szakmai 

műhelyként történő működése céljából. 
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Az intézmény a műemléki védettség alatt lévő volt Rudolf Laktanya területén kap helyet, a 

10208/5 hrsz-ú területen. Az új család- és gyermekjóléti központ kialakítása három, 

használaton kívüli műemlék épület hasznosításával, örökségvédelmi értékeket megőrző 

felújításával, átalakításával és ezek esetleges bővítésével valósul meg. 

 

A projekt során hasznosításra és felújításra kerül a volt altisztképző és zuhany-mosókonyha 

épülete, valamint megtörténik az ezek közötti zárt kispuska lőtér romos épületének 

hasznosítása is. A projekt keretén belül az új épületkomplexum környezetének rendezését is 

tervezzük. A szakmai célok megvalósításához kapcsolódóan játék, sport és szabadidős 

tevékenység végzésre is alkalmas pihenőkert épül az épületegyüttes környezetében.     

A tervezett beruházás révén biztosítottá válik a megfelelő szakmai és intézményi háttér a 

társadalmi leszakadással veszélyeztetett családok és gyermekek helyzetének javítására 

irányuló programok megvalósítására a meglévő család- és gyermekjóléti központ minőségi 

fejlesztésével, más ingatlanban történő elhelyezésével. 

 

A beruházás szakmai céljai: 

- a család- és gyermekjóléti központ tevékenységének komplex és integrált 

megközelítésével a tájékoztatás, a tanácsadás, a várandós anyák segítése, a szabadidős 

programok, és az ügyintézés magasabb szintű ellátása; 

- a speciális szolgáltatások, mint az utcai szociális munka, a kórházi szociális munka, a 

készenléti szolgálat vagy a kapcsolattartási ügyelet fejlesztése; 

- a mediáció, mint segítő módszer alkalmazásának kiterjesztése; 

- a központ alap- és speciális feladata az óvodán és iskolán kívüli, nevelést támogató, 

elsősorban sport- és szabadidős tevékenységekhez kötődő, a gyermekek, illetve szüleik 

hasznos időtöltését célzó klubfoglalkozások bevezetése, melynek keretében nehéz, vagy 

szociálisan hátrányos helyzetű, különösen a csellengő, vagy egyéb okból veszélyeztetett 

gyermekek számára személyiségfejlesztő, valamint önsegítő vagy kortárssegítő 

közösségépítő tematikus csoportfoglalkozások szervezhetők. 

 

Az épületegyüttest és környezetét érintő infrastrukturális beruházás mellett a projekt a 

szakmai célok megvalósításához kapcsolódó eszköz beszerzését is tartalmazza.  

 

Tervezett beruházás nagyságrendje: bruttó 444.500.000 Ft 

Tervezett elszámolható költség: bruttó 508.500.000 Ft 

Támogatási intenzitás: 100 % 

Támogatás mértéke: bruttó 508.500.000 Ft 

Becsült projekt összköltség: bruttó 508.500.000 Ft 

 

B. Támogatási kérelem benyújtása „Időskorúak és fogyatékkal élők szociális 

alapszolgáltatásainak fejlesztése Kecskeméten” címmel  

 

A projekt célja az időseket ellátó, étkeztetést és házi segítségnyújtást is biztosító Posta u. 7. 

szám alatti telephely, valamint a fogyatékkal élők nappali ellátását biztosító Ipoly u. 1. szám 

alatti telephely fejlesztése, felújítása és ezzel egyidejűleg a családközpontú gondozás 

feltételeinek megteremtése. 

 

A támogató szolgáltatás számára beszerezni kívánt személygépkocsi hozzájárul a szolgáltatást 

igénybe vevő fogyatékkal élő emberek izolációjának, szegregációjának csökkentéséhez, a 

szociális szolgáltatásokhoz való hozzáférésük javításához és az elérhető legmagasabb fokú 

önálló életvitel, társadalmi integráció elősegítéséhez. A tervezett eszközbeszerzés által 
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egyaránt javul a támogatói szolgáltatás részét képező személyi segítő szolgáltatás és a 

személyszállító szolgáltatás hozzáférhetősége és színvonala a városban és környékén. 

 

 

A projekt során fejleszteni kívánt telephelyek: 

- Posta u. 7. szám alatti telephely (étkeztetés és házi segítségnyújtás): 

Tervezett beavatkozás: teljes korszerűsítés, felújítás (nyílászáró- és kazáncsere, 

fűtéskorszerűsítés, szigetelés). 

- Ipoly u. 1. szám alatti telephely (25 férőhelyes értelmi fogyatékosok napközi 

otthona): 

Tervezett beavatkozás: teljes korszerűsítés (nyílászárócsere, fűtéskorszerűsítés, 

szigetelés). 

- Fecske u. 7. szám alatti telephely (Támogató Szolgálat) 

A telephelyen működő támogató szolgáltatás részére személygépkocsi beszerzése, 

amely a személyi segítést, azaz a fogyatékkal élő személyek saját lakókörnyezetükben 

történő ellátását segíti. 

 

Tervezett beruházás nagyságrendje: bruttó 77.600.000 Ft 

Tervezett elszámolható költség: bruttó 89.500.000 Ft 

Támogatási intenzitás: 100 % 

Támogatás mértéke: bruttó 89.500.000 Ft 

Becsült projekt összköltség: bruttó 89.500.000 Ft 

 

 

 

Kérem a Tisztelt Közgyűlést, a fenti előterjesztést megtárgyalni, és a mellékelt határozat-

tervezet szerinti döntését meghozni szíveskedjen. 

 

Kecskemét, 2016. szeptember 14. 

 

Szemereyné Pataki Klaudia 

polgármester 



22 

 

HATÁROZAT-TERVEZET 

 

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése  

…/2016. (IX. 22.) határozata 

 

Támogatási kérelmekkel kapcsolatos döntések meghozatala 

 

Kecskemét Megyei Jogú Város Közgyűlése megtárgyalta Szemereyné Pataki Klaudia 

polgármester 3-152/2016. iktatószámú előterjesztését, és az alábbi határozatot hozta: 

 

1. A közgyűlés úgy dönt, hogy a „Gazdasági területekhez kapcsolódó útfelújítások 

Kecskeméten” című támogatási kérelem benyújtását jóváhagyja, egyben felhatalmazza 

Szemereyné Pataki Klaudia polgármestert, hogy a támogatási kérelem elbírálása során 

beérkező hiánypótlási felhívásokat teljesítse, illetve a támogatási kérelem nyertessége 

esetén a támogatási szerződést aláírja. 

 

2. A közgyűlés úgy dönt, hogy a „Árpádvárosi bölcsőde infrastrukturális fejlesztése és 

Klapka utcai bölcsőde eszközbeszerzése” című támogatási kérelem benyújtását 

jóváhagyja, egyben felhatalmazza Szemereyné Pataki Klaudia polgármestert, hogy a 

támogatási kérelem elbírálása során beérkező hiánypótlási felhívásokat teljesítse, illetve a 

támogatási kérelem nyertessége esetén a támogatási szerződést aláírja. 

 

3. A közgyűlés úgy dönt, hogy a „Bem u. - Kuruc krt. kereszteződésében körforgalom 

kiépítése” című támogatási kérelem benyújtását jóváhagyja, egyben felhatalmazza 

Szemereyné Pataki Klaudia polgármestert, hogy a támogatási kérelem elbírálása során 

beérkező hiánypótlási felhívásokat teljesítse, illetve a támogatási kérelem nyertessége 

esetén a támogatási szerződést aláírja. 

 

4. A közgyűlés úgy dönt, hogy a „Kecskeméten az 5-ös sz. főút mentén a Belső-Szegedi 

úttól az 54 sz. főútig létesítendő gyalog-kerékpárút építése” című támogatási kérelem 

benyújtását jóváhagyja, egyben felhatalmazza Szemereyné Pataki Klaudia polgármestert, 

hogy a támogatási kérelem elbírálása során beérkező hiánypótlási felhívásokat teljesítse, 

illetve a támogatási kérelem nyertessége esetén a támogatási szerződést aláírja. 

 

5. A közgyűlés úgy dönt, hogy a „Margaréta buszforduló kiépítése” című támogatási 

kérelem benyújtását jóváhagyja, egyben felhatalmazza Szemereyné Pataki Klaudia 

polgármestert, hogy a támogatási kérelem elbírálása során beérkező hiánypótlási 

felhívásokat teljesítse, illetve a támogatási kérelem nyertessége esetén a támogatási 

szerződést aláírja. 

 

6. A közgyűlés úgy dönt, hogy a „Kerékpárosbarát fejlesztés Közbringa-rendszer 

kiépítésével Kecskeméten” című támogatási kérelem benyújtását jóváhagyja, egyben 

felhatalmazza Szemereyné Pataki Klaudia polgármestert, hogy a támogatási kérelem 

elbírálása során beérkező hiánypótlási felhívásokat teljesítse, illetve a támogatási kérelem 

nyertessége esetén a támogatási szerződést aláírja. 

 

7. A közgyűlés úgy dönt, hogy a „Kecskeméti Zrínyi Ilona Általános Iskola Béke 

Általános Iskolája energetikai korszerűsítése” című támogatási kérelem benyújtását 

jóváhagyja, egyben felhatalmazza Szemereyné Pataki Klaudia polgármestert, hogy a 

támogatási kérelem elbírálása során beérkező hiánypótlási felhívásokat teljesítse, illetve a 

támogatási kérelem nyertessége esetén a támogatási szerződést aláírja. 

 



23 

 

8. A közgyűlés úgy dönt, hogy a „Kecskeméti Széchenyivárosi Arany János Általános 

Iskola Móra Ferenc Általános Iskolája energetikai korszerűsítése” című támogatási 

kérelem benyújtását jóváhagyja, egyben felhatalmazza Szemereyné Pataki Klaudia 

polgármestert, hogy a támogatási kérelem elbírálása során beérkező hiánypótlási 

felhívásokat teljesítse, illetve a támogatási kérelem nyertessége esetén a támogatási 

szerződést aláírja. 

 

9. A közgyűlés úgy dönt, hogy a „Margaréta Otthon energetikai korszerűsítése” című 

támogatási kérelem benyújtását jóváhagyja, egyben felhatalmazza Szemereyné Pataki 

Klaudia polgármestert, hogy a támogatási kérelem elbírálása során beérkező hiánypótlási 

felhívásokat teljesítse, illetve a támogatási kérelem nyertessége esetén a támogatási 

szerződést aláírja. 

 

10. A közgyűlés úgy dönt, hogy a „Kecskeméti Corvin Mátyás Általános Iskola 

energetikai korszerűsítése” című támogatási kérelem benyújtását jóváhagyja, egyben 

felhatalmazza Szemereyné Pataki Klaudia polgármestert, hogy a támogatási kérelem 

elbírálása során beérkező hiánypótlási felhívásokat teljesítse, illetve a támogatási kérelem 

nyertessége esetén a támogatási szerződést aláírja. 

 

11. A közgyűlés úgy dönt, hogy a „Zrínyi Ilona Általános Iskola energetikai 

korszerűsítése” című támogatási kérelem benyújtását jóváhagyja, egyben felhatalmazza 

Szemereyné Pataki Klaudia polgármestert, hogy a támogatási kérelem elbírálása során 

beérkező hiánypótlási felhívásokat teljesítse, illetve a támogatási kérelem nyertessége 

esetén a támogatási szerződést aláírja. 

 

12. A közgyűlés úgy dönt, hogy a „Lestár Péter Szakközépiskola és Szakiskola 

energetikai korszerűsítése” című támogatási kérelem benyújtását jóváhagyja, egyben 

felhatalmazza Szemereyné Pataki Klaudia polgármestert, hogy a támogatási kérelem 

elbírálása során beérkező hiánypótlási felhívásokat teljesítse, illetve a támogatási kérelem 

nyertessége esetén a támogatási szerződést aláírja. 

 

13. A közgyűlés úgy dönt, hogy a „Kecskeméti Vásárhelyi Pál Általános Iskola és 

Alapfokú Művészeti Iskola Móricz Zsigmond Általános Iskolája” című támogatási 

kérelem benyújtását jóváhagyja, egyben felhatalmazza Szemereyné Pataki Klaudia 

polgármestert, hogy a támogatási kérelem elbírálása során beérkező hiánypótlási 

felhívásokat teljesítse, illetve a támogatási kérelem nyertessége esetén a támogatási 

szerződést aláírja. 

 

14. A közgyűlés úgy dönt, hogy a „Kecskeméti Corvin Mátyás Általános Iskola 

Kertvárosi Általános Iskolája” című támogatási kérelem benyújtását jóváhagyja, 

egyben felhatalmazza Szemereyné Pataki Klaudia polgármestert, hogy a támogatási 

kérelem elbírálása során beérkező hiánypótlási felhívásokat teljesítse, illetve a támogatási 

kérelem nyertessége esetén a támogatási szerződést aláírja. 

 

15. A közgyűlés úgy dönt, hogy a „Kecskeméti Széchenyivárosi Arany János Általános 

Iskola” című támogatási kérelem benyújtását jóváhagyja, egyben felhatalmazza 

Szemereyné Pataki Klaudia polgármestert, hogy a támogatási kérelem elbírálása során 

beérkező hiánypótlási felhívásokat teljesítse, illetve a támogatási kérelem nyertessége 

esetén a támogatási szerződést aláírja. 

 

16. A közgyűlés úgy dönt, hogy a „Kecskeméti Széchenyivárosi Arany János Általános 

Iskola” című támogatási kérelem benyújtását jóváhagyja, egyben felhatalmazza 

Szemereyné Pataki Klaudia polgármestert, hogy a támogatási kérelem elbírálása során 
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beérkező hiánypótlási felhívásokat teljesítse, illetve a támogatási kérelem nyertessége 

esetén a támogatási szerződést aláírja. 

 

17. A közgyűlés úgy dönt, hogy „Zöld város kialakítása Homokbányán” címmel 

támogatási kérelmet nyújt be a TOP-6.3.2-15 kódszámú „Zöld város kialakítása” című 

felhívásra, egyben felhatalmazza Szemereyné Pataki Klaudia polgármestert, hogy a 

támogatási kérelem elbírálása során beérkező hiánypótlási felhívásokat teljesítse, illetve a 

támogatási kérelem nyertessége esetén a támogatási szerződést aláírja. 

 

18. A közgyűlés úgy dönt, hogy „Egészségügyi alapellátás innovációs célú 

infrastrukturális fejlesztése Kecskeméten” címmel támogatási kérelmet nyújt be a 

TOP-6.6.1-15 kódszámú „Egészségügyi alapellátás infrastrukturális fejlesztése” című 

felhívásra, egyben felhatalmazza Szemereyné Pataki Klaudia polgármestert, hogy a 

támogatási kérelem elbírálása során beérkező hiánypótlási felhívásokat teljesítse, illetve a 

támogatási kérelem nyertessége esetén a támogatási szerződést aláírja. 

 

19. A közgyűlés úgy dönt, hogy „Új család- és gyermekjóléti központ létrehozása 

Kecskeméten” címmel támogatási kérelmet nyújt be a TOP-6.6.2-15 kódszámú 

„Szociális alapszolgáltatások infrastruktúrájának bővítése, fejlesztése” című felhívásra, 

egyben felhatalmazza Szemereyné Pataki Klaudia polgármestert, hogy a támogatási 

kérelem elbírálása során beérkező hiánypótlási felhívásokat teljesítse, illetve a támogatási 

kérelem nyertessége esetén a támogatási szerződést aláírja. 

 

20. A közgyűlés úgy dönt, hogy „Időskorúak és fogyatékkal élők szociális 

alapszolgáltatásainak fejlesztése Kecskeméten” címmel támogatási kérelmet nyújt be a 

TOP-6.6.2-15 kódszámú „Szociális alapszolgáltatások infrastruktúrájának bővítése, 

fejlesztése” című felhívásra, egyben felhatalmazza Szemereyné Pataki Klaudia 

polgármestert, hogy a támogatási kérelem elbírálása során beérkező hiánypótlási 

felhívásokat teljesítse, illetve a támogatási kérelem nyertessége esetén a támogatási 

szerződést aláírja. 

 

Határidő: értelemszerűen 

Felelős: Szemereyné Pataki Klaudia polgármester 

 


