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Tisztelt Bizottság! 
 

A Nemzetgazdasági Minisztérium és Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata 2015. 

augusztus 15-én kötötte meg a 2014-2020 közötti időszak Terület- és Településfejlesztési 

Operatív Programja 6. Fenntartható városfejlesztés prioritásának végrehajtási feladatairól 

szóló megállapodást, mely annak közgyűlési jóváhagyásától, 2015. szeptember 24-től 

hatályos. 

 

A Megállapodás II.2.2. pontja a TOP 6. prioritásának végrehajtása érdekében az 

önkormányzat kötelezettségeként írja elő a megvalósítani tervezett projektelemek értékelését, 

oly módon, hogy a tervezett projektelem miként illeszkedik Kecskemét Megyei Jogú Város 

Integrált Területi Programjában (ITP) meghatározott területi kiválasztási kritériumokhoz. 

 

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének a Közgyűlés és Szervei 

Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 4/2013. (II.14.) önkormányzati rendelete 2. 

melléklete 3.1.6. pontja alapján a Fejlesztési, Környezetvédelmi és Agrár Bizottság dönt a 

megállapodás II.2.2. pontjában meghatározott értékelési feladatokkal kapcsolatban. 

 

Kérem, hogy a TOP 6. prioritására benyújtandó támogatási igények megalapozása érdekében 

a Tisztelt Bizottság az alábbi fejlesztési elképzelések vonatkozásában szíveskedjen dönteni. 

 

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 

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. 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. 

 

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 bővítésére 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 

 

3. 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. 

 

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 Magyar Védőnői Szolgálat kulcsszerepet tölt be a 

nő-, anya-, csecsemő-, gyermek-, ifjúság- és családvédelemben. A Piaristák terén található 

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) és 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 helyt adó 

épületrész tetőfelújítása, hűtésének és fűtésének javítása, belső tereinek felújítása. 

 

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 

 

 



4. 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 nevesített személyes gondoskodást 

nyújtó alapszolgáltatásokat, továbbá a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról 

szóló 1997. évi XXXI. törvényben nevesített személyes gondoskodás keretébe tartozó 

gyermekjóléti szolgálat fejlesztését érinti. Az intézkedés célja a fenti 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, mely tevékenység ellátására 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. 

 

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 szervezése, 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 Fecske u. 7. szám alatti 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 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 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, hogy a Tisztelt Bizottság a határozat-tervezet elfogadásával döntsön a fejlesztési 

elképzelések megvalósítása érdekében benyújtandó támogatási kérelmek ITP-ben 

meghatározott területi kiválasztási kritériumokhoz történő illeszkedéséről és hatalmazzon fel 

a mellékelt nyilatkozatok aláírására. Az illeszkedések részletes indokolása a nyilatkozatok 

„Az illeszkedés magyarázata” oszlopában találhatóak. 

 

 

Kecskemét, 2016. szeptember 16. 

 

Falu György 

elnök 



Határozat-tervezet 

 

…/2016. (IX.20.) FKAB. sz. határozat 

Döntés a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program keretében benyújtott 

támogatási kérelmekben megjelölt projektek illeszkedéséről Kecskemét Megyei Jogú 

Város Integrált Területi Programjában meghatározott területi kiválasztási 

kritériumokhoz 

 

Kecskemét Megyei Jogú Város Közgyűlése Fejlesztési, Környezetvédelmi és Agrár Bizottság 

megtárgyalta Falu György elnök 4.990-6/2016. számú előterjesztését, és az alábbi döntést 

hozta: 

 

1) A bizottság megállapítja, hogy a TOP-6.1.1-15 kódszámú, „Ipari parkok, iparterületek 

fejlesztése” felhívás keretében megvalósítandó „Gazdasági területekhez kapcsolódó 

útfelújítások Kecskeméten” projekt illeszkedik a Kecskemét Megyei Jogú Város Integrált 

Területi Programjában meghatározott területi kiválasztási kritériumokhoz. 

 

2) A bizottság megállapítja, hogy a TOP-6.3.2-15 kódszámú, „Zöld város kialakítása” 

felhívás keretében megvalósítandó „Zöld város kialakítása Homokbányán” projekt 

illeszkedik a Kecskemét Megyei Jogú Város Integrált Területi Programjában 

meghatározott területi kiválasztási kritériumokhoz. 

 

3) A bizottság megállapítja, hogy a TOP-6.6.1-15 kódszámú, „Egészségügyi alapellátás 

infrastrukturális fejlesztése” felhívás keretében megvalósítandó „Egészségügyi alapellátás 

innovációs célú infrastrukturális fejlesztése Kecskeméten” projekt illeszkedik a Kecskemét 

Megyei Jogú Város Integrált Területi Programjában meghatározott területi kiválasztási 

kritériumokhoz. 

 

4) A bizottság megállapítja, hogy a TOP-6.6.2-15 kódszámú „Szociális alapszolgáltatások 

infrastruktúrájának bővítése, fejlesztése” című felhívás keretében megvalósítandó 

-„Új család- és gyermekjóléti központ létrehozása Kecskeméten” és 

-„Időskorúak és fogyatékkal élők szociális alapszolgáltatásainak fejlesztése 

Kecskeméten” projektek 

 

a Kecskemét Megyei Jogú Város Integrált Területi Programjában meghatározott területi 

kiválasztási kritériumokhoz illeszkednek. 

 

5) A bizottság felhatalmazza Falu György elnököt, hogy a határozat-tervezet mellékletében 

foglalt tartalommal az ITP-ben meghatározott területi kiválasztási kritériumokhoz történő 

illeszkedésről szóló nyilatkozatokat aláírja. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Falu György bizottsági elnök 

 


