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ELŐTERJESZTÉS 

 

Kecskemét Megyei Jogú Város Közgyűlése 

Fejlesztési, Környezetvédelmi és Agrár Bizottság 

 

2018. szeptember 11-én 

tartandó ülésére 

 

Tárgy: Döntés a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program keretében 

benyújtandó támogatási kérelemben megjelölt projekt illeszkedéséről Kecskemét 

Megyei Jogú Város Integrált Területi Programjában meghatározott területi kiválasztási 

kritériumhoz 

 

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 (a továbbiakban: TOP) 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 (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. 

 

Kérem, hogy a TOP 6. prioritására benyújtandó támogatási igény megalapozása érdekében a 

Tisztelt Bizottság az alábbi fejlesztési elképzelés vonatkozásában szíveskedjen dönteni. 

 

A TOP-6.3.1-16 kódszámú „Barnamezős területek rehabilitációja” című felhívásra 

benyújtandó „Infrastrukturális fejlesztések a Rudolf-laktanyában” című támogatási 

kérelem 

 

Magyarország Kormányának TOP-6.3.1-16 kódszámú felhívása a helyi önkormányzatok 

részére a megyei jogú városok barnamezős területeinek környezettudatos átalakítása, 



vállalkozói tevékenységeket ösztönző, a népességmegtartó településfejlesztési beavatkozások 

érdekében került kiírásra. 

 

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata a felhívásra 2017. szeptember 29. napján 

TOP-6.3.1-16-KE1-2017-00001 azonosító számon nyújtott be támogatási kérelmet „Parkolási 

infrastruktúra kialakítása a Rudolf-laktanyában” címmel. Tekintettel arra, hogy az építőipari 

áremelkedések következtében a beruházás keretében tervezett fejlesztések előzetesen becsült 

költségei jelentősen meghaladták a projekten belül rendelkezésre álló forrás összegét, ezért 

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése támogatási kérelemmel 

kapcsolatos döntés meghozataláról szóló 108/2018. (VI.21.) számú határozatában 

foglaltaknak megfelelően az önkormányzat kezdeményezte a támogatási szerződés 

megszüntetését. A szerződéstől történő elállás tudomásulvételéről a Közreműködő Szervezet 

2018. július 9. napján küldött tájékoztatást, míg a támogatási konstrukció újbóli megnyitása az 

Irányító Hatóság részéről 2018. július 26. napján történt meg. Az új támogatási kérelem 

benyújtásának határideje 2018. október 1. napja. 

 

Az „Infrastrukturális fejlesztések a Rudolf-laktanyában” című projekt keretében a Kecskemét, 

10208/5 helyrajzi számú egykori Rudolf-laktanya területén egy istálló épületszerkezetig 

történő felújítása, a barnamezős területen belüli közmű-infrastruktúra kialakítása, továbbá 

zöldfelületi rekonstrukció került tervezésre. 

 

A fejlesztés szorosan kapcsolódik a Rudolf-laktanya komplex megújításához, melynek alapja 

a TOP-6.3.1-15-KE1-2016-00001 azonosítószámú, „A Rudolf-kert építészeti és közterületi 

fejlesztése, szinergiában a városgazdaságilag fenntartható célkitűzéseivel” című projekt 

keretében megvalósításra kerülő teljes barnamezős revitalizáció. Az akcióterületen 

megvalósuló további, többek között szociális, turisztikai, oktatási, valamint egyéb épület- és 

területfejlesztések úgy válhatnak teljessé, ha a közösség által igénybe vehető tér, illetve 

zöldfelület megtartása mellett kiépítésre kerül az alapműködéshez elengedhetetlen közmű-

infrastruktúra.  

 

A fejlesztési elképzelés közvetlenül támogatja a település gazdaságának élénkítését és 

munkahelyteremtését, funkcionálisan szorosan kapcsolódva a területen megvalósuló egyéb, 

gazdaságélénkítő tevékenységet támogató beruházásokhoz.  

 

Tervezett beruházás nagyságrendje: nettó  1 165 000 000 Ft 

Becsült projekt összköltség: nettó  1 300 000 000 Ft 

Tervezett elszámolható költség: nettó  1 300 000 000 Ft 

Támogatás maximális mértéke: nettó  1 300 000 000 Ft 

Maximális támogatási intenzitás: 100 % 

Tervezett megvalósítás:  2018.11.30 - 2021.03.31 

 

A felhívás értelmében a támogatási kérelem benyújtásának nem feltétele a kész tervek 

megléte, ezért a projektek pontos műszaki tartalma és költségvetése a projektfejlesztések 

időszaka alatt kerül kidolgozásra. 

 



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

elképzelés megvalósítása érdekében benyújtandó támogatási kérelem ITP-ben meghatározott 

területi kiválasztási kritériumokhoz történő illeszkedéséről és hatalmazzon fel a mellékelt 

nyilatkozat aláírására.  

 

Az illeszkedés részletes indokolása a nyilatkozat „Az illeszkedés magyarázata” oszlopában 

található. 

 

Kecskemét, 2018. augusztus 21. 

 

Falu György 

elnök 



 

HATÁROZAT-TERVEZET 

 

 

…/2018. (IX.11.) FKAB. sz. határozat 

Döntés a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program keretében benyújtandó 

támogatási kérelemben megjelölt projekt illeszkedéséről Kecskemét Megyei Jogú Város 

Integrált Területi Programjában meghatározott területi kiválasztási kritériumhoz 
 

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-6.3.1-16 kódszámú „Barnamezős területek 

rehabilitációja” című felhívás keretében megvalósítandó „Infrastrukturális fejlesztések a 

Rudolf-laktanyában” című projekt a Kecskemét Megyei Jogú Város Integrált Területi 

Programjában meghatározott területi kiválasztási kritériumokhoz illeszkedik.  

 

2) A bizottság felhatalmazza Falu György elnököt, hogy a határozat-tervezet mellékletében 

foglalt tartalommal az ITP-ben meghatározott területi kiválasztási kritériumokhoz történő 

illeszkedésről szóló nyilatkozatot aláírja. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Falu György bizottsági elnök 


