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Nyilatkozat 

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata 

TOP-6.6.2-15-KE1-2016-00003 azonosító számú „Időskorúak és fogyatékkal élők szociális 

alapszolgáltatásainak 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 projektdokumentációhoz 

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 tervezett projektben megfogalmazott cél, 

nevezetesen az időseket ellátó, étkeztetést 

és házi segítségnyújtást is biztosító 

telephely, valamint a fogyatékkal élők 

nappali ellátását biztosító telephely 

fejlesztése, felújítása és ezzel egyidejűleg a 

családközpontú gondozás feltételeinek 

megteremtése, illetve a szociális 

szolgáltatásokhoz való hozzáférés javítása 

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 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 város két 

különböző pontján megvalósítandó épület 

felújításokkal 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 vonatkozó indikátorokhoz történő 
illeszkedés: 

A tervezett fejlesztések megfelelően 

szolgálják a TOP-6.6.2-15 felhívás 

keretében kimeneti indikátorként 

meghatározott „a fejlesztés révén létrejövő, 

megújuló szociális alapszolgáltatások 

száma” elvárás kecskeméti teljesülését. 

2. 
Hozzájárulás a belső területi 

kiegyenlítődéshez 

A belváros peremén, az Árpádvárosban és 

Hetényegyházán található szociális 

alapszolgáltató létesítmények komplex 

felújítása ösztönözheti, elősegítheti az 

érintett területek városrehabilitációs 

megújulását. Emellett a projekt hozzájárul 

a jelzett városrészek szolgáltatási 

kínálatának bővítéséhez, valamint a 



 

 

településkép javításához is.  

A 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 

3. 
Hozzájárulás a belső társadalmi 

kiegyenlítődéshez 

A városban fontos alapelv, hogy az idős 

emberek értéket képviselnek a város 

szempontjából, ezért kiemelt feladat 

számukra biztosítani a minőségi öregedés 

és öregkor körülményeit. A családközpontú 

idősgondozás feltételeinek javításával 

erősödhet a társadalmi szolidaritás. Az 

időseket ellátó, étkeztetést és házi 

segítségnyújtást biztosító telephelyek 

fejlesztésével biztosítható 

közszolgáltatásokhoz történő egyenlő 

hozzáférés lehetősége, ezen keresztül 

pedig az egyenlő bánásmód és az 

esélyegyenlőség növelése. 

A tervezett eszközbeszerzés és fejlesztés 

által egyaránt javul a támogatói 

szolgáltatás részét képező személyi segítő 

szolgáltatás és a személyszállító 

szolgáltatás hozzáférhetősége és 

színvonala a városban és környékén a 

fogyatékos emberek számára. 

4. Hozzájárulás a gazdasági növekedéshez 

A fejlesztési lehetőség hatást gyakorolhat a 

helyi építőipar megrendelés-állományára, 

ezen keresztül pedig a város gazdasági 

teljesítményének növelésére. 

Az időskorúak szociális alapszolgáltatásait 

biztosító intézmény, az értelmi 

fogyatékosok napközi otthona, illetve a 

támogató szolgáltatás jelentős terhet 

vesznek le a hozzátartozók válláról, így 

lehetőséget biztosítanak számukra a 

megfelelő munkavégzésre. 

Másfelől az önkormányzat kiemelt 



 

 

figyelmet fordít a városban élő idős 

emberekre, hiszen az idősebb nemzedék 

élettapasztalatát és felhalmozott tudását 

olyan értékként és erőforrásként értelmezi, 

amely meghatározó tényezője lehet a város 

gazdasági növekedésének és 

versenyképességének is. 

5. Hozzájárulás a munkahelyteremtéshez 

Az időskorúak szociális alapszolgáltatásait 

biztosító intézménynek, illetve az értelmi 

fogyatékosok napközi otthonának felújítása 

az építés fázisában munkát teremthetnek a 

helyi építőipari vállalkozók számára, 

növelve munkavállalóik létszámát. 

Ezt követően pedig a javuló ellátási 

színvonal, valamint a szolgáltatások iránti 

növekvő társadalmi igény következtében az 

intézmény működtetésével összefüggő 

feladatok új munkavállalók alkalmazását is 

szükségessé teheti. 

Közvetett hatásként kiemelhető, hogy a 

hátrányos helyzetű csoportok 

aktivizálásával összefüggő szolgáltatások 

biztosításával lehetőség mutatkozhat az 

ellátásokban részesülők számára speciális 

tevékenységek és munkakörök ellátására. 

 

Kecskemét, 2018. április 24. 
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 Falu György 

 bizottsági elnök 

 Kecskemét Megyei Jogú Város Közgyűlése 

 Fejlesztési, Környezetvédelmi és Agrár Bizottság 

 A Szervezeti Működési Szabályzat szerint 

 értékelésre kijelölt szervezeti egység vezetője 


