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Nyilatkozat 

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata 

TOP-6.9.2-16-KE1 „A helyi identitás és kohézió erősítése Kecskeméten” 

című támogatási kérelmének Kecskemét Megyei Jogú Város Integrált Területi Programjában 

meghatározott kritériumoknak történő megfeleltethetőségéről. 

Alulírott Falu György, Kecskemét Megyei Jogú Város Közgyűlése Fejlesztési, Környezetvédelmi és 

Agrár Bizottságának elnöke az alábbiak szerint igazolom a címben jelzett támogatási kérelemnek 

Kecskemét Megyei Jogú Város Integrált Területi Programjában meghatározott területi kiválasztási 

kritériumokhoz történő illeszkedését. 

Kecskemét Megyei Jogú Város által megadott területi kiválasztási kritériumok: 

Sorszám Kritérium megnevezése Az illeszkedés magyarázata 

1. 
Illeszkedés az ITS céljaihoz és a vonatkozó 
indikátoraihoz 

ITS célokhoz történő illeszkedés: 

„A helyi identitás és kohézió erősítése 
Kecskeméten” 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). Emellett a projekt 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 beavatkozás illeszkedik a Tc5 és 
a Tc8 tematikus célkitűzésekhez is. A 
projekt megvalósítása elősegíti, támogatja 
a Tc5 tematikus cél teljesülését, hiszen 
programjaival 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 projekt eleget tesz a Tc8 tematikus cél 
elvárásainak is, erősíti Kecskemét térségi 
szerepvállalását és központi szerepköreit és 
funkcióit, a település kapcsolatrendszerét 
és marketing tevékenységét támogatja, a 
város és a térség együttműködését 
elősegíti. 

A vonatkozó indikátorokhoz történő 
illeszkedés: 

„A helyi identitás és kohézió erősítése 
Kecskeméten” című projekt keretében 
tervezett beavatkozások elősegítik az 
alábbi indikátorok teljesítését: „a helyi 
társadalmi akciókban résztvevők száma” és 
a „helyi társadalmi akciókba bevonás 
érdekében elért hátrányos helyzetű 
személyek száma” növelését.  

2. 
Hozzájárulás a belső területi 
kiegyenlítődéshez 

A tervezett közösségfejlesztő programok, 
illetve szolgáltatások a helyi cselekvési terv 
megvalósítása által lehetőséget 
teremtenek a közösségek 
együttműködésére, közös programok 
megvalósítására, ezáltal mérsékelve a 
szegregáció hatásait egyes városrészekben. 

3. 
Hozzájárulás a belső társadalmi 
kiegyenlítődéshez 

„A helyi identitás és kohézió erősítése 
Kecskeméten” projekt keretében tervezett 
programok elősegítik az esélyegyenlőség 
növelését és az egyenlő bánásmód 
biztosításának követelményét, továbbá a 
hátrányos helyzetűek többségi 
társadalomba történő integrációs 
folyamatának felgyorsítását. 

4. Hozzájárulás a gazdasági növekedéshez 

A tervezett közösségfejlesztési programok 
hozzájárulhatnak a helyi identitás 
erősítéséhez, a társadalom 
életminőségének javításához, valamint a 
terület népességmegtartó képességéhez, 
ezáltal támogatva a helyi fizetőképes 
kereslet növelését, a helyi gazdaság 
erősítését. 



 

 

 

 

 

 

Kecskemét, 2017. október 31. 

 

 

 

 ……………………………………………………… 

 Falu György 

 bizottsági elnök 

 Kecskemét Megyei Jogú Város Közgyűlése 

 Fejlesztési, Környezetvédelmi és Agrár Bizottság 

 A Szervezeti Működési Szabályzat szerint 

 értékelésre kijelölt szervezeti egység vezetője 

5. Hozzájárulás a munkahelyteremtéshez 

A tervezett közösségfejlesztési és képzési 
programok hozzájárulhatnak a 
munkaképesség fenntartásához és 
javításához, a helyi foglalkoztatási szint 
növeléséhez, illetve a helyi gazdaság 
munkaerő igényének kielégítéséhez. Ezáltal 
a közösségi programok hatására javulhat a 
hátrányos helyzetű lakosság 
foglalkoztathatósága. 


