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Nyilatkozat 

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata 

TOP-6.6.2-15-KE1-2016-00001 azonosító számú „Új nappali ellátást biztosító telephely kialakítása 

Homokbányán” 

című projekt szerződésmódosítási kérelem keretében benyújtott projektdokumentációjának 

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 nappali ellátást biztosító telephely 

kialakítása Homokbányán 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, 

valamint az aktív idősödést támogató 

szolgáltatások és infrastruktúrák 

fejlesztését, 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 tervezett beruházás illeszkedik a 

Homokbányát is magába 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 kb. 770 m2 hasznos alapterületű, 

földszintes, két önálló rendeltetési 

egységet (egyik része fogyatékos személyek 

másik része autizmussal élő fiatal felnőttek 

nappali ellátását (2*24 fő) biztosítja) 

magába foglaló épület 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 

A fogyatékos személyek és az autizmussal 

élő fiatal felnőttek nappali ellátását 

biztosító új alapellátó centrum egy több 

évtized óta alulhasznosított barnamezős 

területen kerül kialakításra. Ez a beruházás 

nem csak a Homokbánya, mint városi 

alközpont kialakítását segíti, 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 fogyatékos személyek és az autizmussal 

élő fiatal felnőttek új nappali ellátását 

biztosító telephely kialakítása, jelentős 

mértékben segíti elő nem csak a városrész 

társadalmi esélyegyenlőségének fejlődését, 

hanem a Homokbánya társadalmi 

szolidaritásának erősödését is. A 

beruházással az adott városfejlesztési 

körzet lakói, illetve rászorultjai számára 

biztosítható a jelzett szolgáltatásokhoz 

történő egyenlő hozzáférés lehetősége. 

 

4. Hozzájárulás a gazdasági növekedéshez 

A fejlesztési lehetőség hatást gyakorolhat a 

helyi építőipar megrendelés-állományára, 

ezen keresztül pedig a város gazdasági 

teljesítményének növelésére. 

A nappali ellátó intézmény kialakítása óriási 

terhet vesz le a hozzátartozók válláról és 

lehetőséget biztosít számukra a 

végzettségüknek megfelelő munka 

elvállalására, javítva ezzel az érintett 

családok jövedelmi helyzetét, s 

hozzájárulva a város gazdasági 

növekedéséhez. 

 

5. Hozzájárulás a munkahelyteremtéshez 

Az új szociális nappali ellátást biztosító 

telephely kialakítása az építés fázisban 

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 az 

autizmus, illetve a fogyatékosság hatásai 

által érintett családok munkavállalói – a 

sérült, illetve fogyatékos családtag 

elhelyezésével – lehetőséget kapnak a 

munkaerőpiacon történő elhelyezkedésre, 

így járulva hozzá a város 

munkaerőpiacának bővítéséhez. 

 

 

Kecskemét, 2017. szeptember 19. 
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 értékelésre kijelölt szervezeti egység vezetője 


