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Tisztelt Bizottság! 

 

A Nemzetgazdasági Minisztérium és Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata 2015. 

augusztus 15-én kötötte meg a 2014-2020 közötti időszak Terület- és Településfejlesztési 

Operatív Programja 6. Fenntartható városfejlesztés prioritásának végrehajtási feladatairól 

szóló megállapodást, mely annak közgyűlési jóváhagyásától, 2015. szeptember 24-től 

hatályos. 

 

A Megállapodás II.2.2. pontja a TOP 6. prioritásának végrehajtása érdekében az 

önkormányzat kötelezettségeként írja elő a megvalósítani tervezett projektelemek értékelését, 

oly módon, hogy a tervezett projektelem miként illeszkedik Kecskemét Megyei Jogú Város 

Integrált Területi Programjában (továbbiakban: ITP) meghatározott területi kiválasztási 

kritériumokhoz. 

 

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének a Közgyűlés és Szervei 

Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 4/2013. (II.14.) önkormányzati rendelete 2. 

melléklete 3.1.6. pontja alapján a Fejlesztési, Környezetvédelmi és Agrár Bizottság (a 

továbbiakban: Bizottság) dönt a megállapodás II.2.2. pontjában meghatározott értékelési 

feladatokkal kapcsolatban. 

 

A Bizottság az alábbi határozataival megállapította a következő projektek illeszkedésének 

megfelelőségét az ITP-ben meghatározott területi kiválasztási kritériumokhoz.  

 

Határozat száma Projekt azonosító Projekt cím 

42/2016. (IX.15.) 

TOP-6.4.1-15-KE1-2016-00002  

Bem u. – Kuruc krt. 

kereszteződésében körforgalom 

kiépítése  

TOP-6.4.1-15-KE1-2016-00004 

Kecskeméten az 5-ös sz. főút 

mentén a Külső-Szegedi úttól az 

54 sz. főútig létesítendő gyalog-

kerékpárút építése 

TOP-6.4.1-15-KE1-2016-00005 Margaréta buszforduló kiépítése 



43/2017. (VI.20) TOP-6.1.5-16-KE1-2017-00002 Szolnoki út felújítása 

49/2016. (IX.20) TOP-6.1.1-15-KE1-2016-00001 

Gazdasági területekhez 

kapcsolódó útfelújítások 

Kecskeméten 

 

 

A 2014-2020 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó 

támogatások felhasználásának rendjéről szóló 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 56/C. § 

szakasza értelmében a projektfejlesztési időszak lezárásaként szerződésmódosítási kérelem 

keretében szükséges benyújtani a projektet megalapozó dokumentációt, mely alapján a 

támogatási szerződés módosításában véglegesítésre kerül a megvalósítandó projekt műszaki-

szakmai tartalma.   

 

Kérem, hogy a benyújtandó projektdokumentációk megalapozása érdekében a Tisztelt 

Bizottság az alábbi vonatkozásában szíveskedjen dönteni. 

 

1. A TOP-6.4.1-15-KE1-2016-00004 azonosító számú, „Kecskeméten az 5-ös sz. főút 

mentén a Külső-Szegedi úttól az 54 sz. főútig létesítendő gyalog-kerékpárút építése” című 

projekt támogatási szerződése 2017. január 26-án lépett hatályba. A fejlesztést megalapozó 

projekt terv, valamint kivitelezésre alkalmas engedélyezési tervek elkészültek, melyek alapján 

a projektfejlesztési időszakot lezáró dokumentáció összeállításra került az Irányító Hatóság 

részére. A benyújtandó dokumentumok alapján a fejlesztés az eredeti projekt elképzelés 

szerint megvalósítható, a támogatási kérelemben vállalt projektcéloknak, valamint műszaki-

szakmai eredménynek megfelelően. 

 

2. A TOP-6.4.1-15-KE1-2016-00002 azonosító számú, „Bem u. – Kuruc krt. 

kereszteződésében körforgalom kiépítése” című projekt támogatási szerződése 2016. 

december 21-én lépett hatályba. A fejlesztést megalapozó projekt terv, valamint kivitelezésre 

alkalmas engedélyezési tervek elkészültek, melyek alapján a projektfejlesztési időszakot 

lezáró dokumentáció összeállításra került az Irányító Hatóság részére. A benyújtandó 

dokumentumok alapján a fejlesztés az eredeti projekt elképzelés szerint megvalósítható, a 

támogatási kérelemben vállalt projektcéloknak, valamint műszaki-szakmai eredménynek 

megfelelően. 

 

3. A TOP-6.4.1-15-KE1-2016-00005 azonosító számú, „Margaréta buszforduló 

kiépítése” című projekt támogatási szerződése 2016. december 15-én lépett hatályba. A 

fejlesztést megalapozó megvalósíthatósági tanulmány, valamint kivitelezésre alkalmas 

engedélyezési tervek elkészültek, melyek alapján a projektfejlesztési időszakot lezáró 

dokumentáció összeállításra került az Irányító Hatóság részére. A benyújtandó 

dokumentumok alapján a fejlesztés az eredeti projekt elképzelés szerint megvalósítható, a 

támogatási kérelemben vállalt projektcéloknak, valamint műszaki-szakmai eredménynek 

megfelelően. 

 

4. A TOP-6.1.5-16-KE1-2017-00002 azonosító számú, „Szolnoki út felújítása” című 

projekt támogatási szerződése 2017. december 15-én lépett hatályba.  A fejlesztést 

megalapozó műszaki leírás elkészült, mely alapján a projektfejlesztési időszakot lezáró 

dokumentáció összeállításra került az Irányító Hatóság részére. A benyújtandó 

dokumentumok alapján a fejlesztés az eredeti projekt elképzelés szerint megvalósítható, a 

támogatási kérelemben vállalt projektcéloknak, valamint műszaki-szakmai eredménynek 

megfelelően. 

 



5. A TOP-6.1.1-15-KE1-2016-00001 azonosító számú, „Gazdasági területekhez 

kapcsolódó útfelújítások Kecskeméten” című projekt támogatási szerződése 2016. december 

29-én lépett hatályba.  A fejlesztést megalapozó műszaki leírás, üzleti terv és megalapozó 

tanulmány elkészült, mely alapján a projektfejlesztési időszakot lezáró dokumentáció 

összeállításra került az Irányító Hatóság részére. A benyújtandó dokumentumok alapján a 

fejlesztés az eredeti projekt elképzelés szerint megvalósítható, a támogatási kérelemben vállalt 

projektcéloknak, valamint műszaki-szakmai eredménynek megfelelően. 

 

Kérem, hogy a Tisztelt Bizottság a határozat-tervezet elfogadásával döntsön a 

projektfejlesztési időszakok lezárásáról, valamint a projektek megvalósítása érdekében a 

projektdokumentációkkal együtt benyújtandó szerződésmódosítási kérelmek ITP-ben 

meghatározott területi kiválasztási kritériumokhoz történő illeszkedéséről, és hatalmazzon fel 

a mellékelt nyilatkozatok aláírására. 

 

Az illeszkedések részletes indokolása a nyilatkozatok „Az illeszkedés magyarázata” 

oszlopában találhatóak. 

 

Kecskemét, 2018. május 31. 

 

 

Falu György 

elnök 

 



HATÁROZAT-TERVEZET 

 

 

 

…/2018. (VI.19.) FKAB. sz. határozat 

Döntés a Területi és Településfejlesztési Operatív Program keretében megvalósuló 

projektek projektfejlesztési időszak lezárásaként benyújtandó dokumentációinak 

illeszkedéséről Kecskemét Megyei Jogú Város Integrált Területi Programjában 

meghatározott területi kiválasztási kritériumokhoz 
 

Kecskemét Megyei Jogú Város Közgyűlése Fejlesztési, Környezetvédelmi és Agrár Bizottság 

megtárgyalta Falu György elnök     -     /2018. számú előterjesztését, és az alábbi döntést 

hozta: 

 

1.) A bizottság megállapítja, hogy a TOP-6.4.1-15-KE1-2016-00004 azonosító számú, 

„Kecskeméten az 5-ös sz. főút mentén a Külső-Szegedi úttól az 54 sz. főútig 

létesítendő gyalog-kerékpárút építése” című projekt projektfejlesztést megalapozó 

dokumentációja illeszkedik a Kecskemét Megyei Jogú Város Integrált Területi 

Programjában meghatározott területi kiválasztási kritériumokhoz. 

 

2.) A bizottság megállapítja, hogy a TOP-6.4.1-15-KE1-2016-00002 azonosító számú, 

„Bem u. – Kuruc krt. kereszteződésében körforgalom kiépítése” című projekt 

projektfejlesztést megalapozó dokumentációja illeszkedik a Kecskemét Megyei Jogú 

Város Integrált Területi Programjában meghatározott területi kiválasztási 

kritériumokhoz. 

 

3.) A bizottság megállapítja, hogy a TOP-6.4.1-15-KE1-2016-00005 azonosító számú, 

„Margaréta buszforduló kiépítése” című projekt projektfejlesztést megalapozó 

dokumentációja illeszkedik a Kecskemét Megyei Jogú Város Integrált Területi 

Programjában meghatározott területi kiválasztási kritériumokhoz. 

 

4.) A bizottság megállapítja, hogy a TOP-6.1.5-16-KE1-2017-00002 azonosító számú, 

„Szolnoki út felújítása” című projekt projektfejlesztést megalapozó dokumentációja 

illeszkedik a Kecskemét Megyei Jogú Város Integrált Területi Programjában 

meghatározott területi kiválasztási kritériumokhoz. 

 

5.) A bizottság megállapítja, hogy a TOP-6.1.1-15-KE1-2016-00001 azonosító számú, 

„Gazdasági területekhez kapcsolódó útfelújítások Kecskeméten” című projekt 

projektfejlesztést megalapozó dokumentációja illeszkedik a Kecskemét Megyei Jogú 

Város Integrált Területi Programjában meghatározott területi kiválasztási 

kritériumokhoz. 

 

6.) A bizottság felkéri Falu György elnököt, hogy az 1-5). pontok szerinti döntések 

alapján a határozat-tervezet mellékletét képező nyilatkozatokat írja alá. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Falu György bizottsági elnök 


