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Nyilatkozat 

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata 

TOP-6.6.1-15-KE1-2016-00001 „Egészségügyi alapellátás innovációs célú infrastrukturális 

fejlesztése Kecskeméten” 

című projekt szerződésmódosítási kérelem keretében benyújtandó 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 projektdokumentációnak 

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 „Egészségügyi alapellátás innovációs célú 

infrastrukturális fejlesztése Kecskeméten” 

című projekt megfelelően illeszkedik 

Kecskemét Megyei Jogú Város Integrált 

Településfejlesztési Stratégiájának (ITS) Sc4 

stratégiai céljához, amely a következőket 

fogalmazza meg: „Kecskemét térségi 

szerepkörének bővítése, magas szintű köz- és 

üzleti szolgáltatások fejlesztése, kulturális 

szerepkörének bővítése, élhető és vonzó 

városi miliő kialakítása (Élhető város)”. 

A jelzett stratégiai célok mellett, a tervezett 

beavatkozás illeszkedik a Tc4, valamint a Tc8 

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 Tc8 tematikus cél teljesülését is, hiszen 

hozzájárul a város térségi szerepvállalásának, 

központi szerepköreinek és funkcióinak 

erősítéséhez. 

A vonatkozó indikátorokhoz történő 

illeszkedés: 

A kecskeméti egészségügyi alapellátás 

innovációs célú infrastrukturális fejlesztése 

keretében tervezett beavatkozások elősegítik 

a TOP-6.6.1-15 felhívás keretében output 

indikátorként meghatározott „Jobb 

egészségügyi szolgáltatásokban részesülő 

lakosság”, a „Fejlesztéssel érintett 

egészségügyi alapellátást nyújtó szolgálatok 

(benne: háziorvos, házi gyermekorvos, 

fogorvosi, védőnői szolgálat és kapcsolódó 

ügyeleti ellátás, iskola-egészségügyi ellátás) 

száma”, illetve az „Újonnan épített vagy 

felújított rendelők, tanácsadók száma” 

indikátorok kecskeméti teljesülését. 

2. 
Hozzájárulás a belső területi 

kiegyenlítődéshez 

Az egészségügyi alapellátás innovációs célú 

infrastrukturális fejlesztése a város különböző 

pontjain az önkormányzat tulajdonában 

található egészségügyi alapellátó 

intézmények (házi orvosi, házi 

gyermekorvosi, fogorvosi, védőnői) 

viszonylatában valósul meg, ezzel biztosítva a 

város teljes területén a közszolgáltatásokhoz 

történő egyenlő hozzáférés elvét is, 

amelynek fontos eleme a színvonalas 

egészségügyi alapellátáshoz való egyenlő 

hozzáférés biztosítása is. 

A tervezett beavatkozások hozzájárulnak az 

érintett városrészek szolgáltatási kínálatának 

bővítéséhez, élhetőségének és települési 

arculatának javításához és a belső területi 

kiegyenlítődéshez is. 

3. 
Hozzájárulás a belső társadalmi 

kiegyenlítődéshez 

A projekt eredményeképpen az egészségügyi 

alapellátás feltételei javulnak mind a 

háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi, 

mind pedig a védőnői ellátás tekintetében, és 

jelentősen javul a prevenciós célú szűrések 

eszközellátottsága. Ezen túlmenően, főleg a 



 

 

védőnői ellátásban innovatív alapellátási 

tevékenységek kerülnek bevezetésre 

(szülésre felkészítő tanfolyamok, baleset-

megelőzési oktatás, egészséges életmódra és 

táplálkozásra nevelő tanfolyamok, 

szoptatásra felkészítő tanfolyam), melyek 

hozzájárulnak az egyenlő bánásmód és a 

társadalmi esélyegyenlőség erősítéséhez, 

valamint a polgárok életminőségének 

javításához. A beavatkozás erősíti továbbá a 

lakosság közszolgáltatásokhoz történő 

egyenlő hozzáférését is. 

4. Hozzájárulás a gazdasági növekedéshez 

Az egészségügyi alapellátó intézményekben 

tervezett infrastrukturális beruházások hatást 

gyakorolhatnak a helyi építőipar 

megrendelés-állományára, ezen keresztül 

pedig a város gazdasági teljesítményének 

növelésére. Emellett a tervezett alapellátási 

fejlesztés hozzájárul nemcsak az életminőség 

javításához, de a munkaképesség 

fenntartásához és a munkaképesség 

növeléséhez is, így támogatva a gazdaság 

növekedését. 

5. Hozzájárulás a munkahelyteremtéshez 

A tervezett fejlesztések az építés fázisában 

munkát teremthetnek a helyi építőipari 

vállalkozók számára, növelve ezzel 

munkavállalóik létszámát.  

A javuló műszaki színvonalú egészségügyi 

alapellátó intézmények új, illetve eddig 

betöltetlen praxisokon keresztül 

hozzájárulhatnak az egészségügyi ágazatban 

a helyi foglalkoztatás bővítéséhez. 
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