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Nyilatkozat 

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata 

TOP-6.7.1-16 „Kecskemét szegregált területeinek integrált szociális városrehabilitációja” 

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: 

„Kecskemét szegregált területeinek 
integrált szociális városrehabilitációja” 
című projekt megfelelően illeszkedik 
Kecskemét Megyei Jogú Város Integrált 
Településfejlesztési Stratégiájának (ITS) Sc3 
stratégiai céljához, amely a következőket 
fogalmazza meg: „A hagyományaira 
büszke, jól képzett, újdonságokra nyitott, 
megújulóképes és befogadó társadalom 
erősítése (Megújuló város)”. 

A jelzett stratégiai célok mellett, a 
tervezett beavatkozás illeszkedik a Tc4, 
valamint és a Tc5 tematikus 
célkitűzésekhez is. A projekt eleget tesz a 
Tc4 tematikus cél elvárásainak, amely a 
munkavállalást, a társadalmi befogadást, a 
szegénység elleni küzdelmet, az 
egészségmegőrzést, a családok 
támogatását, a helyi kötődést elősegítő, a 
gyermek- és fiatalkort, valamint az aktív 
idősödést támogató szolgáltatások és 
infrastruktúrák fejlesztését célozza. 

A projekt megvalósítása elősegíti, 
támogatja a Tc5 tematikus cél teljesülését 
is, hiszen hozzájárul a kulturális és 



 

 

társadalmi sokszínűségre nyitott, befogadó, 
értékeire és hagyományaira büszke, azt 
ápoló és folyamatosan fejlesztő, 
művészetileg pezsgő légkörű, élhető és 
kreatív város kialakításához. 

A vonatkozó indikátorokhoz történő 
illeszkedés: 

„Kecskemét szegregált területeinek 
integrált szociális városrehabilitációja” 
című projekt keretében tervezett 
beavatkozások elősegítik a TOP-6.7.1-16 
felhívás keretében kimeneti indikátorként 
meghatározott „Helyreállított lakóegységek 
városi területeken” indikátor kecskeméti 
teljesülését. 

2. 
Hozzájárulás a belső területi 
kiegyenlítődéshez 

A tervezett szociális városrehabilitációs 
beavatkozás a KSH által – a 314/2012. (XI. 
8.) Korm. rendelet 10. mellékletben 
található módszertan alapján – lehatárolt, 
kedvezőtlen társadalmi és műszaki-
infrastrukturális folyamatokkal 
jellemezhető szegregált területeken 
történik meg.  

Az érintett városrészekben tervezett 
lakófunkciós beavatkozások, lehetőséget 
teremtenek az önkormányzati tulajdonú 
bérlakások műszaki megújítására, ezáltal 
minőségi lakókörnyezet biztosítására a 
város hátrányos helyzetű területein. A 
kijelölt akcióterületen megvalósuló 
lakófunkciós, közösségi, közbiztonsági és 
közterületi fejlesztések hozzájárulnak a 
szegregált területek élhetőségének és 
települési arculatának javításához, az 
érintett városrészek jobb társadalmi 
megítéléséhez. A tervezett beruházásoknak 
köszönhetően a lakókörnyezet minősége 
közelíteni fog más városrészek fejlettségi 
színvonalához, így járulva hozzá a belső 
területi kiegyenlítéshez. 

3. 
Hozzájárulás a belső társadalmi 
kiegyenlítődéshez 

A szegregált területen található szociális 
bérlakások felújításával javulnak a rászorult 
társadalmi rétegek lakhatási lehetőségei, 
ezáltal életkörülményei és életlehetőségei. 
Az egyéb műszaki beavatkozások pedig 
segíthetik a közszolgáltatásokhoz történő 
jobb hozzáférés biztosítását. A projekthez 
kapcsolódó és azzal párhuzamosan zajló 
társadalmi felzárkóztató programok (TOP-



 

 

6.9.1-16) hozzásegíthetik a hátrányos 
helyzetben lévőket a munka világába 
történő belépésre, vagy visszatérésre. A 
közösségfejlesztő, oktatási és 
foglalkoztatási programok pedig 
elősegíthetik az esélyegyenlőség növelését, 
a többségi társadalomba történő integráció 
felgyorsítását. 

4. Hozzájárulás a gazdasági növekedéshez 

A szociális városrehabilitációs projektben 
tervezett infrastrukturális beruházások (pl. 
lakásfelújítások, közterület rendezés, 
infrastrukturális beavatkozások) hatást 
gyakorolhatnak a helyi építőipar 
megrendelés-állományára, ezen keresztül 
pedig a város gazdasági teljesítményének 
növelésére. Emellett a tervezett oktatási és 
foglalkoztatási programok 
hozzájárulhatnak a hátrányos helyzetű 
társadalmi csoportok életminőségének 
emeléséhez, így a fizetőképes kereslet 
növeléséhez. 

5. Hozzájárulás a munkahelyteremtéshez 

A tervezett fejlesztések az építés fázisban 
munkát teremthetnek a helyi építőipari 
vállalkozók számára, növelve ezzel 
munkavállalóik létszámát. 

A projekt fizikai beavatkozásával 
párhuzamosan tervezett társadalmi 
felzárkóztató programok, oktatási-képzési 
és foglalkoztatási akciók hozzájárulhatnak a 
munkaképesség fenntartásához és 
javításához, a helyi foglalkoztatási szint 
bővítéséhez, illetve a helyi gazdaság 
munkaerő igényének kielégítéséhez.  

 

Kecskemét, 2017. szeptember 19. 
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