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„A terv semmi, a tervezés minden.” (Eisenhower) 

 

KECSKEMÉT GAZDASÁGFEJLESZTÉSI PROGRAMJÁNAK MEGÚJÍTÁSA 

 

1. BEVEZETŐ  

1.1. Előzmények 

 

Kecskemét 2002-ben elfogadott településfejlesztési koncepciója mellett a város másik 

nagyhatású – jövőbeli lehetőségeket leginkább meghatározó – fejlesztési dokumentuma a 2006-

ban elfogadott (a 2007-2013 évekre szóló) gazdasági programja, amely a város gazdasági–

társadalmi helyzetének feltárásával, a gazdaság szerepének és lehetséges jövőjének 

felvázolásával, valamint az önkormányzati programok és projektelemek rendszerezésével 

kívánt alapot adni a jövőbeli programok megalkotásához.  

Kecskemét 2006-ban megválasztott új önkormányzatának – az ÖTV szerint – 

mandátuma időtartamára meg kell újítania gazdasági programját. Indokolja ezt nemcsak 

e törvényi előírás, hanem a folyamatosan változó külső és belső tervezési, fejlesztési és 

finanszírozási körülmények sora is.  

Az Európai Unióban – az elmúlt évtizedek regionális politikára koncentráló fejlesztési 

és területi felzárkóztatási megoldásai után – most erőteljesen a városok felé fordul a figyelem. 

E szerint az új felfogás szerint – a kibővült Unió globális versenyképességét is megalapozandó 

– a tudásalapú, modern és kooperációképes gazdaság fejlesztésének alapjai elsősorban a 

városokban vannak. A „városi pólusok” tudatos fejlesztése feltételezi, hogy megfelelően 

összehangolt beruházások és jó minőségű elérhetőség esetén az urbánus központok vidékeik 

jelentős részére is kedvező, kisugárzó, fejlesztő hatással bírnak majd.  

A Kecskemét város gazdasági programját megújító tézisek elkészítését az is indokolja, 

hogy a Brüsszelben elfogadás előtt álló Új Magyarország Fejlesztési Terv, annak különböző 

ágazati és regionális operatív programjai, valamint az Új Magyarország Vidékfejlesztési 

Program által kínált pályázati lehetőségeket hozzá kell illeszteni Kecskemétnek a korábbi 

dokumentumokban szereplő és aktualizált fejlesztési elképzeléseihez, stratégiai céljaihoz.   

Fontos a tervek megújítása abból a szempontból is, hogy a város számára adódó egyes 

– új pályázati-fejlesztési lehetőségekből megvalósuló – programok egymást erősítő hatását is 

tervezze, biztosítsa.  
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1.2. A folyamatos tervezésről 

 

Gyorsan változó világunkban a terveknek is követniük kell a változó körülményeket. A 

különböző időszakokban kitűzött távlati célok eléréséhez ki kell használni a rövid távon 

kínálkozó, aktuálisan tervezhető lehetőségeket. Az Európában, az országban, a régióban és a 

városban zajló reálfolyamatok felismerése, követése és az adódó új lehetőségekkel való 

összevetése jelentheti a komoly, megalapozott, előrelátó és távlatos várostervezés lényegét.  

Egy Kecskeméthez hasonló méretű városban tehát dinamikus tervezésre van szükség, 

amely a tervek megvalósulásának folyamatos figyelemmel kísérésén (monitoringján) keresztül 

időben észleli, ha a külső körülmények – akár nem tervezett – változása miatt módosítani kell a 

különböző terveket. Nyugodtan lehet és kell is változtatni rajtuk, ha szükséges, de a változás 

ugyanolyan gondos megfontolást kíván, mint az eredeti hosszú távú terv kialakítása. 

Jelentősebb változások esetén a teljes tervrendszert át kell tekinteni, hogy mely tervek 

(koncepció, településrendezési terv, gazdasági program), mely elemeiben szükséges a 

módosítás (1. ábra). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
1. ábra: A gazdaságfejlesztési program illeszkedése és helye a tervezési rendszerben 
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A folyamatos tervezésnek fontos célja, hogy a városi (önkormányzati, civil és 

gazdasági) szereplők között folyamatos kommunikációt generáljon, annak állandó 

fórumot és alkalmat biztosítson. Csak így lehet biztosítani, hogy a tervek és a benne kitűzött 

célok mindenkor a lehetséges konszenzuson alapuljanak. Ezért is mondják: a folyamatos 

tervezés folyamatos gondolkodást és folyamatos ellenőrzést jelent, ami a hatékony és 

fenntartható városfejlesztésnek elengedhetetlen összetevője. 

 
 
2. A VÁROSTERVEZÉS ÉS FEJLESZTÉS MEGVÁLTOZOTT KÖRÜLMÉNYEI 
 

Az Európa Terv (2007-2013.) kidolgozásának tartalmi és szervezeti kereteiről szóló 

1076/2004. (VII.22.) Korm. határozatban a törvényalkotók felhívják a figyelmet, hogy – a 

regionális fejlesztések mellett – az Unió fejlesztési és támogatáspolitikájához is 

kapcsolódóan az országon belül területileg kiegyensúlyozott – nagyvárosokon alapuló –, 

több pólusú fejlesztést kell megvalósítani. E szerint lehetővé kell tenni, hogy a fejlett városok 

és agglomerációik megerősítsék pozícióikat és egyes új gazdasági ágazatoknak helyt adva akár 

nemzetközi tekintetben is versenyképessé váljanak. A regionális és kiegyenlítő típusú 

fejlesztésnek pedig biztosítania kell a településhálózat többi, kisvárosi, falusi, tanyai elemének 

kapcsolódását e növekedési pólusukhoz, területekhez, tengelyekhez. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. ábra: A városfejlesztés új tényezői és összefüggéseik 

 

 
VÁROSOK A RÉGIÓBAN 

 
(pólusok, gazdasági, idegenforgalmi, szellemi-kulturális szerep) 

A VÁROSOK ÉLETMINŐSÉGE 
 

(belső komfortosság) 

VÁROSOK ÉS VIDÉKEK 
 

(a kistérségi kisugárzás, szervező és ellátó központ szerep) 

HÁLÓZATI 
SZEREP 

VERSENY-
KÉPESSÉG 

VÁROSI 
KÖRNYEZET 

VÁROSI 
TÁRSADALOM 
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Kecskemétnek is alkalmazkodnia kell az új európai és hazai fejlesztési politikához, 

s fejlődése érdekében aktivizálnia kell a városfejlesztéshez kapcsolódó szakmai, szervezeti és 

anyagi forrásait. E tervezési és fejlesztési folyamat semmiképpen nem lehet véletlenszerű, vagy 

választási ciklusokhoz kötött, netán a mindenkori gazdasági-társadalmi eseményekre csupán 

reagáló döntések sorozata.  

A városnak csak összehangolt, az európai városfejlesztési elveket szem előtt tartó, 

hosszú távú stratégiai tervezés ad esélyt a valódi sikerre. (Részletes felsorolásuk az 1. sz. 

mellékletben.)  

 
2.1. A fontosabb európai városfejlesztési elvek és ajánlások 

Napjaink alapvető követelménye, hogy minden város – méretüktől és hálózati 

helyüktől, a tényleges térbeli ellátó-képességüktől (vidékükre jutó jelentőségtöbbletük) 

függetlenül – rendelkezzen olyan sajátos egyedi, fejlesztési elképzeléssel, prioritással, 

fontos funkcióval, amely megkülönbözteti a régió többi városától. 

A saját arculat kialakítása során Kecskemétnek törekednie kell a rendszerelvű 

gondolkodásra. A tervezés során figyelembe kell venni, hogy a város gazdasági, társadalmi, 

környezeti és műszaki rendszerek szövete.  

A közöttük lévő kényes egyensúlyt – az új európai városfejlesztési ajánlásoknak 

(Aalborgi Charta 1994) megfelelően – csak a felmerülő problémák integrált kezelésével, a 

szinergikus hatásokat figyelembe vevő, a (környezeti, társadalmi és gazdasági) 

fenntarthatóságot szem előtt tartó módon lehet biztosítani. 

A városnak, mint élő organizmusnak a működéséből, összetett rendszerként viselkedő 

mivoltából adódóan a feladatok között gyakran erősen keverednek a gazdasági, a műszaki-

építészeti és a társadalmi problémák megoldási igényei. Ezeket éppúgy nem lehet egymástól 

elválasztva kezelni, mint ahogy a város sem értelmezhető pusztán műszaki, gazdasági vagy 

közigazgatási szempontok alapján. A város életteret, lakóhelyet, munkahelyet, környezeti és 

szellemi értéket is jelent, mely tényezők egyre meghatározóbbak a város fejlődése 

szempontjából. Időszerű tehát a fizikai, társadalmi és gazdasági megújhodásokat egyaránt 

magában foglaló, integrált várostervezési megközelítések (Új Athéni Charta, 1998) tudatos 

és alapos tervezési előkészítést jelentő alkalmazása.  

A város sikeres fejlesztésének másik alapköve a partnerség, amely településközi és 

településen belüli viszonylatokban is értelmezhető. 
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Az Európai Unióban a városok nemcsak versenyben állnak egymással, de egyúttal keresik 
az együttműködési lehetőségeket is (Európai Területfejlesztési Perspektíva, 1999). A 
különbözőség és „unikalitás” sohasem öncélú, hanem az együttműködés alapját képezi, s a 
kölcsönös előnyökre kooperáció épül. Az élő városközi kapcsolatok gyorsan konkrét célok 
szolgálata mellé állíthatók, s a közös érdekek megsokszorozzák a város érdekérvényesítő 
képességét. A települések közötti partnerség építésén belül kiemelt figyelmet fordít az 
Európai Unió a város-vidék kapcsolatok újraélesztésére is. Kecskemétnek ki kell tekintenie 
saját határain túlra és szerveznie kell a térségét. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3. ábra: Kecskemét kistérsége és ingázási vonzáskörzete 
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Napjainkban gyengének ítélhető Kecskemét város térségét integráló, tudatos „húzó” 

szerepköre. Ennek erősítésére, olyan együttműködésre van szükség, amely a közös érdekek 

mentén képes összefogásra ösztönözni a város vonzáskörzetének társadalmi, közösségi, 

gazdasági szervezeteit, önkormányzatait, ezzel lehetőséget teremtve közös projektek 

kidolgozására az élet számos területén (pl. LEADER program) . 

A partnerségi kapcsolatok másik területi szintjét a településen belüli 

együttműködések képezik, melyek kialakítása azért fontos, mert a legtöbb társadalmi, 

gazdasági folyamatban a város már nem rendelkezik döntő hatással, hanem csak egy a sok 

résztvevő közül. Ezért a város- és gazdaságfejlesztési döntések valódi megalapozása nem 

képzelhető el a helyi lakosság, a gazdasági szereplők és a városvezetés közötti érdemi 

párbeszéd megteremtése nélkül. Konszenzuson alapuló város- és gazdaságfejlesztésre van 

szükség ahhoz, hogy a résztvevők elfogadják, megértsék a tervek lényegét, és elkötelezettekké 

váljanak végrehajtásukban. 

Az európai városfejlesztési elveken nyugvó tervezési és szervezési feladatok azonban 

nem képzelhetők el professzionális szervezet nélkül sem. Ennek feltétele a kezdeményező-

koordináló, a rugalmasabb és a változó fejlesztési elképzelések befogadására nyitottabb 

intézményi háttér megteremtése, amely kiemelten kezeli a város- és gazdaságfejlesztést (pl. 

önálló fejlesztő szervezet (kht.) létrehozása). Egy ilyen professzionális szervezet – a 

hagyományos hivatali struktúrához képest radikálisan más feladatszervezése révén – egyrészt 

az integrált városfejlesztési megközelítések kidolgozását teszi lehetővé, s az adódó problémák 

megoldását egyfajta proaktív irányítási szemlélettel. Ez erősítheti a helyi gazdaság innovációs 

képességét és mozgósíthatja a város szellemi bázisát is. 

 
2.2. A mai magyar városfejlesztés legfontosabb sarokpontjai 

 

Az Országos Fejlesztéspolitikai Koncepcióra is épülő Új Magyarország Fejlesztési 

Terv napjaink egyik, ha nem a legfontosabb hazai fejlesztési dokumentuma, amely az 

elkövetkező hét évben (2007-2013) a fejlesztéspolitikánk kereteit határozza meg. 

A tervdokumentum társadalmi-gazdasági helyzetértékelő részében több szakasz is 

foglalkozik – az ország területi folyamatai és térszerkezeti problémái mellett – a város-vidék 

kapcsolatokkal és a városok feszítő problémáival. Az elemzés megállapítja, hogy 

Magyarország regionális fejlettségbeli különbségei az elmúlt 15 évben nem csökkentek. A 

területi különbségek sok esetben nem csak a régiók között, hanem azokon belül is (városok, 

falvak, tanyák) jelentősek. 
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A helyzetértékelő részben külön kitért a dokumentum az  épített környezetet 

fenyegető néhány problémára (pl. a kulturális értéket képviselő történelmi épületek 

helyzetére), valamint a város- és térségfejlesztésben eddig elért eredményekre és a jövőbeli 

lehetőségekre. A jelentés kiemeli, hogy egyes városrészek újraélesztése, az új városi 

funkciók megjelenése kedvezően hat a lakosság életminőségére és a gazdasági lehetőségek 

bővülésére. Megállapítja továbbá, hogy komoly tartalékok rejlenek egyes barnamezős 

városrészek újraélesztésében (pl. Rudolf laktanya). 

Várospolitikához, városfejlesztéshez és a területi politikához köthető feladatokat a 

dokumentumban a horizontális politikák érvényesítése és a területi kohézió erősítésében 

találhattunk. E szerint a területi kohézió érvényesítésének két legfontosabb térkategóriáját 

a városi és a vidéki terek jelentik.  

• A városi és a vidéki térségeket sajátos funkcióiknak megfelelően kell fejleszteni 

(Kecskemét esetében a Kiskunság tanyás vidéke jelenthet ilyen irányt).  

• A városokban a barnamezős fejlesztéseket a zöldmezős beruházásokkal szemben 

előnyben részesítő területhasználatot kell megteremteni (pl. Rudolf laktanya). 

• Meg kell teremteni a közkincset képező természeti és kulturális értékek, illetve a 

közszolgáltatások elérhetőségének, hozzáférhetőségének és akadálymenetesítésének 

feltételeit (Kecskemét főtere és tervezett Rákóczi „főutca” programja tartozhat 

ide). 

• A fenntarthatóságra, az értékmegőrzésre és a biztonságra tekintettel kell kiválasztani a 

fejlesztések helyét, valamint így kell kialakítani a területi közigazgatás és a 

közszolgáltatások szervezését is (a kecskeméti TRT korszerűsítése és az e-

közigazgatás kecskeméti programja ennek felehet meg).  

• A fejlesztések illeszkedjenek a helyi adottságokhoz, mélyítsék el a helyi 

környezettudatosságot és erősítsék a táj értékei iránti felelősségérzetet (Kecskemét a 

Homokhátság program szervezője és az Alföld környezetvédelmi környezetipari 

központja lehet). 

• A fejlesztések ösztönözzék a térségen belüli anyag- és energia-gazdálkodási ciklusok 

kialakulását, valamint segítsék elő a térségek belső erőforrásainak feltárását és minél 

hatékonyabb hasznosítását. Az anyag-, energia-, információ- és tudásáramok minél 

hosszabban, a jövedelmek pedig minél nagyobb mértékben maradjanak helyben, a 

térségekben (ennek alapját a kecskeméti Kreatív Tudásközpont vetheti meg).  
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2.3. A belátható források adta lehetőségek és a fejlesztési folyamat alapfeltételei 

 
Kecskemét európai városfejlesztési módszerekkel történő, átgondolt fejlesztéséhez, s a 

korábbi, illetve e fejlesztési dokumentumban meghatározott célok eléréséhez a város saját 

forrásain, kötvény-kibocsátási lehetőségén és banki hitelek felvételén kívül elsősorban 

európai uniós források állnak rendelkezésre. A megvalósítani kívánt nagyobb volumenű 

városi programok számára ezért mindenképpen fontos az uniós fejlesztési célok és támogatási 

területek pontos ismerete. A kormány által elfogadott, s a brüsszeli döntéshozók asztalán lévő 

magyarországi operatív programok (8 ágazati és a dél-alföldi regionális) teszik lehetővé a 

Strukturális és Kohéziós Alapok forrásainak lehívását. Kecskemét kidolgozott programjaival 

mindegyikre eséllyel jelentkezhet1.  

A város sikeres pályázati tevékenységének azonban számos feltétele van, melyek, ha 

teljesülnek, akkor harmonikus és tervezhető városfejlesztést valósítható meg. Ha a fejlesztési 

folyamathoz szükséges bármely lépcsőfok kimarad, vagy az egyes programok között nem 

lesz egymásra épülő összhang, nem teljes körűen lesznek átgondolva, akkor a 

programozási időszak folyamán állandó zavarokkal számolhatunk. Ez pedig nem csak az 

adott program megvalósulását, de a lefektetett fejlesztési célok elérését is veszélyeztetheti. 

Kecskemétnek a komplex, hosszú távon is tervezhető városfejlesztési tevékenység 

megvalósítása érdekében szakmai alapú városvezetésre, továbbá az alábbi intézkedések 

meghozatalára és feladatok ellátására kell törekednie: 

• Rendszerelvű településműködtető és fejlesztő gondolkodás kialakítása, amely 

számol a legkülönbözőbb összefüggésekkel, egymásra hatásokkal, holisztikusan is (lásd 

melléklet: Kecskemét gazdasági programjának összetevői).  

• Professzionális tervezés és fejlesztés, mely feltételezi egy városi fejlesztő-tervező 

szervezet létrehozását, megfelelő szakemberekkel, eszközökkel és felelőségi körökkel. 

(Ez a szervezet lehetne a gazdája és felelőse a városi projektek generálásának, 

előkészítésének, koordinálásának és ellenőrzésének.)  

• Belső egyetértés a fejlesztési irányokban és prioritásokban. Ennek alapvető feltétele a 

város politikai, szakmai és civil szervezeteinek, csoportjainak konszenzusa. 

                                                 
1 A kecskeméti programcímek és az operatív programok prioritásaihoz kötődő uniós források azonosítása és 
összekapcsolása megtörtént, mely az önkormányzat munkatársai által készített előterjesztésben olvasható.  



Kecskemét gazdasági programjának felülvizsgálata  

MTA Regionális Kutatások Központja Alföldi Tudományos Intézete, Kecskemét 9

• Széleskörű városi partnerség kialakítása. Az adott fejlesztési folyamatban érintett 

résztvevők bevonása, már a tervezés időszakától kezdődően. A folyamatos egyeztetések 

és az együttműködések alapját, s előfeltételét képezik a programok előkészítésének és 

megvalósításának. 

• Engedélyekkel és megvalósíthatósági, illetve hatástanulmányokkal rendelkező, 

részletesen kidolgozott tervek. A tervek előkészítéséhez szükséges a rendelkezésre álló 

szakmai szervezetek bevonása, s a „minden területre” kiterjedő előkészítés (pl. jogi, 

engedélyezési, szakmai, pénzügyi).  

• Programozás, amely nem csak a tervek előkészítésére terjed ki, de a projektek között 

fontossági sorrendet állít fel, figyel a projektek egymásra épülésére, ütemezésére és 

finanszírozhatóságára.  

• A pénzügyi források tervezése. A projektek zavartalan megvalósításához 

nélkülözhetetlen a projekt teljes időtartama alatt a pénzügyi eszközök rendelkezésre 

állása és a források megfelelő koordinációja, mely körültekintő pénzügyi tervezést tesz 

szükségessé. 

• Disszemináció, a lakosság széleskörű tájékoztatása. Egy projekt sikerét és 

elfogadottságát nagyban meghatározza, hogy a lakosság mennyire érzi magáénak az 

adott beruházást. Megfelelő tájékoztatással a lakossági támogatottság jelentős 

mértékben növelhető, így biztosítható a projekt gyors és eredményes megvalósítása. 

• A megvalósítás szakaszának koordinációja. Ez minden projekt legkritikusabb 

időszaka, amikor adott határidőre, adott tartalommal, adott pénzügyi keretek mellett a 

vállalt feladatokat teljesíteni kell. Ez csak megfelelően tervezett és előkészített 

kivitelezés mellett lehetséges, ennek elmaradása esetén nem csak az adott program 

pénzügyi támogatása, de a programot vezető szervezet hitele is veszélybe kerülhet. 

• A projekt értékelése. A megfelelő ellenőrzési folyamat (monitoring) kialakítása nem 

csak az adott projekt pontos és eredményes lezárását segítheti, hanem az ellenőrzés 

során szerzett tapasztalatok hozzájárulhatnak a új projektek eredményes kidolgozásához 

és megvalósításához, illetve a város és gazdaságfejlesztéshez kapcsolható tervezés 

hatékonyságának növeléséhez is. 
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3. KECSKEMÉT FEJLESZTÉSI CÉLJAINAK ÉS IRÁNYAINAK LEHETSÉGES 

MEGÚJÍTÁSA  

 

3.1. Kiindulópontok és mozgástér  

 

 A város 2002-ben elfogadott hosszú távú, 2020-ig előretekintő fejlesztési céljai ma is 

hitelesek, érvényben tarthatók (ld. melléklet). 

E távlatos célok szerint Kecskemét váljék: 

I. gazdaságilag innovatív, iparát is megújító, a kvalifikált munkaerőre és az 

információs technológiákra támaszkodó modern, szolgáltató-várossá, 

II.  az európai és magyar középváros-hálózat regionális szerepköröket betöltő, 

alföldi központjává, ugyanakkor önálló, agrár-tradícióira is építő kultúr- és 

idegenforgalmi centrummá, iskolavárossá, 

III. a helyi társadalom hosszú távú érdekeit érvényesítő, az itt élők 

életkörülményeit fejlesztő, a települési környezet harmóniaigényeit kielégítő, 

fenntartható várossá. 

 Ezek a nagy átfogó célok aktualitásukból nem vesztettek, sőt továbbra is alapot 

adhatnak a város fejlesztési programjainak egységbe foglalására, a különböző beruházások és 

projektek együttes városfejlesztési hatásának kibontakoztatására. 

Fontos rögzíteni, hogy az államszocializmusból a piacgazdaságba való, másfél évtizede 

tartó gazdasági – társadalmi – politikai átmenetben egy ekkora méretű város számára egyszerre 

megvalósítandó feladat  

• a felzárkózás, a korábbi évtizedek elmaradt infrastrukturális beruházásainak a pótlása,  

• a város és intézményei színvonalas működtetése éppúgy, mint  

• a városfejlesztés, új fejlesztési irányok kidolgozása, összehangolása, a város 

távlatait biztosító beruházások elindítása, támogatása, valamint  

• a város szűkebb környezetének települései felé megnyilvánuló térségi szerepvállalás, 

és speciális nagytérségi programok (pl. a Homokhátság tanyás térségének fejlesztése, 

vidékfejlesztés) generálása is. 

 
A felsorolt feladatok megvalósítása azonban csak körültekintő tervezéssel és a 

városfejlesztési súlypontok pontos meghatározásával lehetséges (ld. melléklet). 
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3.2. A városfejlesztés struktúrájának súlypontjai 

 

1. A városi minőség megteremtése, megújítása és megőrzése 

 A városi mobilitás lehetőségeinek és infrastruktúrájának összehangolt fejlesztése: a 

személygépkocsi-használat, a kerékpáros, gyalogos és tömegközlekedés optimális 

struktúrájának létrehozása. 

 Modern, hatékony, elérhető városi (alap)szolgáltatási háttér biztosítása. Melynek 

működtetése során az ügyfélcentrikus szolgáltatói jelleg kialakítását kell erősíteni. 

 A természeti és épített környezet értékőrző, értéknövelő fejlesztése, melynek egyik 

fontos eleme a városi ökorendszerrel való körültekintő gazdálkodás. Ahhoz, hogy a 

környezet terhelése csökkenthető legyen, olyan integrált megközelítést kell 

alkalmazni, amelyik a természeti erőforrások, az energia és a hulladék zárt 

ciklusaira épül.  

 A kulturális városfejlesztés lehetőségeinek kihasználása: 

A városnak az „eleven” kultúrát kell előmozdítania, amely kulturális és művészeti 

műhelyek kínálatára támaszkodik és kiemelt figyelmet fordít a kulturális örökség 

megőrzésére. Ezek az intézmények és a kulturális tevékenységek vonzóbbá teszik a 

várost a polgárok, a vállalkozások és a látogatók előtt. Kedvezően befolyásolja a 

város képét, erősíti a helyi lakosság büszkeségét és identitástudatát. 

 
2. Vonzó helyi gazdasági környezet kialakítása 

A vállalkozások Kecskemétre telepedését, a meglévők fejlődését jelentősen 

befolyásolja, hogy milyen környezetben, milyen körülmények között dolgozhatnak. 

A térségben meglévő versenyképes ágazatok (nyomdaipar, műanyagipar, gépgyártás, 

élelmiszeripar) erősítése és az új gazdasági tevékenységek bevezetése érdekében 

szükséges a vállalkozói és innovációs készség növelése, az együttműködések 

támogatása és a vállalkozói klíma javítása (pl. befektetés-ösztönzés, adó- és támogatás-

politika, egyablakos ügyintézés, inkubáció, új ipari területek biztosítása). A városi 

gazdaság jövőbeli fejlesztése során pedig olyan, a helyi adottságokra épülő 

tevékenységek meghonosítását célszerű támogatni, amelyek figyelembe veszik a 

termelési hagyományokat, a felhalmozott tudást és tapasztalatokat, valamint a 

fenntartható fejlődés szempontjait (pl. környezetipar, agrárlogisztika, bioenergetika). 
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3. Közösségépítés és társadalmi kohézió megteremtése 

A „valódi várost” a helyi lakosok hozzáállása, aktivitása, tenni akarása, a lehetőségeket 

megragadó és a város ügyeit szívén viselő magatartása teremti meg, amely nem 

képzelhető el a helyi identitás fejlesztése nélkül. Ameddig a lakosság nagyobb része 

számára a város nem jelent mást, mint pusztán életük műszaki, infrastrukturális keretét 

(utak, bevásárló központok, hivatalok, munkahelyek stb.), addig hiányozni fog az a 

szükséges aktivitás és befogadó közeg, amelyre alapozva a kezdeményezések – az egész 

várost megtermékenyítő módon – kiteljesedhetnének. A folyamat kiteljesedését 

súlyosan veszélyeztetheti a növekvő szegénység és a társadalmi kirekesztettség is, 

melynek kezelése alapfeltétele a társadalmi kohézió megteremtésének és a 

közösségépítésnek. 

 
4. Körültekintő városi területhasználat 

Miután a területhasználat a város életének térbeli leképeződése, szoros és kölcsönös 

meghatározottság áll fenn a város térbeli szerkezete, valamint működése és élhetősége 

között. Éppen ezért a város térszerkezetének és térhasználatának alakítása különös 

figyelmet érdemel, s nem redukálható pusztán műszaki, vagy „forrásszerzési” kérdéssé. 

Fontos a “kompakt város” (kis távolságokkal rendelkező város) gondolatának erősítése, 

hogy jobban kézben lehessen tartani a város további terjeszkedését, s meg lehessen 

valósítani egy, a közösségi érdekeket szem előtt tartó – környezeti, társadalmi, 

gazdasági és ellátási szempontból is – fenntartható városfejlesztést. 

 
 
3.3. A közeljövő tervezett nagyprogramjai és azok lehetséges fejlesztési kapcsolódásai  

 

 Kecskemét I. fejlesztési főirányát, azaz gazdasága innovatív megújítását segítheti, 

illetve alapozhatja meg a Homokbányában megvalósítandó Kecskeméti Kreatív 

Tudásközpont projekt. A Kecskeméti Főiskola szellemi hátterére is alapozva a tervezett 

tudásközpontban megvalósítható konkrét fejlesztések még pontosításra várnak. Lehetséges 

iránynak tűnhet például egyfajta új „környezetipar” hazai kutató – fejlesztő - termelő bázisának 

megteremtése, tekintettel a biogazdálkodásra, a fokozódó alternatív energia-felhasználás 

igényeire, az átalakuló hulladékgazdálkodás szükségleteire, s a Homokhátság fokozódó 

vízhiányára is. 
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Az I. mellett a II. főirányhoz is kapcsolódhatna Kecskemét Agrárinnovációs és 

Logisztikai Központtá való fejlesztése. A Kiskunság több mint száz éve, az XIX. század 

végén kialakult és méltán európai hírű agrikultúrája jó alapot adhat ehhez a fejlesztéshez. Mind 

a kutatások, mind a laboratóriumi fejlesztések, mind egy új, az egész Dél-Alföld régióra, sőt 

akár az egész Alföldre is kiható agrárlogisztikai, szállítási, raktározási bázis jelentősen 

hozzájárulhatna a város és a térsége hagyományos és új ágazatokra (pl. szárazságtűrő 

növények) is tekintettel lévő mezőgazdasági kultúrája megújításához, annak eltartó- és 

piacképessége növeléséhez. E fejlesztésnek szerves része lehet a Kecskeméti Főiskola és a 

város kutatóintézeti bázisára alapozottan megvalósuló modern Vidékfejlesztési Információs és 

Tanácsadó Központ. 

 Ugyancsak ezt a két fejlesztési irányt támogathatná a Rudolf laktanya területén 

kialakítható Állandó Mezőgazdasági Kiállítás és Vásár.  Ez az irány lenne erősíthető 

„átfogó” lovas-turisztikai fejlesztésekkel és a térségünk hagyományos mezőgazdaságát 

bemutató „AGRO-PARK”-kal.  

 

 
 

 

 

KECSKEMÉT 
ÚJ GAZDASÁG- ÉS 

SZOLGÁLTATÁSFEJLESZTÉSE 

KREATÍV 
TUDÁSKÖZPONT 

KÖRNYEZET- ÉS 
EGÉSZSÉGIPARI 
FEJLESZTÉSEK 

FŐISKOLAI 
KUTATÓBÁZIS 
FEJLESZTÉSE 

AUTÓ- ÉS 
GÉPIAPRI 

FEJLESZTÉSEK 

BIOENERGETIKAI 
FEJLESZTÉSEK 

KÓRHÁZ ÉS 
DIAGNOSZTIKAI 
FEJLESZTÉSEK 

IPARI PARKOK 
BŐVÍTÉSE 

INTEGRÁLT VÁROS 
TERVEZŐ-FEJLESZTŐ 

IRODA LÉTESÍTÉSE 

SZABADIDŐPARK ÉS 
GYÓGYFÜRDŐ 
FEJLESZTÉS 



Kecskemét gazdasági programjának felülvizsgálata  

MTA Regionális Kutatások Központja Alföldi Tudományos Intézete, Kecskemét 14

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A modern szolgáltató város funkciót és részben a III. fejlesztési főirányt is erősíthetné 

a gyógyvízre és szabadidő központ rekreációs adottságainak kihasználását biztosító 

gyógykórház-fejlesztés.  

A kultúra növekvő szerepét teljesíthetné az adottságok jobb kihasználásával és a 

meglévő programok tudatosabb összefűzésével a következő fejlesztési célpiramisban foglaltak 

megvalósítása.  
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Végül a jelenleg belátható nagyobb volumenű támogatandó projektek közé kerülhet a 

II. és a III. városi fejlesztési főirányokat is megalapozandó a Rákóczi út rehabilitációját 

jelentő „főutca” program. 

Ezen kiemelt programok mellett számos más lehetőség is adódhat a város számára, bár 

még nem történt meg az Új Magyarország Fejlesztési Terv ágazati és operatív programjainak 

véglegesítése. Amennyiben ez megtörténik, akkor a folyamatos tervezés szabályai szerint 

mindegyik Kecskemét fejlesztési irányt átfogó programot, programcsomagot újra kellene 

gondolni és hozzáigazítani az adódó pályázati lehetőségekhez (lásd a fejlesztési főirányok 

lehetséges programjait).  

A fenti – elsősorban a távlatos fejlesztési célokat kijelölő – célpiramisok mellett 

legalább olyan fontos lehet az itt élők életkörülményeit javító, a kisebb pályázati programokból 

is finanszírozható célpiramisban foglalt feladatok megvalósítása.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.  ÖSSZEGZÉS  

 
A hosszú távon is harmonikus városfejlesztés sokkal többet követel meg a mindenkori 

aktuális városi problémák orvoslásánál, éppen ezért elképzelhetetlen előretekintés nélkül. A 

tudatos városfejlesztés során a döntéseknek ezért egy előre jól meghatározott 

célrendszerbe kell illeszkedniük.  

Fontos lenne, hogy a városfejlesztés csaknem minden fontos területén rendelkezésre 

álljon egy olyan fejlesztési elképzelés, filozófia, körültekintően felépített jövőkép, amely 

mentén tervezhetővé, összehangolhatóvá válik a fejlődés. 
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Nemcsak a városvezetésnek kell határozott elképzelésekkel rendelkeznie a jövőről, 

hanem a város polgárainak is. Fontos, hogy sokan rendelkezzenek Kecskeméten 

megvalósítható jövőképpel a maguk, a családjuk, a vállalkozásuk, lakó- vagy civil-szakmai 

közösségük számára, s az is, hogy ezek megvalósításában számítson rájuk a város. 

A városi vezetők, szakemberek – mégoly előremutató – elképzelései is hiábavalóvá 

válhatnak, ha a polgárok megfelelő tájékoztatás és ismeretek híján nem érzi magukénak a 

terveket és nem állnak támogatótan a városfejlesztés ügye mögé. 

Ezért fontosak lehetnek az olyan több éves komplex fejlesztési programok, amelyek 

mentén a város egy-egy területen látványosan is előre tud lépni, de azok is, amelyek – akár 

apró beruházásokkal – a közérzetet javítják, a kisközösségek igényeit elégítik ki.  

 
Zárógondolatok – ajánlások 

 
Kecskemét város jövőbeni fejlődése nagyban függ majd attól, hogy a városért felelős 

szereplők (önkormányzat, gazdaság, intézményi szféra, szakmai és civil-társadalmi 

szervezetek) érlelő viták után egyetértésre jutnak-e a stratégiai jelentőségű fejlesztési 

célokat, prioritásokat illetően, s közösen képesek-e tenni érte.  

Ajánlható, hogy a város hozzon létre olyan fejlesztő-koordináló szervezetet, amelyik 

feladata Kecskemét egésze fejlődésének figyelemmel kísérése, a programok professzionális 

elkészítése, menedzselése, végrehajtása, a komplex szemléletű városfejlesztés folyamatos 

megvalósítása.  

Ajánlható, hogy a jelenlegi formákat meghaladó módon, élénk információáramlás és 

szakmai párbeszéd jellemezze a jövő városfejlesztési folyamatát, különös tekintettel a 

városrészek eltérő helyzetére és igényeire, illetve az egész várost érintő, nagy horderejű 

programok közös megvalósítására.  

Erősíteni szükséges a városmarketinget mind a reménybeli külső befektetők, a 

kormányzat és a régió felé, mind a város lakossága szellemi és anyagi hozzájárulásának 

feltárása és biztosítása céljából.  

Ajánlható, hogy „finom” fejlesztési és szervezési módszerekkel teremtsenek 

összhangot a városműködés, a fenntartás, a városban szükséges szintre hozó fejlesztések 

és a távlatos, nagy jelentőségű célok, programok megvalósítása között. E két fejlesztési 

folyamat belső összhangjának a megteremtése a város jövőjének kulcsproblémája.  

A város szellemisége, jó híre, a városi polgárok „mi tudata”, kötődései, identitása 

új, tudásalapú, innovatív fejlesztési energiákat szabadíthat fel a fejlesztések főbb céljainak 
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megvalósításhoz. Ezek sajátos módszerekkel való kiaknázása különösen fontos tényezője a 

jövő Kecskemétjének.  

Kecskemét fejlesztésének törekednie kell a komplexitásra, az egyes ágazatokat, 

illetve szférákat érintő programok közötti harmonikus összhang megteremtésére. Az e 

módszerrel végrehajtott fejlesztések közös és egymást erősítő hatásai nem nélkülözhetők.  

Ajánljuk, hogy az e dokumentumban kiemelt tényezőket és feltételeket lehetőség 

szerint mindig minden más fejlesztési beavatkozással „szembesítsék”, s a főbb várható 

hatásaikkal számoljanak.  

Ajánljuk, hogy a korrigált és a testület által elfogadott új gazdaságai program kapjon 

széles városi nyilvánosságot, s a hozzá érkezett további észrevételek, javaslatok kerüljenek 

feldolgozásra.  

Javasolható, hogy a TRT rendezési tervkészítés fejeződjön be, s párhuzamosan 

folytatódjék a városfejlesztés egyes részterületeinek (újra) átgondolt koncipiálása és az 

elfogadott prioritások megvalósításához szükséges operatív programozás is.  

 Ezek a következők lehetnek:  

• Kecskemét környezetfejlesztési és energiahatékonysági programja  

• Kecskemét szociális és esélyegyenlőségi programja 

• Kecskemét agrár—és külterület-megújítási programja 

• Kecskemét és térsége idegenforgalmi stratégiája (lásd melléklet külterületi ábrája)  

• A város kulturális és örökségvédelmi koncepciója  

Ajánljuk, hogy ezen elfogadott dokumentumban foglaltak évente egy nyílt 

önkormányzati vitanapon széles körben kerüljenek értékelésre, megvitatásra.  

 
Végül a legfőbb elérendő cél, hogy e sokszínű táj, a Duna –Tisza köze természetes 

központja, Kecskemét teljes értékűen nyerje vissza és egyben modernizálja a hajdan 

sikeres és érdemi decentralizáción alapuló gazdasági és helyi társadalmi -politikai döntési 

kompetenciáit.  

Az egyre inkább a minőségi jellemzőkkel mérhető, széles helyi társadalmi 

kreativitás és aktivitás a kecskemétiség a jövő fejlesztésnek ez az egyik legfontosabb 

pillére lehet.  

 
 

 
 



Kecskemét gazdasági programjának felülvizsgálata  

MTA Regionális Kutatások Központja Alföldi Tudományos Intézete, Kecskemét 18

MELLÉKLET 
 
 

Az európai városfejlesztési elvek rövid fogalommagyarázatai 

(forrás: az európai városfejlesztési dokumentumok alapján a szerzők összeállítása) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 Integrált szemlélet (integrált megközelítés): a környezet, a gazdaság és a társadalom
érdekeire egyaránt tekintettel lévő fejlesztéspolitika. 

 Stratégiai megközelítés: a kívánt eredmény elérését szolgáló szabályok, eljárások és
döntések koordinált, összehangolt rendszere, s az ezekbő l következő irányelvek követése.

 Programozás : o lyan komplex programokban történő gondolkodás, ahol az egyes
projektek mind egymással, mind a célkitűzésekkel összhangban vannak, és átgondolt,
elemeiben egymásra épülő rendszerbe illeszkednek. 

 Partnerség és együttműködés: a település működtetése és fejlesztése sohasem
elszigetelten valósul meg, ezért a programok és projektek tervezése, illetve megvalósítása
során szoros együttműködést kell kialakítani az érintett szervezetek illetve intézmények
között.  

 Tudatos térségi szerepvállalás: a város és vidéke között kiépített kölcsönös
együttműködés. 

 Fenntarthatóság: a városfejlesztési tevékenység semmiképpen se veszélyeztesse a város
meglévő természeti és kulturális értékeit, s ne csorbítsa azokat a lehetőségeket, amelyek
hozzájárulhatnak a város jövőbeli élhetőségéhez. 

 Forráskoordináció : a rendelkezésre álló fejlesztési forrásokat a legfontosabb feladatokra
koncentráltan kell elosztani, hogy ezáltal a legerősebb legyen a fejlesztés tovagyűrűző
hatása. 

 Költséghatékonyság és gazdasági fenntarthatóság: a szűkös források minél
hatékonyabban felhasználása érdekében prioritást élveznek azok a projektek, amelyek
nem egyszeri akció megvalósítását tűzik ki célul, hanem működő, a város fejlődésére
hosszú távon is pozitív hatást gyakorló, önfenntartó rendszerek létrehozását b iztosítják. 

 Megvalósíthatóság : A projektjavaslatoknak egyértelműen bizonyítaniuk kell, hogy a
fejlesztés megvalósításához szükséges feltételek biztosíto ttak, a szükséges emberi
erőforrás, szervezeti keretek, műszaki feltételek rendelkezésre állnak. 

 Professzionális fejlesztésirányítás : a városfejlesztési folyamat irányítása a korábbi
ágazati struktúra helyett egységes szervezeti keretben történő összpontosítása. 

 Folyamatos monitoring : a városi folyamatok nyomon követését és értékelését lehetővé
tevő információs háttér működtetése. 
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A stratégiai tervezés legfontosabb elemei az Aalborgi Charta (1994) ajánlásai alapján 

(forrás: Aalborgi Charta 1994) 

 

• a meglévő tervezési és pénzügyi keretek, illetve más programok és tervek ismerete;  

• a problémák és kiváltó okok szisztematikus feltárása (kiterjedt közösségi 

konzultációk révén);  

• a feladatok prioritásainak megállapítása (a problémák fényében);  

• a fenntartható közösség eszméjének megteremtése (a közösség minden szektorát 

magába foglaló részvételi eljárás útján); 

• az alternatív stratégiák megfontolása és értékelése;  

• akcióterv kialakítása (mérhető célokkal);  

• a terv megvalósításának tervezése (időrend kialakításával, felelősség-megosztással);  

• a tervmegvalósulás ellenőrzése (monitoring). 
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Kecskeméti Városfejlesztési Koncepció - fejlesztési struktúrák 

(forrás: Kecskemét Megyejogú Város Fejlesztési Koncepciója) 
 
 
 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 

 

 

 

1.  
Versenyképes és 

sokoldalú gazdaság-
fejlesztés 

4.  
Oktatási rendszerek 

fejlesztése és 
harmonizálása 

3. 
 A kulturális és szellemi 
élet fejlesztése a tudás-

alapú városban 

5.  
A városi környezet 
tudatos és igényes 

fejlesztése 

3.b   Sajátos „kulturális ipar” és az „intelligens tudásváros” megteremtése 

4.a   Színvonalas és az új kihívásokra reagáló oktatási vertikum kiépítése 

4.b   A felsőoktatási képzés és integráció szélesítése 

4.c   Speciális, jövőorientált képzési és átképzési formák fejlesztése 

1.a   Vonzó gazdasági környezet és infrastruktúra kiépítése 

1.b   A gazdasági szerkezet további diverzifikálása 

1.c   Lokális és regionális beszállítói hálózatok bővítése 

1.d   A kertkultúra megújítása, a tájfenntartó gazdálkodás meghonosítása 

3.c   A lakosság identitástudatának erősítése 

5.a   Szintre hozó környezet- és infrastruktúra fejlesztés 

5.b   Az épített környezet értékeinek megőrzése és fejlesztése 

5.c   A rekreációt és az idegenforgalmat szolgáló városi környezet fejlesztés

5.d   Szigorú és igényes új általános rendezési terv és helyi szabályozás

LEHETSÉGES FEJLESZTÉSI 
PROGRAM-IRÁNYOK 

FEJLESZTÉSI 
FŐIRÁNYOK 

2.a   Új irányokra nyitott térbeli kapcsolatok fejlesztése 

2.b   Új területellátó-szervező funkciók befogadása 

2.c    Integrált logisztikai és szolgáltató rendszerek bővítése 

2.d    Az idegenforgalmi kínálat összehangolt fejlesztése 

2.e    Sokoldalú és tudatos városmarketing 

3.a   Fesztivál városi fejlesztések 

2.  
Tradíciókon túl új 

energiákra is alapozó 
centrumváros 

fejlesztés 
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Kecskemét gazdasági programjának összetevői és kapcsolódásaik  
(forrás: Adalékok Kecskemét gazdasági programjához 2007-2013) 
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A kecskeméti külterületek laksűrűség térképe 

(forrás: Kecskemét Szociális Térképe, külterületek szociális helyzetének feltárása 2007.) 
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Kecskeméti Főiskola

Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat

Műszaki Kar-GAMF Kertészeti KAR Tanítóképző Kar 

Vállalkozói tőke 

Kreatív Tudásközpont 
és Technológiai Park 

Agrárinnovációs és 
Agrárlogisztikai 

Központ 

Lovascentrum 
létrehozása a 

műemlék Rudolf- 
Laktanyában és a 
Csalánosi erdőben 

KENE Alapítvány 

Kecskemét Megyei Jogú Város 

A megyei kórház gyógyintézeti központtá fejlesztése 
és gyógyvízen alapuló egészségturisztikai központ 
kialakítása  
A városi termálfürdő fejlesztése  

Város központ 
rehabilitáció 

Vállalkozói tőke 
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Kecskemét MJV Gazdasági Program 2007 – 2013. 
FELÜLVIZSGÁLAT 2007. április 

 
Kecskemét város kiemelt projektjei 

 

Projekt 
megnevezése 

Megvaló- 
sulási 

helyszín 
Projekt rövid leírása Projektgazda 

Tervezett 
költség 

(millió Ft) 

Kreatív 
Tudásközpont Kecskemét 

Cél, célcsoport: A projekt stratégiai célja a Dél-
Alföld gazdaságfejlesztésének és 
versenyképességének segítése, az alkalmazott 
műszaki, informatika és a modern üzleti 
tudományok fejlesztési központjának 
létrehozásával Kecskeméten. További cél a 
Kecskeméti Főiskola - azon belül is kiemeleten a 
Gépipari és Automatizálási Műszaki Főiskolai Kar 
- tudásbázisának beintegrálása az innovációs 
központ munkájába. A kutatóműhelyek, 
középszintű oktatási intézmények, a régió KKV-i 
és nagyobb iparvállalatai, valamint betelepülni 
szándékozó kifejezetten technológia és 
tudásintenzív, innovatív vállalkozások, spin-off 
cégek, vállalkozásfejlesztési alapítványok, 
kamarák, érdekképviseleti szervezetek, 
régiófejelsztések intézmények, pénzintézetek, stb. 
közötti hatékony együttműködés kialakítása: az 
innovációs tevékenységet folytató, az innovációt 
adaptáló gazdasági és tudományos kapcsolatos 
erősítése.  Kecskemét 

Megyei Jogú 
Város 

Önkormányzata 
által szervezett 

konzorcium 

5 000 
Tartalom: A jelenleg használaton kívüli, volt 
katonai létesítmény barnamezős beruházás 
keretében történő hasznosítása, funkcióváltással. 
A tudásközpontban kialakításra kerülnek: 
laboratóriumok, kutatóhelyek, tudományos 
diákcentrum, oktatási termek, konferencia terem, 
regionális innovációs, illetve K+F információs és 
szolgáltató központ, internet alapú, virtuális 
tudásközpont. Itt kapnának még helyet az 
innovációt és vállalkozásfejlesztést segítő 
szervezetek, a Vállalkozásfejlesztési Alapítvány, 
az Üzleti és Innovációs Centrum (BIC), az Autó és 
Közlekedés Ipari Kompetencia KÖzpont, 
eMagister Kht. 
Indokoltság: A projekt szellemiségében és 
gyakorlatában a kormány innovációs politikájával 
összhangban teremt hídképző, technológia és 
tudástranszfer, regionális csomópontot, a műszaki, 
informatikai, alkalmazott gazdasági és üzleti 
tudományok, az anyagtudományok, az anyag- és 
energiatakarékos technológiák, a 
folyamatirányítás, az infokommunikációs 
technológiai (IT) ipar, az automatizálás, a 
környezetvédelem területén.  
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Kecskeméti 
Agrárinnovációs 

és logisztikai 
park létrehozása 

 

Kecskemét 

Cél, célcsoport: A projekt célja egy olyan 
agrárlogisztikai rendszer kiépítése az ország 
közepén, mely a régió agrárszektorának és ezen 
belül is kertészet nemzetközi versenyképességét 
biztosítja. A projekt célcsoportja a TÉSZ-ekben 
integrált zöldség-gyümölcs termelők, de 
haszonélvezője a régiós feldolgozóipar is a 
élelmiszerbiztonság növelésére is lehetőséget 
nyújtó termeltetési-beszállítói rendszerek egysze-
rűbb megszervezhetőségén keresztül. Ehhez 
szorosan kapcsolódó az agrárinnovációs központ, 
mely szolgáltatásaival a teljes élelmiszer-
vertikumot szolgálja. Az agrárinnovációs központ 
inkubátori területén olyan innovatív vállalkozások 
kapnak helyet, melyek szintén a térség termelői 
számára kínálnak korszerű termékeket illetve 
szolgáltatásokat valamint célirányos fejlesztéseket 
végigvezetve és az eredményeket a termelők 
számára biztosítva elsősorban a régiós 
feldolgozóipar és a termelői oldal szorosabb 
kooperációját teszik lehetővé. 

Kecskemét 
Megyei Jogú 

Város 
Önkormányzata 

1 500 

Tartalom: Regionális szerepkörű agrárlogisztikai 
központ létrehozása, melyhez szervesen kapcso-
lódna egy, a térség meglévő tudásbázisának 
összevonásával kialakítandó agrárinnovációs 
központ. A projekt révén a logisztikai központhoz 
és az innovációs központhoz szükséges infra-
struktúra kerülne kialakításra valamint az 
inkubációs funkcióval is rendelkező innovációs 
központ épülete készülne el. Mindkét funkcióhoz 
szükséges informatikai rendszer is kiépítésre 
kerül. Az innovációs központ innovatív 
vállalkozásoknak is helyt adó inkubációs szol-
gáltatással, technológia transzfer szolgáltatá-
sokkal, élelmiszerbiztonságot szolgáló szolgáltatá-
sokkal is rendelkezik. A projekt eredményeként a 
központ számára biztosított 8,9275 ha nagyságú 
terület teljes infrastruktúrája kiépül, mely 
infrastruktúrán felépül az agrárinnovációs és 
logisztikai park központi épülete is. A rugalmasan 
kialakítható inkubációs tér 8-10 innovatív 
vállalkozás számára ad helyet. A logisztikai 
központ 8 TÉSZ kb. 1500 termelőjének zöldség-
gyümölcs áruforgalmát koordinálja. 
Indokoltság: A térség még nem rendelkezik 
számottevő agrárlogisztikai kapacitással, melynek 
hiánya jelentős versenyhátrányt jelent a termékek 
piacrajuttatása során. A kialakítandó központ 
javítaná az agrárium versenyképességét és jöve-
delmezőségét a térségben. A leendő logisztikai 
központ integrálja a Duna-Tisza közén működő 
TÉSZEK áruforgalmát. Az innovációs központ 
javítaná az agrárium versenyképességét és jöve-
delmezőségét a térségben, valamint szakmai hát-
terével az egész régió agrár- (elsősorban kerté-
szeti) és vidékfejlesztési, környezet-gazdálkodási 
tevékenységét szolgálhatja. A ter-vezett logisztikai 
és innovációs szolgáltatások egyaránt hiánypótló 
jellegűek és az agrár-vertikumban érintettek 
tényleges igényei alapján kerülnek kialakításra. 
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Új ipari park 
létrehozásával 

Kecskemét-
Kiskunfélegyháza 

ipari övezet 
kialakítása 

Kecskemét-
Városföld 

Cél, célcsoport: min. 110 ha korszerű 
infrastruktúrával ellátott ipari park létrehozása. A 
magas hozzáadott értékű gazdasági tevékenységek 
megjelenésének elősegítése; a KKV-k 
versenyképességének növelése; a 
foglalkoztatottsági szint növelése. Kecskemét 
kedvező közlekedésföldrajzi adottsága 
befektetéseket vonzó tényező, az ipari parkban 
létrejövő beruházások mindegyike a 
legkorszerűbb akadálymentesített infrastruktúrával 
jön létre. 

Kecskemét 
Megyei Jogú 

Város 
Önkormányzata 

1 500 
Indokoltság: Kecskemét ipari parki övezete 
megtelt. Újabb övezet kialakítására, KKV-k 
elhelyezésére alkalmas területet kell kijelölni. Az 
új ipari park segíti a regionális gazdasági potenciál 
(Kecskemét-Szeged fejlődési tengely) és 
versenyképesség növelését, elősegíti az 
innováción alapuló gazdasági szerkezetváltást, 
valaminthálózatos együttműködés kialakítását a 
régiós gazdasági szereplők között.  
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Kecskeméti 
wellness, 

rekreációs és 
gyógyturisztikai 

központ 
létrehozása 

Kecskemét 

Cél, célcsoport: Új, gyógyászati és wellness 
központ kialakításával a meglévő területen új 
központ kialakítása, a város lakói és az 
idelátogatók számára új szolgáltatások kiépítése, a 
szolgáltatást igénybevevők egészségi állapotának 
javulása. Kapcsolódás a Dél-alföldi régió 
egészség-turisztikai létesítményeinek fejlesztésé-
hez. Kiemelt cél, a turisztikai célú bevételek 
növelése, a szezonalitás csökkentése, a ven-
dégforgalom emelése az átlagos tartózkodási idő 
meghosszabbításán keresztül. További cél a városi 
pihenőpark és szabadidőközpont funkció kihasz-
náltságának növelése; beruházási időszakban és az 
üzemeltetési szakaszban a turisztikai szektorban új 
munkahely teremtése. Egészségturizmushoz kap-
csolódó üzleti alapú egészségügyi szolgáltatások 
minőségi fejlesztése a kórház bevonásával. A 
projekt átfogó célja a kistérség és a régió 
turisztikai programkínálatának, szolgáltatásainak 
magas színvonalú fejlesztésével a külföldi és 
belföldi turisztikai kereslet kielégítése. 

Kecskemét 
Megyei Jogú 

Város 
Önkormányzata 

7 900 

Tartalom: A már meglévő termál- és 
élményfürdő lefedésre kerül, egészségturisztikai 
szolgáltatásokkal bővül. A Dél-alföldi gyógyvíz 
kiaknázása, minőségi szálláshely és szolgáltatás 
kialakítása, ötcsillagos wellness hotel építésével 
kapcsolódva a Bács-Kiskun Megye Kórház 
gyógyintézeti központ projektjéhez. A fedett 
uszoda teljes körű rekonstrukciója magában 
foglalja: 10 pályás versenyuszoda kialakítását, 
épületgépészeti és villamossági rendszer 
felújítását, burkolatok, szaniterek, nyílászárok 
cseréjét, hidegvizes medencék javítását, külső 
gyógyvizes medencék felújítását. A projekt része a 
Szabadidő park infrastrukturális fejlesztése. 
Indokoltság: Nő a kereslet az egészségmegőrző, 
rekreációs, illetve wellness szolgáltatások iránt; a 
helyi termálkutak gyógyhatásának hasznosítására 
irányuló programok, gyógyító hatású 
tevékenységek.  Ezzel párosul a kialakítandó 
gyógyvízre épülő wellness központ környezeti 
adottságai, tó közelsége. A fedett uszoda 
rekonstrukcióval megvalósul egy nemzetközi 
sportversenyek megrendezésére is alkalmas 
sportlétesítmény. A projekt megvalósulását 
indokolja, hogy az elmúlt időszakban a külföldi 
vendégforgalom visszaesett, mely főleg a 
minőségi szálláshelyek és a szolgáltatások 
hiányára, valamint a szezonalitásra épülő 
turisztikai programok kínálatára vezethető vissza. 
A terület páratlan környezeti értékkel rendelkezik, 
a projekt megvalósítása ennek az értéknek 
környezeti megőrzésén alapul. 
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Kistérségi 
lovascentrum 
kialakítása - 

"Lovas Főváros" 

Kecskemét-
Orosháza 

Cél, célcsoport: Turisztikai célú bevételek 
növelése, szezonalitás csökkentése. A 
kistérségben minőségileg magas színvonalú, 
egyedülálló lovas központ megvalósítása. 
Országos és nemzetközi lovas rendezvények 
szervezéséhez szükséges infrastruktúra kialakítása 
fogathajtó, díjugrató szakágban. Árverési, vásár, 
oktatási és angol telivér lovasközpont 
megvalósítása. Megteremteni a "Lovas Főváros" 
cím elnyerésének feltételeit. A térség lovas 
hagyományaira építve meg kell teremteni a lovas 
centrum és versenypályák létrehozását. A 
multifunkciós centrum egész éves kihasználtságot 
biztosít a tervezett tevékenységek (árverési, 
sportrendezvények, oktatási gyakorlóhely és 
egyéb rendezvények) végzéséhez. A rendelkezésre 
álló infrastruktúra költséghatékonyan 
működtethetővé válik. Szélesedne a térség 
turisztikai palettája, vonzereje. A működtetéshez a 
vállalkozási formák bevonása is növeli a magas 
színvonalú versenyek, oktatás lebonyolítását.  

Kecskemét 
Megyei Jogú 

Város 
Önkormányzata 

és a Közép-
Európai 

Nemzetközi 
Egyetem 

Alapítvány által 
szervezett 

konzorcium 

8 000 

Tartalom: A Kene Alapítvány területén a 
meglévő műemléképületek felújításával 
kialakításra kerül az árverési, vásár és oktatási 
(gyakorlati képzőhely) centrum, és az angol telivér 
és versenyközpont. Továbbá a szükséges 
infrastruktúra megteremtésével a fenti 
programokon túl más, a város és térsége érdekeit 
is szolgáló egyéb rendezvények (lovasoktatás, 
gyógylovagoltatás, oktatási gyakorlóhely) 
helyszínéül is szolgálhatna. Hazai és nemzetközi 
árverések, sportkonferenciák lebonyolítását is 
biztosítaná a kialakításra kerülő centrum. A 
Csalánosi erdőben a két szakágban (fogathajtás, 
díjugratás) lebonyolítható hazai és nemzetközi 
versenyek pályáinak kialakítása valósul meg. A 
tervezett lovas versenyek a lovas sport 
továbbfejlődését szolgálnák, továbbá az 
idegenforgalmi és turisztikai rendezvények 
palettáját bővítenék. 
Indokoltság: A Kene Alapítvány tulajdonában 
lévő Kecskemét, Izsáki út 3. szám alatti ingatlan 
(volt Rudolf laktanya) eredeti funkciója is a lovas 
tevékenységhez kötődik. A rendelkezésre álló 
jelenleg használaton kívüli ingatlanok (épületek, 
lovardák, lóistállók) felújításával a térségben 
egyedüli multifunkciós centrum alakul ki, amely 
munkahelyteremtést, hazai és nemzetközi 
lovasversenyek, árverések megrendezését teszi 
lehetővé. Növeli a térség oktatási lehetőségeit, a 
Kecskeméti Főiskola regionális szerepét. 
Kecskemét és környékének sajátos táji adottságai 
lehetőséget teremtenek a lovasturizmus 
megvalósítására a kisebb települések 
összehangolásával, ami elősegíti a komplex 
turisztikai termékek kialakítását.  
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Városközpont 
rehabilitáció Kecskemét 

Cél, célcsoport: A történelmi városközpont 
közterületeinek és kapcsolódó épületeinek, 
portáljainak felújítása, fejlesztése és 
attraktivitásának, vizuális megjelenésének javítása 
és városképileg koherens városközpont 
kialakítása. A védett városkép természeti 
értékeinek védelmével a környezeti erőforrások 
fenntartható hasznosítása. A program 
megvalósulása társadalmi élet valamennyi 
résztvevőjét érinti. 
 

Kecskemét 
Megyei Jogú 

Város 
Önkormányzata 

6 500 

Tartalom: Olyan színvonalas és nyilvánosan 
elérhető fejlesztés valósul meg, ami elsősorban a 
vonzó városi környezet kialakításával a város 
turisztikai vonzerejét kívánja növelni, és a város 
más irányú fejlesztési elképzeléseivel együttesen 
hozzájárul a térség turisztikai vonzerejének 
növeléséhez. A létrejövő új intézmények 
alkalmasak a hátrányos helyzetűek fogadására.  
 
Indokoltság: Főutca típusú településmegújítási 
akció keretében a városközpont gazdasági, 
turisztikai kulturális funkcióinak erősítése. Zenei 
központ kialakítása, főtéri rekonstrukció folyatása, 
üzletek, irodák megközelíthetőségének, 
infrastrukturális feltételeinek javítása, műemlék 
épületek felújítása (szecessziós Városháza, 
Zsinagóga), a főtér térbeli kapcsolatainak 
bővítése, a főtér térbeli kapcsolatainak bővítése, 
tömbrehabilitációs akcióprogramok.  
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Kistérségi 
kerékpárút-

hálózat 
kialakítása 

Kecskemét, 
Ballószög, 
Helvécia, 

Jakabszállás, 
Városföld, 
Nyárlőrinc, 
Lakitelek, 
Tiszaug, 

Tiszakécske, 
Szentkirály, 

Kerekegyháza, 
Fülöpháza 

Cél, célcsoport: A kerékpárút hálózat biztosítja a 
térség nevezetességeihez, turisztikai látványos-
ságaihoz való eljutást a kerékpáros turista számá-
ra, összeköti a Tisza folyó mentét Kecskeméttel, 
eljut a városon keresztül a kerekegyházi, bugaci 
lovastanyákig, a Dunáig. Megnövekedik az itt 
töltött vendég éjszakák száma, valamint a 
turisztikából származó bevétel. A turisztikai célú 
hasznosításon túl a térség településeinek lakos-
ságát is kiszolgálja a megvalósuló kerékpárút 
hálózat. A térségben ugyanis nagy számú a tanyai 
lakosság, akik jelentős része kerékpárral közleke-
dik tanyája, munkahelye és a települések között.   

Aranyhomok 
Kistérség-
fejlesztési 
Egyesület 

(Kecskemét) 

2 500 

Tartalom: a már megépített kerékpárút szakaszok 
nem alkotnak egységes rendszert, ezért a már 
meglévő elemek hálózatba szervezése is cél volt. 
A megépítésre kerülő kerékpárút szakaszok Kecs-
kemét Megyei Jogú Város közigazgatási határán 
belül: Kecskemét - Nagykörúton belüli hiányzó 
kerékpárút szakasz (Sétatér u., Gyenes Mihály tér, 
Luther köz.), Ladánybenei úton 3 km, majd a 
Kossuth telepre vezető úton átkötés az 5-ös számú 
főközlekedési útra. A többi kietérségi szakasz: az  
5-ös út mellett Lajosmizséig 15 km, Felsőlajostól 
a település közigazgatási határáig (Budapest felé) 
1,5 km Lakitelek – Kecskemét között a 44-es sz. 
főközlekedési út mellett: 30 km, Lakitelek – 
Tiszakécske, Kerekdomb között: 6 km, Lakitelek 
– Tiszaug között: 6 km. E projekt kapcsolódik az 
Ország Közepe Kistérségi Társulás (Pest megye) 
közeljövőben megvalósuló kerékpárúthálózatához 
is,mely végső soron egybefüggő hálózattal 
Budapestet köti össze a Tiszával.  
Indokoltság: A kistérségi kerékpárút hálózat 
kialakítása során a turisztikai célú elvárások 
mellett figyelembe vettük a települések lakossága 
által támasztott követelményeket is, kapcsolódva 
az egyéb országos, európai uniós kerékpárút 
hálózatokhoz (pl. Euro-Velo stb.). A kerékpárút 
hálózat biztosítja a térség nevezetességeihez, 
turisztikai látványosságaihoz való eljutást a 
kerékpáros turista számára, összeköti a Tisza folyó 
mentét Kecskeméttel. További terveink szerint a 
későbbiekben eljut a városon keresztül a 
kerekegyházi, bugaci lovastanyákig, a Dunáig. 
Ezzel a projekttel kapcsolódunk az Ország Közepe 
Kistérségi Társulás (Pest megye) közeljövőben 
megvalósuló kerékpárúthálózatához is, mellyel 
végső soron egybefüggő hálózattal Budapestet 
kötjük össze a Tiszával. Ezáltal megnövekedik az 
itt töltött vendég éjszakák száma, valamint a 
turisztikából származó bevétel.  
A turisztikai célú hasznosításon túl a térség 
településeinek lakosságát is kiszolgálja a meg-
valósuló kerékpárút hálózat. A térségben ugyanis 
nagyszámú a tanyai lakosság, akik jelentős része 
kerékpárral közlekedik tanyája, munkahelye és a 
települések között. A kerékpárosokat érintő 
közlekedési balesetek száma igen magas. 
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Duna-Tisza közi 
tájtörténeti park Kecskemét 

Cél, célcsoport: Továbbterjeszteni a város 
rekreációs zónáját, mely jelenleg is meglévő 
arborétummal térbeli funkcionális egységet alkot. 
Népszerűsítő formában bemutatni Bács-Kiskun 
megye agrárgazdaságát, állattenyésztését és a 
kecskeméti hagyományokat. A térség fokozottabb 
kihasználása a szellemi és kulturális értékekre 
épülő turizmus számára. A vendégforgalom 
emelése az átlagos tartózkodási idő 
meghosszabbításán keresztül. Turisztikai célú 
bevételek növelése. Porszennyezés redukálása, a 
zöldövezeti terület kibővítése. A Tájtörténeti 
Parkban lehetőség van a társadalom valamennyi 
szereplőjének a részvételére.   
 

Kecskemét 
Megyei Jogú 

Város 
Önkormányzata 

970 

Tartalom: A városban és környékén folytatott 
speciális gazdálkodási módokat a sajátos táji 
adottságoknak megfelelően, a kistelepülések 
kínálatának összehangolásával komplex 
termékként mutatja be, ahol az agrárgazdaságnak 
és állattenyésztésnek a bemutatása folyik 
természetes körülmények között, a térségben 
egyedülálló módon. A projekt megvalósítása 
tartalmazza: erdő- és gyeprekonstrukciók 
előkészítését, állatok, gazdaságtörténeti értékek 
beszerzését. Szőlő- és gyümölcstelepítést, 
fajtagyűjtemények létrehozását, ültetvények, 
élőhelyek kialakítását. Feldolgozási folyamatok 
bemutatást, és kiszolgáló létesítmények 
megépítését, felújítását.  
 
Indokoltság: Hiánypótló kezdeményezés. 
Kecskeméten az arborétum északi határán  
elhelyezkedő 20 ha terület jelenleg 
magántulajdonban van, melyen a 
környezetvédelmi szempontok érvényesítése 
érdekében fontos az ún. "zöld ék" kialakítása. 
Magas porszennyezettség.   
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Kecskemét és 
kistérsége 

integrált szociális 
ellátásának 

korszerűsítése és 
fejlesztése 

Kecskeméti 
kistérség 

Cél, célcsoport: A meglévő struktúra átalakítása, 
az intézmények, feladatellátást biztosító épületek 
felújítása, bővítése; energiahatékonyság növelése 
és az integrált és szociális feladatellátás 
korszerűsítése és fejlesztése; a lakosság mentális, 
pszichés állapotának javítása, prevenció, 
társadalmi befogadást és részvételt támogató 
infrastruktúra minőségi és fenntartható fejlesztése. 
Meg kell teremteni az ellátások lehetőség szerinti 
legpontosabb tervezhetőségét. Integrált ellátás 
létrehozása, minőségi ellátás megteremtése, 
szükségletek szerinti ellátási formák biztosítása, 
vállalkozási formák elősegítése a szolgáltatási 
feltételeken belül. A csalás és munkahely 
összehangolása, a nők munkaerőpiacra való 
visszajutásának elősegítése. Társadalmi kohézió 
erősítése, a belső perifériák felszámolása, 
ellátások differenciáltabb és kiegyenlítettebb 
megszervezése. Közszolgáltatásokhoz való 
egyenlő esélyű hozzáférés. 

Kecskemét 
Megyei Jogú 

Város 
Önkormányzata 
Egészségügyi és 

Szociális 
Intézmények 
Igazgatósága 

850 

Tartalom: A különálló szociális intézmények egy 
intézménnyé való integrációja megteremti a 
szakmai átjárhatóságot, ezen belül az úgynevezett 
technikai létszám rovására intézményen belül a 
szakmai létszám növelhető, mely hatékonyabb 
szakmai munka feltételeit teremti meg. Társadalmi 
erőforrás (szociális) térkép komplett elkészítése, 
mely hosszú távon tervezhetővé teszi a szociális 
ellátások teljes palettáját, megkönnyítve az 
erőforrások elosztását. Szociális ellátás 
palettájának szélesítése: nyújtott műszakos 
idősgondozó tevékenység bevezetése, aktív és 
passzív jelzőrendszer kiépítése és fejlesztése, 
szociális bolt létrehozása, idősgondozói centrum 
kialakítása, mely egy épületen belül az orvosi 
ellátástól az idősek nappali ellátásán keresztül az 
idősek átmeneti otthoni ellátásával teljes ellátást 
nyújt. A hajléktalan ellátásban tervezett 
működőképes kiléptető rendszer kialakítása - 
esélyt az újrafoglalkoztatásra - gyermekjólét és 
családsegítés terén, kistérségi együttműködés 
kiterjesztése különös tekintettel a kihasználatlan, 
de kötelező gyerekek otthonának kistérségi 
hasznosítására.  
Bölcsődei ellátás terén permanensen jelentkező 
igényeknek megfelelő új bölcsődei férőhelyek 
kialakítása (150 fő), valamint integrált 
(fogyatékos) ellátás feltételeinek megteremtése. 
Intézményi vállalkozási formában délutáni 
gyermekfelügyelet, játék, eszköz, kölcsönzés, 
játszószoba kialakítása, bérbeadás (babazsúrok), 
gyermek ebéd elszállítás. 
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Kecskemét és 
kistérsége 

integrált szociális 
ellátásának 

korszerűsítése és 
fejlesztése 

Kecskeméti 
kistérség 

Indokoltság: A térség speciális tanyás 
térszerkezete miatt az ellátatlan külterületeken a 
szolgáltatás kiépítése létfontosságú. emellett a 
különböző szociális szolgáltatások iránti igény 
szignifikánsan nő. Bölcsődei ellátás terén az 
egysíkú jelenlegi ellátást nyitni kell az integrált 
(fogyatékos gyermekek ellátása) felé, másrészt 
pedig a krónikus férőhelyhiány megszüntetésére 
kell törekedni. A gyermekkorúak részaránya 
folyamatosan csökken, miközben az időseké nő. 
Az idős korosztály problémájának megoldása nem 
halogatható, ezért szükséges az időskorúakról 
gondoskodó komplex és integrált rendszer 
kialakítása. 

Kecskemét 
Megyei Jogú 

Város 
Önkormányzata 
Egészségügyi és 

Szociális 
Intézmények 
Igazgatósága 
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I. prioritás: Gazdaságfejlesztés 
 
I. 1. K + F és innováció a versenyképességért 
 
I. 1. 1. Kecskeméti Kreatív Tudásközpont (lásd: kiemelt projektek) 
 
I. 2. Üzleti infrastruktúra és a vállalkozások (kkv-k) komplex fejlesztése 
 
I. 3. Tőkebefektetések ösztönzése 
 
I. 4. Turisztikai fejlesztések 
 
I. 4. 1. Üzleti turizmus fejlesztése 

Projekt 
megnevezése 

Megvalósulási 
helyszín Projekt rövid leírása Projektgazda 

Tervezett költség 
(ezer Ft) 

2007-2008 2009-2013 

Fedett kiállítási 
csarnok megépí-
tése 

Izsáki út-
Olimpia u.- 

Csabay G. krt. 
által határolt 

terület 

Az üzleti- és konferencia 
turizmus igényeit kielégítő, 
multifunkcionális, kiállítás, 
szakvásár rendezésére 
alkalmas helyszín biztosítása.

KMJV. 
Önkormányzata 300.000  

 
I. 4. 2. Egészségturizmus fejlesztése (lásd: kiemelt projektek) 
 
I. 4. 3. Kulturális és vallási turizmus fejlesztése  
 
Duna-Tisza közi tájtörténeti park létrehozása (lásd: kiemelt projektek) 
 

Projekt 
megnevezése 

Megvalósulási 
helyszín Projekt rövid leírása Projektgazda 

Tervezett költség 
(ezer Ft) 

2007-2008 2009-2013 

Kodály múzeum, 
koncertterem és 
látogatóközpont 
létrehozása 

Kecskemét, 
Városi mozi 

épülete 

Kodály örökség ápolása, 
turisztikai hasznosítása érde-
kében életét, munkásságát 
korszerű multimédiás esz-
közökkel bemutató múzeum, 
garantált programokkal, kon-
certekkel, kiadványokkal, 
ajándéküzlettel, kávézóval 

KMJV. 
Önkormányzata
Kodály Intézet, 

szakértői 
munkacsoport 

600.000 Működteté
s költségei 

 
I. 4. 4. Szabadidős turizmus fejlesztése 
 
Kistérségi Lovas-centrum kialakítása Kecskemét a Dél-Alföld „Lovas fővárosa”(lásd: kiemelt 
projektek) 
 

Projekt 
megnevezése 

Megvalósulási 
helyszín Projekt rövid leírása Projektgazda 

Tervezett költség 
(ezer Ft) 

2007-2008 2009-2013 
Helyi tájékozó-
dást segítő tu-
risztikai informá-
ciós rendszer 
kiépítése 

Kecskemét és 
térsége 

A vonzerők bemutatását segítő 
alkalmazások fejlesztése, táb-
larendszer bővítése, informá-
ciós pontok felállítása, tan-
ösvények, sétáló- és kerék-
párutak kiépítése, jelölése. 

KMJV. 
Önkormányzata
Kmét és térsége 
területfejlesztés

i társulás 

45.000  
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II. prioritás: Közlekedésfejlesztés 
 
II. 1. Közúti közlekedésfejlesztés 
 
II. 1. 1. Közúthálózat fejlesztése 

Projekt 
megnevezése 

Megvalósulási 
helyszín Projekt rövid leírása Projektgazda 

Tervezett költség 
(ezer Ft) 

2007-2008 2009-2013 

Csomópont 
átépítés Kecskemét 

Kandó K. u. – Szolnoki út 
csomópontban körforgalom 
kiépítése (célszerű lenne az 
Aluljáró átépítésével egyidő-
ben megvalósítani) 

Kecskemét 
Önkormányzat 120 000 

 

Csomópontok 
átépítése Kecskemét 

Kossuth tér - Batthyány u. 
csomópontban körforgalom 
kiépítése a Lestár tér átépí-
tésével egyidőben; Kiskörút 
kétirányúsításának I. üteme 

Kecskemét 
Önkormányzata 80 000 

 

Csomópontok 
átépítése Kecskemét 

Katona J. tér - Bajcsy-Zs krt. 
csomópontban körforgalom 
kiépítése a Lestár tér sza-
bályozásával együtt;  
Kiskörút kétirányúsításának 
I. üteme 

Kecskemét 
Önkormányzata 80 000 

 

Csomópontok 
átépítése és 
útépítés 

Kecskemét 

Nyíri út négynyomúsítása az 
Akadémia krt. - Március 15-e 
u. közötti szakaszon és a 
Nyíri út – Akadémia krt. – 
Csabay G. krt. kereszteződé-
sekben körforgalmi csomó-
pont kiépítése 

Kecskemét 
Önkormányzata 390 000  

Csomópontok 
átépítése Kecskemét 

Csányi J. krt. - Rákóczi út - 
Koháry I. krt. csp-ban sáv-
szélesítés és parkoló kiépít-
ése; a Kiskörút É-i részének 
kétirányúsításával gyidejűleg 

Kecskemét 
Önkormányzata  40 000 

Csomópontok 
átépítése Kecskemét 

Koháry krt. - Horváth C. tér - 
Jókai u. csp-ban körforgalmi 
csomópont kiépítése; a 
Kiskörút É-i részének 
kétirányúsításával gyidejűleg 

Kecskemét 
Önkormányzata  80 000 

Csomópontok 
átépítése Kecskemét 

Hornyik krt. - Kápolna u. 
csp.; körforgalmi csomópont 
kiépítése; a Kiskörút É-i 
részének kétirányúsításával 
egyidejűleg  

Kecskemét 
Önkormányzata  80 000 

Csomópontok 
átépítése és 
útépítés 

Kecskemét 

III. Béla krt. - Nyíri út - 
Károly R. krt. csomópontban 
körforgalom kiépítése, vala-
mint a Károly R. krt. megé-
pítése (1,5 km), a Budai út - 
Nagy Lajos kir. krt. – Károly 
R. krt. csomópontban körfor-
galom kiépítése, valamint a 
Nyíri út Március 15. u. – III. 
Béla krt. közötti szakaszának 
négynyomúsítása (0,7 km) a 
szükséges kisajátításokkal 
együtt 

Kecskemét 
Önkormányzata  2 000 000 
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Csomópontok 
átépítése Kecskemét 

Horváth D. u. - Bajcsy-Zs. Krt
Rigó u. - Mezei u. csp-ban 
forgalom szab., útszélesítés; 
Lestár tér átépítésével együtt 

Kecskemét 
Önkormányzata 70 000 

 

Csomópontok 
átépítése Kecskemét 

Csányi J. krt. - Csongrádi u. - 
Vörösmarty u. csp-ban köz-
lekedés szabályozása, útszé-
lesítések; Kiskörút kétirá-
nyúsításának I. üteme 

Kecskemét 
Önkormányzata 40 000 

 

Csomópontok 
átépítése és 
útépítés 

Kecskemét 

Kurucz krt. négynyomúsítása 
a Szolnoki úttól az Erzsébet 
körútig és a Kurucz krt. - 
Szolnoki út - Bem u. 
csomópont átépítése ezzel 
egyidőben 

Kecskemét 
Önkormányzata 120 000 

 

Csomópontok 
átépítése és 
útépítés 

Kecskemét 

Kurucz krt. - Bethlen krt. – 
Rákóczi út csomópont 
átépítése a KTE pálya helyén 
megvalósuló beruházással 
egyidőben 

Kecskemét 
Önkormányzata 70 000 

 

Csomópontok 
átépítése Kecskemét 

Budai út - Március 15-e u. - 
Csíksomlyói u. csomópont-
ban jobbra kanyarodó sáv 
kiépítése a Budai út irányá-
ban a Csíksomlyói u-i ágon 

Kecskemét 
Önkormányzata 
Magyar Közút 

Kht. 

 120 000 

Csomópontok 
átépítése Kecskemét 

Március 15.-e u. - Irinyi u. 
csomópontban körforgalom 
kiépítése 

Kecskemét 
Önkormányzata 80 000 

 

Csomópontok 
átépítése Kecskemét 

Izsáki út - Kullai köz csomó-
pontban lámpás csomópont 
kialakítása az Izsáki út 
négynyomúsítását követően 
vagy vele egyidőben 

Kecskemét 
Önkormányzata 
Magyar Közút 

Kht. 

 30 000 

Csomópontok 
átépítése Kecskemét 

Ceglédi út - Liszt F. u. 
csomópontban jobbra kanya-
rodó sáv kiépítése 

Kecskemét 
Önkormányzata 
Magyar Közút 

Kht. 

 30 000 

Csomópontok 
átépítése Kecskemét 

Petőfi S. u. - Kőhíd u. 
csomópontban körforgalom 
kiépítése 

Kecskemét 
Önkormányzata 80 000 

 

Csomópontok 
átépítése és 
útépítés 

Kecskemét 

Nagy L. király körút folyta-
tása nyugati irányban (1 km) 
a szükséges kisajátításokkal, 
egyidejűleg a Nagy L. kir. 
Krt. - Vacsi köz csomópont-
ban körforgalom kiépítése 

Kecskemét 
Önkormányzata  1 000 000 

Útépítés Kecskemét Szennyvízcsatorna hálózat 
építése utáni útépítés 

KMJV 
Önkormányzata

2.500.000  

Útépítés Kecskemét Szolnoki úti aluljáró 
átépítése 

Kecskemét 
Önkormányzata 

MÁV Rt. 
2 500 000 

 

Útépítés Kecskemét 

III. Béla krt. - Vízmű u. - 
Sutus sor csomópontban kör-
forgalom építése, valamint 
útépítés a Szüret utcáig, 
kerékpárút építés folytatá-
sával és közvilágítás kiépí-
tésével 

Kecskemét 
Önkormányzata 
Magyar Közút 

Kht. 

150 000 
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Földutak 
karbantartása Kecskemét Belterületi földutak karban-

tartása és stabilizálása 
Kecskemét 

Önkormányzata 1 000 000  

Földutak 
karbantartása Kecskemét Külterületi földutak karban-

tartása és stabilizálása 
Kecskemét 

Önkormányzata 500 000 1 000 000 

 
II. 1. 2. Kerékpárút-hálózat fejlesztése 

Projekt 
megnevezése 

Megvalósulási 
helyszín Projekt rövid leírása Projektgazda 

Tervezett költség 
(ezer Ft) 

2007-2008 2009-2013 
Kerékpárutak 
építése Kecskemét Ménteleki út (E5-ös körfor-

galomtól a Felüljáróig, 6 km)
Kecskemét 

Önkormányzata  120 000 

Kerékpárutak 
építése Kecskemét Árpád körúttól a Halasi úti 

hobbikig (6 km) 
Kecskemét 

Önkormányzata  120 000 

Kerékpárutak 
építése Kecskemét 

E5-ös főút mellett a Törekvés 
lakótelepig (4 km) a 
szükséges kisajátításokkal 

Kecskemét 
Önkormányzata  220 000 

Kerékpárutak 
építése Kecskemét 

Hetényegyházi kerékpárút 
teljes szakasza (4,5 km) a 
szükséges kisajátításokkal 

Kecskemét 
Önkormányzata  100 000 

Kerékpárutak 
építése Kecskemét 

Szent István körút (1,6 km) a 
Mártírok útjától a Szolnoki 
útig kerékpárút és járda a 
szükséges kisajátításokkal  

Kecskemét 
Önkormányzata  50 000 

Kerékpárutak 
építése Kecskemét Bajnok utcától a Kiskőrösi 

útig  
Kecskemét 

Önkormányzata 100 000  

Kerékpárutak 
építése Kecskemét 

Máriavárosi kerékpárút (Jász 
utcán a Nyíri út és a Dózsa 
Gy. úti kerékpárút összekö-
tése, 1,8 km) a szükséges 
közműátépítésekkel együtt 

Kecskemét 
Önkormányzata 43 000  

Kerékpárutak 
építése Kecskemét 

Petőfivárosi kerékpárút és 
járda (Vízöntő u.- Szüret u. – 
Muskotály u. – Kullai köz, 
1,6 km) 

Kecskemét 
Önkormányzata 44 000  

Kerékpárutak 
építése Kecskemét 

Hunyadivárosi kerékpárút 
(Géza fejedelem krt. – 
Mátyás király krt., 2,2 km) 

Kecskemét 
Önkormányzata 40 000  

Kerékpárutak 
építése Kecskemét 

Vacsi hegyi kerékpárút 
(Bethlen krt. – Nagy L. 
király krt., 2 km) 

Kecskemét 
Önkormányzata 36 000  

Közlekedésbiztons
ági kerékpárutak 
építésének/tervezé
sének támogatása 
2007. 

Hetényegyháza, 
Szeleifalu, Géza 
fejedelem útja 

Kerékpárutak építése  

KMJV 
Városfejlesztési 

és 
Közbeszerzési 

Osztály 

  

 
II. 1. 3. Tömegközlekedés korszerűsítése 

Projekt 
megnevezése 

Megvalósulási 
helyszín Projekt rövid leírása Projektgazda 

Tervezett költség 
(ezer Ft) 

2007-2008 2009-2013 

Autóbusz-
közlekedés Kecskemét Széchenyi téri központi busz-

megálló csoport átépítése 

Kecskemét 
Önkormányzata
Kunság Volán 

Rt. 

400 000  
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II. 1. 4. Térségi elérhetőség javítása 
Projekt 

megnevezése 
Megvalósulási 

helyszín Projekt rövid leírása Projektgazda 
Tervezett költség 

(ezer Ft) 
2007-2008 2009-2013 

Elkerülő 
tehermentesítő 
utak építése 

Kecskemét Északi elkerülő KMJV 
Önkormányzata

  

 
II. 2. Regionális repülőtér fejlesztés 
 

Projekt 
megnevezése 

Megvalósulási 
helyszín Projekt rövid leírása Projektgazda 

Tervezett költség 
(ezer Ft) 

2007-2008 2009-2013 
Matkói repülő-
térre vezető út 
kiépítése 

Kecskemét-
Matkópuszta 

A Matkói repülőtérhez 
vezető földút szilárd 
burkolattal való kiépítése 

KMJV 
Önkormányzata 100.000 0 

Matkói repülőtér 
fejlesztése 

Kecskemét-
Matkópuszta 

A Matkói repülőtér 
épületeinek felújítása, bőví-
tése, új épületek építése 

KMJV 
Önkormányzata 700.000 800.000 

 
II. 3. Vasúti közlekedés fejlesztése 
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III. prioritás: Társadalmi megújulás  
 
III. 1. Foglalkoztathatóság fejlesztése a munkaerőpiacra való belépés ösztönzése 
 
III. 1. 1. Munkaerőpiaci aktivizálás, megelőzés és képzés 

Projekt 
megnevezése 

Megvalósulási 
helyszín Projekt rövid leírása Projektgazda 

Tervezett költség 
(ezer Ft) 

2007-2008 2009-2013 
Munkanélküliek 
munkaerő-piaci 
esélyeinek 
növelése 
szakképzés útján 

Kecskemét és 
térsége 

Munkanélküliek szakképzése 
akkreditált vagy központi 
képzési programok, illetve 
követelményrendszerek 
alapján, a munkaerő-piaci 
igényeknek megfelelően 

KRKK 0 100.000 

Diplomás 
munkanélküliek 
elhelyezkedésé-
nek segítése 

Kecskemét és 
térsége 

Diplomás munkanélküliek 
elhelyezkedésének elő-
segítése az Európai Uniós 
pénzalapok kezelésére és 
működtetésére felkészítő 
képzéssel 

KRKK 25.000 25.000 

Alternatív 
képzési formák 
népszerűsítése 

Kecskemét és 
térsége 

E-learning: Internet-alapú 
távoktatás több területen; 
kötetlen tanulás 

KRKK 0 30.000 

Munkavállalók 
munkaerő-piaci 
helyzetének 
stabilizálása 

Kecskemét és 
térsége 

Információ-technológia és 
idegenyelv-tudás felhasz-
nálásával a munkaerő-piaci 
helyzet stabilizálása a 
dolgozó egyének számára 

KRKK 0 50.000 

Köztisztviselők, 
közalkalmazottak 
képzése Kecskemét és 

térsége 

Köztisztviselői, közalkal-
mazotti munkaviszonyban 
állók felkészítése az EU-s 
pénzalapok működtetésére 
és kezelésére 

KRKK 40.000 60.000 

Szociális és 
egészségügyi 
intézmények 
dolgozóinak 
képzése 

Kecskemét és 
térsége 

Szakmai jogszabályoknak 
megfelelő végzettség meg-
szerzése, kreditpontos kép-
zéseken való részvétel 
megszervezése 

KMJV 
Önkormányzat

a 
10.000 10.000 

Városi 
foglalkoztatási 
stratégia 
kidolgozása 

Kecskemét Városi foglalkoztatási 
stratégia kidolgozása 

KMJV 
Önkormányzat

a 
10.000  

Közmunkaprogra
mo-kon való 
részvétel 

Kecskemét 
A munkanélküliek foglal-
koztatását segítő progra-
mokban pályázati részvétel 

KMJV 
Önkormányzat

a 
15.000 15.000 

 
III. 1. 2. Hátrányos helyzetben élők foglalkoztatásának megteremtése 

Projekt 
megnevezése 

Megvalósulási 
helyszín Projekt rövid leírása Projektgazda 

Tervezett költség 
(ezer Ft) 

2007-2008 2009-2013 
Nők munkaerő-
piaci esélyeinek 
növelése 

Kecskemét és 
térsége 

Munkaerő-piacra hosszabb 
idő után visszatérő nők 
munkaerő-piaci esélyeinek 
növelése 

KRKK 10.000 20.000 
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Fogyatékkal élők 
és megváltozott 
munkaképességű
ek munkaerő-
piaci esélyeinek 
növelése 

Kecskemét és 
térsége 

Fogyatékkal élők és 
megváltozott munkaképes-
ségűek munkaerő-piaci 
esélyegyenlőségének elő-
segítése szakképzéssel, táv-
munkára való felkészítéssel 

KRKK 10.000 40.000 

Nyugdíj előtt álló 
munkanélküliek 
munkaerő-piaci 
esélyeinek növe-
lése 

Kecskemét és 
térsége 

Nyugdíj előtt álló mun-
kanélküliek képzése, átképzése 
humán készségfejlesztéssel 
egybekötve 

KRKK 10.000 10.000 

Hátrányos hely-
zetű csoportok 
munkaerő-piaci 
esélyeinek növe-
lése, 
felzárkóztatása 

Kecskemét és 
térsége 

A célcsoportok képzési 
igényeinek felmérése, felzár-
kóztatás, szakmai képzésbe 
vonás a munkaerő-piaci 
igényekkel összhangban, 
kulcskészségek fejlesztése 

KRKK 25.000 65.000 

BV intézetekben 
levő fogvata-
rtottak társa-
dalmi vissza-
illeszkedésének 
elősegítése 

Kecskemét és 
térsége 

A szabadságvesztés bünte-
tésüket töltők képzési szük-
ségleteinek felmérése, pálya-
orientáció, tanácsadás, 
szakképzés, tanfolyam. 

KRKK 10.000 10.000 

 
III. 1. 3. Szociális gazdaság, innovatív és helyi foglalkoztatási kezdeményezések  
 
III. 2. A közösségek önszerveződő képességének növelését szolgáló fejlesztések 
 
III. 2. 1. Ifjúságpolitika 
 
III. 2. 1. 1. Részvételen alapuló helyi ifjúságpolitika fejlesztése 

Projekt 
megnevezése 

Megvalósulási 
helyszín Projekt rövid leírása Projektgazda 

Tervezett költség 
(ezer Ft) 

2007-2008 2009-2013 

Ifjúsági 
kutatások 
támogatása 

Kecskemét 

Helyzetfelmérést segítő, 
ifjúsági cselekvési tervek 
kidolgozásához szükséges 
kutatások lebonyolítása 

Települési 
önkormányzat 

Ifjúsági 
Kerekasztal 

1000 3000 

Ifjúsági 
érdekegyeztető 
fórum 
működtetése 

Kecskemét 

Ifjúsági Kerekasztal, mint a 
helyi ifjúság érdekegyeztető 
fórumának színterét támogató 
projekt 

Települési 
önkormányzat 

Ifjúsági 
Kerekasztal 

1000 3000 

Ifjúsági 
koncepció 
megalkotása, 
meglévő 
felülvizsgálata 

Kecskemét 

Azon településeken, ahol még 
nem volt ifjúságkutatás és nem 
született arra épülő kon-
cepció, illetve ahol van, de 
időszerű annak felülvizsgálata 

Települési 
önkormányzat 

Ifjúsági 
Kerekasztal 

2000 6000 

Ifjúsági 
cselekvési terv 
megalkotása, 
végrehajtása 

Kecskemét Háromévente felülvizsgálva 

Települési 
önkormányzat 

Ifjúsági 
Kerekasztal 

1000 3000 
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III. 2. 1. 2. Ifjúsági szolgáltatások fejlesztése 
Projekt 

megnevezése 
Megvalósulási 

helyszín Projekt rövid leírása Projektgazda 
Tervezett költség 

(ezer Ft) 
2007-2008 2009-2013 

Ifjúsági közösségi 
tér működtetése, 
új közösségi terek 
létrehozása 

Kecskemét 
Kecskemét városának újabb 
három városrészében ifjúság 
közösségi tér kialakítása 

Helpi Ifjúsági 
Iroda 16 000 100 000 

TANKÖR Kecskemét 

Egyéni és kiscsoportos tanú-
lási segítség biztosítása isko-
lán kívül, hátrányos helyzetű 
fiatalok számára. Célja segí-
teni a célcsoport fiataljainak 
beilleszkedni a formális 
oktatásba, megelőzni a 
kimaradást és az iskolai 
sikertelenséget. 

TÉR 
Ifjúságsegítő 

Egyesület 
10 000 62 000 

Ifjúsági kedvez-
mény-rendszer 
kidolgozása és 
beindítása 

Kecskemét Utazást, vásárlást kedvez-
ményessé tévő diákkártyák 

Települési 
önkormányzat 
A Közgyűlés 

illetékes 
szakbizottsága 

 1000 

Városi Ifjúsági 
Fesztivál 

Kecskemét és 
közigazgatási 

területe 

Nagyszabású, több ezer 
fiatalt érintő kulturális, zenei 
program 

Ifjúsági 
Kerekasztal  120 000 

Információs és 
tanácsadó 
szolgáltatások 

Kecskemét és 
közigazgatási 

területe 

Kihelyezett ifjúsági szolgá-
ltatások fejlesztése, a 
szolgáltatás plazákban 
történő megjelenítése 

Helpi Ifjúsági 
Iroda 4000 3000 

Mentálhigiénés-
egészségfejlesztési 
prevenciós 
programok 

Kecskemét 

Iskolai prevenciós órák a fia-
talok mentális és testi egész-
ségének fejlesztésére, az 
iskolák közötti különbségek 
csökkentésére. Pedagógusok 
felkészítése, szupervízió 

Városi 
Mentálhigiénés 

Tanári 
Munkaközösség 
és a Kecskeméti 
Ifjúsági Otthon 

4000 4000 

Krízishelyek 
létrehozása, 
stabilizálása 

Kecskemét 
közigazgatási 

területe 

Hajlék nélkül maradt csalá-
dok átmeneti elhelyezése, 
hogy ezen családokban 
nevelkedő gyermekek kieme-
lése elkerülhető legyen 

Települési 
önkormányzat  300 000 

Életvezetési, 
családtervezési 
program 

Kecskemét 
közigazgatási 

területe 

Életvezetési nehézségekkel 
küzdő fiatalok egyéni és 
csoportos segítése különös 
tekintettel a családtervezésre, 
gyermekvállalásra 

Ifjúságegész 
ségügy 12 000 40 000 

Hátrányos helyze-
tű ifjúság nyári 
táboroztatása 

A szervezésnek 
megfelelő 
helyszínen 

A nyári szabadidő hasznos 
eltöltésére irányul. 

Városi Gyer-
mekvédelmi 

Munkaközösség
10 000 40 000 

Szakmai tovább-
képzések szakmai 
tanulmányutak 
gyermekvédelemb
en dolgozók 
részére. 

Mindig a 
szervezésnek 

megfelelő 
helyszínen 

A gyermekvédelemben dol-
gozó szakemberek számára 
fontos az ismeretek felidézé-
se és bővítése. Ezek a talál-
kozások minden szempontból 
a fejlődésüket szolgálják 

Városi Gyer-
mekvédelmi 

Munkaközösség
2000 5000 
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Rászorult vagy 
hátrányos 
helyzetű 
csoportok részére 
szervezett prog-
ramok 
támogatása 

Város 
intézményeiben 

Ezek a programok szolgálnák 
a szociális hátrányokból 
eredő csökkentését. Például 
különféle ünnepi rendez-
vények 

Városi Szociális 
Alapítvány 
Ifjúsági és 

Sportbizottság 

2000 3000 

Ifjúsági Központ 
létrehozása 
fejlesztése 

Kecskemét 
Városi Mozi 

hasznosításával 

Komplex ifjúsági 
szolgáltatási rendszer 
kialakítása a fiatalok 
önszerveződésére építve 

Ifjúsági 
Kerekasztal 200 000 130 000 

Ifjúsági Központ 
fejlesztése Kecskemét  Ifjúsági 

Kerekasztal 0 100 000 

Regionális 
Ifjúsági 
Információs Pont 
kialakítása 

Dél-alföldi 
Régió 

Kecskeméti székhelyű regio-
nális információs hálózat 
kialakítása 

Helpi Ifjúsági 
Iroda 0 20 000 

Egyházi célú 
ifjúsági 
rendezvények, 
programok 

Kecskemét 
közigazgatási 

területe 

Kulturális és speciális 
egyházi rendezvények Egyházak 4000 16 000 

Gyermek és 
ifjúsági találkozó 

Kecskemét és 
kistérsége 

1500 gyermek és fiatal 1 he-
tes hazai és külföldi csere-
programja - Ifjúsági tapasz-
talat 
EU ifjúságpolitikájának meg-
ismerése 
Multikulturális programok 
Testvérvárosi kapcsolatok 
erősítése 

Európa Jövője 
Egyesület 260 000 360 000 

 
III. 2. 1. 3. Az ifjúsági munka szakmai – módszertani fejlesztése 

Projekt 
megnevezése 

Megvalósulási 
helyszín Projekt rövid leírása Projektgazda 

Tervezett költség 
(ezer Ft) 

2007-2008 2009-2013 

Nemzetközi 
ifjúsági 
cserekapcsolatok 

Kecskemét 
EU országok 

Ifjúsági célú szakmai 
kapcsolatok fejlesztése, 
részvétel nemzetközi szemi-
náriumokon, képzéseken, 
tanulmányutakon. 

TÉR 
Ifjúságsegítő 

Egyesület 
6.000 8.000 

Ifjúsági területen 
dolgozó szakem-
berek képzésé-
nek, átképzésé-
nek, kiképzésé-
nek támogatása 

Kecskemét 
Adott célcsoportokra 
vonatkozó ismereteket 
nyújtó képzések 

Kecskeméti 
Főiskola 

Tanítóképző 
Kara 

12.000 18.000 

Kortárssegítő 
csoportgenerálás Kecskemét 

Fiatalok helyi közösségben 
való aktív részvételének 
elősegítése közös élmény-
szerzéssel, gyakorlatköz-
pontú képzéssel. 

TÉR 
Ifjúságsegítő 

Egyesület 
10.000 12.000 

Szakmai 
rendezvények, 
konferenciák 
szervezési 
költségei, 
részvételi díja 

Kecskemét 

Ifjúsági területen tevékeny-
kedő intézmények, szerveze-
tek számára lehetőség 
biztosítása szakmai 
rendezvények megrendezé-
sére, illetve mások által 
szervezettek látogatására 

Ifjúsági 
Intézmények, 
szervezetek 

9000 12000 
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Módszertani 
adatbázis 

Kecskemét 
közigazgatási 

területe 

Szolgáltatási térkép alapján 
egy egységes adatbázis 
kiépítése 

Helpi Ifjúsági 
Iroda 3000 4000 

Külföldi és hazai 
modellprogra-
mok adaptálása 

Kecskemét 
EU programok jogdíjának 
megvásárlása a program 
kiváltása 

Helpi Ifjúsági 
Iroda 4000 6000 

 
III. 2. 1. 4. Ifjúsági kezdeményezések támogatása 

Projekt 
megnevezése 

Megvalósulási 
helyszín Projekt rövid leírása Projektgazda 

Tervezett költség 
(ezer Ft) 

2007-2008 2009-2013 
Ifjúsági 
szervezetek 
működésének 
támogatása 

Kecskemét 
közigazgatási 

területe 

Önkormányzatok segítése 
abban, hogy a településükön 
működő ifjúsági szervezetek 
működését támogatni tudják 

Ifjúsági és 
Sportbizottság 8000 12000 

Ifjúsági közélet 
támogatása 

Kecskemét 
közigazgatási 

területe 

Helyi ifjúsági újságok, 
rádióműsorok, internetes 
közösségek létrejöttének, 
működésének segítése a 
települési önkormányzat által 

Ifjúsági és 
Sportbizottság 4000 4000 

Egyházi ifjúsági 
szervezetek 
működésének 
támogatása 

Kecskemét 
közigazgatási 

területe 

Egyházi ifjúsági szervezetek 
működési körülményeinek 
javítása, fejlesztése 

Egyházak 2000 3000 

Önkéntes 
szolgálat Kecskemét 

Fiatalok társadalmi 
beilleszkedésének segítése az 
önkéntes szolgálat 
feltételeinek biztosításával 

TÉR 
Ifjúságsegítő 

Egyesület 
6.000 8.000 

 
III. 2. 2. Megelőzés  
 
III. 2. 2. 1. Kábítószerügyi Egyeztető Fórum 

Projekt 
megnevezése 

Megvalósulási 
helyszín Projekt rövid leírása Projektgazda 

Tervezett költség 
(ezer Ft) 

2007-2008 2009-2013 

KEF 
működtetése Kecskemét 

KEF működési költségeinek 
biztosítása (telefon, helyi-
ség, irodaszerek, Internet, 
stb.)  

KMJV 
Önkormányzat

a 
2000 2000 

Tréningek, 
képzések Kecskemét 

KEF tagjainak folyamatos 
képzése az új prevenciós 
programok elsajátítására, 
valamint az ellátás 
területének fejlesztésére, 
újítások megismerésére. 

KMJV 
Önkormányzat

a 
500 1.500 

KEF képviselet 
konferenciákon, 
képzéseken 

Kecskemét 

KEF tagjainak részvétele az 
országos, regionális, megyei 
szintű konferenciákon, 
képzéseket. 

Értelemszerűe
n a szervezők 50 1000 

KEF tagok 
kommunikációs 
képzése 

Kecskemét 
Megtanulják megfelelő 
módon képviselni és közvetí-
teni, amiért dolgoznak 

KEF 500 1.500 

Kutatások: 
drogérintettség 
mérése, évente 
prevenciós 
programok 
hatékonyság 
vizsgálata 

Kecskemét 
1. 4 évente a középiskolás 
korosztály drogérintettség 
mérése. 

KEF 1000 1000 
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Kutatások: 
drogérintettség 
mérése, évente 
prevenciós 
programok 
hatékonyság 
vizsgálata 

Kecskemét 

2. Azokban az 
intézményekben, ahol volt 
nyertes drogprevenciós-
pályázati program 
hatékonyságvizsgálat 
kivitelezése. 

KEF 3000 8000 

Kutatások: 
drogérintettség 
mérése, évente 
prevenciós 
programok 
hatékonyság 
vizsgálata 

Kecskemét 

3. A projekt indításaként egy 
kérdőíves felméréssel 
kideríteni az iskolák 
prevenciós ellátottságát és a 
pedagógusok képzettségét, 
valamint igényeiket 

KEF 

1000 0 

4. Általános iskola 7-8. 
évfolyamán drogokkal 
kapcsolatos ismeretek 
felmérése. 

1000 4000 

5. Szülők, szülői 
munkaközösségek segítése a 
tájékoztatásban 

500 600 

6. Kecskemét város védőnői 
szolgálatánál, ill. orvosok 
körében felmérni a droggal 
kapcsolatos képzéseket, 
igényeket. 

700 0 

 
III. 2. 2. 2. DROGPREVENCIÓ 

Projekt 
megnevezése 

Megvalósulási 
helyszín Projekt rövid leírása Projektgazda 

Tervezett költség 
(ezer Ft) 

2007-2008 2009-2013 
Prevenciós 
programok 
támogatása 

Kecskemét „Diszkó-baleset” szimuláció 
megrendezése 

BKM Rendőr-
főkapitányság 
Bűnmegelőzési 
Osztály 

4000 4000 

Pedagógusok 
képzése Kecskemét 

Pedagógusok (ifjúságvédelmi 
felelősök, drogkoord-
inátorok) képzése, tovább-
képzése 

Rendőrkapitányság 
Kecskemét, 
Bűnmegelőzési  
és Áldozatvédelmi 
csoport 

2000 2000 

Prevenciós 
programok 
támogatása 

Kecskemét Drog nélkül-gond nélkül” 
című kiállítás megrendezése 

BKM Rendőr-
főkapitányság 
Bűnmegelőzési 
Osztály 

3500 3200 

Prevenciós 
programok 
támogatása 

Kecskemét 
A kábítószer-ellenes 
világnaphoz kapcsolódó 
rendezvények szervezése 

BKM Rendőr-
főkapitányság 
Bűnmegelőzési 
Osztály 

1600 1600 

Pedagógusok, 
orvosok, védőnők 
képzése  

Kecskemét 

Aktuális országos ifjúságku-
tatás, ill. helyi drogérintett-
ség vizsgálatok eredményei-
nek megismertetése, közös 
gondolkodás 

Kábítószer-ügyi 
Egyeztető Fórum 1000 4000 

Prevenciós prog-
ramok koordiná-
lása, módszertani 
segítése 

Kecskemét 
Általános és középiskolák 
prevenciós pályázati 
munkájának segítése 

Kábítószer-ügyi 
Egyeztető Fórum 4000 6000 

Kortársképző 
tanfolyam 
(tavasz-ősz) 

Kecskemét Még több gyermek bevo-
násával indítani a képzéseket KEF-RÉV-ÁNTSZ 1000 2000 

Tanárok 
továbbképzése Kecskemét Tanár-diák együttműködés 

elősegítése KEF-RÉV-ÁNTSZ 1000 2000 
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Személyiség-
fejlesztőképzések 
középiskola-
soknak, hogy ne 
váljon a fiatal 
drogfogyasztóvá 

Kecskemét Családi élet támogatása KEF-RÉV-ÁNTSZ 2000 2500 

 
III. 2. 2. 3. Bűnmegelőzés és közbiztonság 
 
III. 2. 2. 4. Területi-felügyeleti kamerarendszer kiépítése 

Projekt 
megnevezése 

Megvalósulási 
helyszín Projekt rövid leírása Projektgazda 

Tervezett költség 
(ezer Ft) 

2007-2008 2009-2013 
Kamerarendszer 
II. ü kiépítése  

Széchenyiváros 
Máriaváros Kivitelezés Rendőrség 50 000 0 

Kamerarendszer 
III. ü. kiépítése 

Kossuthváros 
Műkertváros 

Hunyadiváros 
Kivitelezés Rendőrség 0 50 000 

Járőrszolgálat 
mobilitásának 
megteremtése  

Kecskemét 
Gépjárművek vásárlása és  
üzemeltetéshez szükséges 
mindennemű költség fedezése

Rendőrség 6 000 10 000 

Járőrszolgálat 
mobilitásának 
fent. 

Kecskemét  Rendőrség 10 000 20 000 

Terület-felügyele-
ti kamerarendszer 
működésével 
kapcsolatos 
hatástanulmányok 
készítése 

Kecskemét Kutató-team megbízása a 
munka elkészítésével Rendőrség 15 000 30 000 

 
III. 2. 3. Egészségmegőrzés és társadalmi befogadás részvétel erősítése 
 
III. 2. 3. 1. Szenvedélybetegek ellátása 

Projekt 
megnevezése 

Megvalósulási 
helyszín Projekt rövid leírása Projektgazda 

Tervezett költség 
(ezer Ft) 

2007-2008 2009-2013 
Szenvedély-
betegek 
alacsonyküszöbű 
ellátása a Rév 
Szenvedélybeteg-
segítő 
Szolgálatnál 

Kecskemét 

A megkereső tevékenységet, 
ártalomcsökkentést, in-
formációs szolgáltatást és 
tanácsadást végzők bére, a 
Drop in klub és a ta-
nácsadás helyszínének 
biztosítása  

Főplébániai 
Karitász 

Alapítvány 
24000 36000 

Szenvedély-
betegek 
közösségi 
ellátása a 
Révben 

Kecskemét 

A törvényben előírt szakmai 
dolgozók bérének és a 
működési költségeknek az 
állami normatívát kiegészítő 
biztosítása 

Főplébániai 
Karitász 

Alapítvány 
8400 11200 

Szenvedély-
betegek és 
pszichiátriai 
betegek nappali 
intézménye a 
Révben 

Kecskemét 

A törvényben előírt szakmai 
dolgozók bérének és a 
működési költségeknek az 
állami normatívát kiegészítő 
biztosítása 
Az intézmény 2007-től 45 
fős. 

Főplébániai 
Karitász 

Alapítvány 
10800 14400 
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Pszichiátriai 
betegek 
közösségi 
gondozása a 
Révben 

Kecskemét 

A törvényben előírt szakmai 
dolgozók bérének és a 
működési költségeknek az 
állami normatívát kiegészítő 
biztosítása 

Főplébániai 
Karitász 

Alapítvány 
8400 11200 

Magasküszöbű 
ellátórendszer 
bővítése 

Kecskemét 

Addiktológiai képesítéssel 
rendelkező pszichiáter 
szakorvos alkalmazása mely 
elősegíti a szermentességet, 
pszichés és szomatikus 
szövődmények feltárását, 
visszaesés veszélyének 
csökkentését 

Megyei 
Kórház 

Pszichiátriai 
Osztálya 

4000 13200 

 
III. 2. 3. 2. Egészségnevelés és egészségfejlesztés 

Projekt 
megnevezése 

Megvalósulási 
helyszín Projekt rövid leírása Projektgazda 

Tervezett költség 
(ezer Ft) 

2007-2008 2009-2013 

Gyermek és 
ifjúsági 
egészségnevelés 

Kecskemét 

Óvodákban és iskolákban 
folyó egészségnevelés, 
ifjúság-egészségügyi 
ellátás fejlesztése 

KMJV 
Önkormányzata - 15 

Egészségügyi 
felvilágosító 
tevékenység 

Kecskemét és 
térsége 

Az egészségügyi felvi-
lágosítást, egészség-
nevelést szolgáló kiad-
ványok készítése, műso-
rok, rendezvények szerve-
zése 

KMJV 
Önkormányzata - 20 

Laikus 
egészségügyi 
kezdeményezések 
támogatása 

Kecskemét 

A laikus önszerveződések, 
civil kezdeményezések 
összefogása és 
támogatása 

KMJV 
Önkormányzata - 5 

Egészségügyi 
humánerőforrás 
fejlesztés 

Kecskemét és 
térsége 

Orvosok eü-i szakdolgo-
zók továbbképzéseinek 
szervezése 

Egészségügyi és 
Szociális 

Intézmények 
Igazgatósága 

- 10 

 
III. 3. A kulturális tőke fejlesztése a társadalmi kohézió és a kreativitás erősítése érdekében 
 
III. 3. 1. Kulturális élet fejlesztése 
 
III. 3. 1. 1. Kodály Örökség Program 

Projekt 
megnevezése 

Megvalósulási 
helyszín Projekt rövid leírása Projektgazda 

Tervezett költség 
(ezer Ft) 

2007-2008 2009-2013 

Kecskemét, az 
éneklő város 

Kecskemét és 
térsége valamennyi 

általános és 
középiskolája Kodály koncepció 

165/2004.(III.24.) KH. 
és 

Kodály Örökség 
Program 

186/2005.(III.09.)KH. 
sz. határozatok alapján. 

KMJV 
Önkormányzata 

és kulturális 
intézményei, 

civil kulturális 
szervezetei 

10.000 12.000 

Kecskemét, a 
zene városa 

Kecskemét város 
területe, 

intézményei, 
különböző 
felekezetű 

templomai, Főtér 

30.000 50.000 

Kecskemét, 
Kodály városa 

Kecskemét Megyei 
Jogú Város és 

térsége 
30.000 50.000 
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III. 3. 1. 2. Ismétlődő kulturális rendezvények, fesztiválok, alkotótáborok 
Projekt 

megnevezése 
Megvalósulási 

helyszín Projekt rövid leírása Projektgazda 
Tervezett költség 

(ezer Ft) 
2007-2008 2009-2013 

Kecskeméti 
Tavaszi Fesztivál 

Kecskemét és 
térsége 

összművészeti fesztivál, 
rangos képző- és ipar-
művészeti 

Kecskemét 
Megyei Jogú 

Város 
Önkormányzata 

és kulturális 
intézményei, 

civil kulturális 
szervezetei 

15.000 20.000 

Kecskeméti 
Animációs 
Filmfesztivál 

Kecskemét és 
térsége 

Európa rangos animációs 
rendezvénye 25.000 30.000 

Kodály Művészeti 
Fesztivál  
1. Ifjúsági 

Világzenekar és 
Kodály 
Nemzetközi 
Gyermekkórus 
Fesztivál 

2. Musica Sacra-
oratórium és 
egyházzenei 
fesztivál 

Kecskemét  

Kodály koncepció alapján 
165/2004.(III.24.)KH. 

 
Kodály Örökség Program 

186/2005.(III.9.)KH. 

70.000 90.000 

Nemzetközi 
Kodály 
Szeminárium és 
Szimpózium 

Kecskemét   15.000 15.000 

Kecskeméti Nyári 
Fesztivál 

Kecskemét és 
térsége 

Populáris műfajok, széles 
közönségréteg igényeinek 
kielégítése 

15.000 20.000 

Hírös Hét 
Fesztivál 

Kecskemét és 
térsége 

Kulturális, gazdasági, gaszt-
ronómiai és tudományos 
intézmények, műhelyek talál-
kozója 

30.000 30.000 

Kecskeméti 
Népzenei 
Találkozó köztes 
években: a 
Népzene Napja 

Kecskemét  Kodály Örökség Program és 
Kodály koncepció alapján 45.000 45.000 

Városháza 
Díszudvara Kecskemét  Városházi muzsika, udvar-

színházi előadások 45.000 45.000 

Európa Jövője 
Nemzetközi 
Gyermektalálkozó 

Kecskemét  az egyesület éves támogatása 45.000 45.000 

Nemzetközi 
Zománcművészeti 
Alkotótábor 

Kecskemét és 
térsége évente júliusban egy hónapig 5.000 7.000 

Nemzetközi 
Kerámia Stúdió 
szimpóziumai  

Kecskemét  folyamatosan 10.000 12.000 

Alkotóház – 
egyéni alkotók és 
alkotóközösségek 
részére Kézműves 
bemutató és vásár 

Kecskemét és 
térsége 

rendszeresen a fesztivá-
lokhoz kötődően 5.000 7.000 
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1. Művészeti 
mecenatúra – a 
város változatos 
zenei műhelyei:  
-  Ars Nova 

Énekegyüttes 
-  Kecskeméti 

Pedagógus 
Énekkar 

-  Kecskeméti 
Szimfonikus 
Zenekar Kht. 

-  Kodály Iskola 
kórusai 

-  Ifjúsági 
Fúvószenekar 

-  Bohém Ragtime 
Jazz Band 

-  Little Jazz Band 
Jazz Orchestra 

2. Népművészeti 
együttesek: 
-  Csík Zenekar 
-  Hegedűs 

Együttes 
-  Hírös Zenekar 
-  Kurázsi 

Táncműhely  
-  Kecskeméti 

Táncegyüttes 

Kecskemét  

a város zenei és egyéb 
művészeti műhelyeinek 
támogatása, a zenei mű-
vészeti műhelyek támogatása 
a Kodály Örökség Program 
költségvetésében szerepel 

 30.000 50.000 

 
III. 3. 2. Kulturális infrastruktúra fejlesztése 
 
III. 3. 2. 1. Kecskemét művészeti élete, kulturális, művészeti intézmények fejlesztése 

Projekt 
megnevezése 

Megvalósulási 
helyszín Projekt rövid leírása Projektgazda 

Tervezett költség 
(ezer Ft) 

2007-2008 2009-2013 

Planetárium  Kecskemét 

- tetőszigetelés felújítása a 
körfolyosó felett 

- épület átalakítási munkálatok 
(gazdasági iroda leválasztása)

KMJV 
 Önkorm. 

5 000 
 

1 000 
 

 

Katona József 
Színház Kecskemét 

-  kültéri kamerás megfigyelő-
rendszer az épület vagyonbiz-
tosításának érdekében 

- Mindszenti úti Műhelyház 
udvarán új díszletraktár 
felépítése 

- Kamaraszínházban teljes körű 
vizesblokk felújítás 

-  Színészház vizesblokkjainak 
és teakonyha helyiségek 
vízellátó csőrendszerének 
cseréje 

-  a nagyszínház épületének 
teljes körű gépészeti 
rekonstrukciója 

-  előcsarnok, lépcsőházak 
festése, sérült aranyozások 
javítása 

KMJV  
Önkorm. 

1 000 
 
 

10 000 
 
 

10 000 
 
 

20 000 
 

 
 

35 000 
 
 

5 000 
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Ciróka 
Bábszínház Kecskemét 

- színésztársalgó, irodák 
padlózatának teljes cseréje 

- Budai utcai rész szigetelése, 
salétromosságának 
megszűntetése 

- Budai utcai részen bejárati 
ajtó és nyílászárók cseréje 

- Kamaraterem 
szellőztetőrendszer kiépítése 

KMJV 
 Önkorm. 

3 000 
 

8 000 
 
 

18 000 
 

1 000 
 

Kecskeméti 
Televízió Kecskemét 

- padlóburkolat cseréje 
- fűtéskorszerűsítés 
- műszaki fejlesztés (TV 

műszaki fejlesztése, adás-
lebonyolítás eszközei, vágó 
berendezések, optikai 
kiépítés, közvetítő kocsi 
kiépítése) 

KMJV 
Önkorm. 

600 
1 900 

70 000 
 
 
 

 
 

70 000 
 
 
 

Kecskeméti 
Zeneház Kecskemét 754/2005.(XI.09.)KH. sz. 

határozat 

KMJV 
Önkormányzata 

és kulturális 
intézményei, 

civil kulturális 
szervezetei 

300.000  

Kecskeméti 
Animáció Háza Kecskemét 766/2005.(XI.09.)KH. sz. 

határozat  200.000  

Nemzetközi 
Kerámia Stúdió Kecskemét 

-Egyetemi szintű szilikátmű-
vészeti képzés hazai és euró-
pai bázisa 

-Bővítéssel Japán Kultúra Háza 
magyarországi kialakítása 

 

12.000 15.000 

Kecskeméti 
Művésztelep, 
Kecskeméti 
Alkotóház, 
Művészvillák, 
Festőiskola 

Kecskemét 

- 100 éves évforduló 2009. 
- 50 éves évforduló 2007. 
- Művészvillák eredeti 

állapotának és funkciójának 
visszaállítása 

- Festőiskola újjáépítése 

 

400.000  

Bozsó 
Gyűjtemény Kecskemét Bővítéssel egyházművészeti 

gyűjtemény kialakítása  300.000  

Magyar 
Fotográfiai 
Múzeum 

Kecskemét 
Bővítéssel Gink Károly és Tóth 

István életművének 
elhelyezése 

KMJV Önkorm. 
és kult. intézm., 
civil kulturális 

szervezetei 

300.000  

Népi Iparművé-
szeti Múzeum Kecskemét Kézműves központ létrehozása  300.000  

Városi levéltári 
anyagok 
állományvédelme 

Kecskemét 
A hajdani városi levéltárban 
őrzött dokumentumok 
védelme 

KMJV Önkorm. 
és BKM Levéltár 

50.000 50.000 

Nemzetközi 
Kerámia Stúdió  Kecskemét Kortárs Kerámia Múzeum 

kialakítása 
Nemzetközi 

Kerámia Stúdió 
60.000  

Homoki domb 
kulturális Intézet 
létrehozása 

Kecskemét 

Új helytörténeti kiállítás 
létesítése a Báthory u.5. sz. 
alatt lévő népi műemlékileg 
védett területen  

KMJV 
Önkormányzata 

221,000  

Gyűjtemények 
Háza  Kecskemét 

A Bozsó Gyűjtemény 
épületének bővítésével a 
városban működő kis 
gyűjtemények elhelyezése 

KMJV 
Önkormányzata 

210.000  
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Ménteleki 
Közösségi Ház 

Kecskemét-
Méntelek 

A településrész közösségi 
programjainak lebonyolításá-
ra szolgáló komplexum 

KMJV 
Önkormányzat 

 70.000 

 
III. 3. 3. Sportprogramok 
 
III. 3. 3. 1. Sport és szabadidős rendezvények 

Projekt 
megnevezése 

Megvalósulási 
helyszín Projekt rövid leírása Projektgazda 

Tervezett költség 
(ezer Ft) 

2007-2008 2009-2013 

Nemzetközi 
lovassport 
rendezvények 
szervezése 

Kecskemét, 
Széktói 
Szabadidőközp
ont, 
Széktói Stadion 

Lehetőség szerint kontinens és 
világversenyek rendezése, 
illetve a köztes időkben nem-
zetközi és országos versenyek 
szervezése elsősorban 
fogathajtó, díjugrató szaká-
gakban, a későbbiekben a 
lehetőségek szerint kiegészítve 
egyéb szakágakkal (lovas-
tornász, galopp, stb.) árverési, 
vásár, oktatási és lovasközpont 
angol telivár szakágakban  

- KMJV Önk.  
- BKM-i 
Önkormányzat 
- Fogathajtó VB 
KFT 
-Intertrió BT 
-BKM-i Lovas 
Szövetség 

4.000.000 4.000.000 

Hírös Triatlon 
Fesztivál 
újraindítása 

Kecskemét, 
Széktó 
Szabadidő 
központ 

A korábban hagyományos 
1500-2000 főt megmozgató, 
nemzetközi hírű triatlon 
fesztivál újbóli megrendezése a 
Triatlon Diákolimpia Országos 
Döntője és a Triatlon Amatőr 
Országos Bajnokság lebonyo-
lítása 

- KMJV Önk. 
- Kméti Sport 
KHT 
-Magyar Triat-
lon Szövetség 
- Város Szabad-
idősport szerv-i 

9 000 12 000 

Utcai 
futóversenyek 
szervezése 

Kecskemét 

Évente minimum 2-3 
alkalommal nagy létszámot 
megmozgató utcai futó-
versenyek szervezése, melyek 
országos, majd nemzetközi 
jelentőségre tesznek szert 

KMJV 
Önkormányzata 
Szabadidősport 

szervezetek 

7 500 10 000 

Sportági Országos 
Bajnokságok 
rendezése 

Kecskemét 
sportlétesítmén
yei 

Lehetőség szerint minél több 
országos bajnokság, döntő 
városunkban történő lebo-
nyolítása a sportturisztikai 
látogatottság növelése, spor-
tolóink hazai közönség előtti 
szereplése 

- KMJV Önk. 
- Sportági szak-
szövetségek 
- Városi sport-
szervezetek 
Sportlétesítmé-
nyek 
üzemeltetői 

3.000 3.000 

Európa és 
Világversenyek 
rendezése 

Kecskemét 
sportlétesít-
ményei 

Lehetőség szerint minél több 
kontinens és világverseny 
Kecskeméten történő meg-
rendezése, a sportturisztikai 
látogatottság növelése, a város 
válogatott sportolóinak hazai 
közönség előtti szerep-lése 

- KMJV Önk. 
- Nemzetközi és 
hazai sportági 
szakszövetsé-
gek 
- Városi sport-
szervezetek 
Sportlétesítmé-
nyek 
üzemeltetői 

25.000 25.000 
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III. 3. 3. 2. Sportcélú beruházások 
Projekt 

megnevezése 
Megvalósulási 

helyszín Projekt rövid leírása Projektgazda 
Tervezett költség 

(ezer Ft) 
2007-2008 2009-2013 

Fedett Uszoda Kecskemét 

- vegyszertároló építése 
- homlokzati mészkőlap 

felújítása 
- dolgozói öltöző és szoc. 

blokk kialakítása 
- termálmedencék 

korszerűsítése  
- átfogó építészeti, gépészeti 

rekonstrukció 

KMJV 
 Önkorm. 

6000 
20 000 

30 000 
 
 

57 000 
 
1 650 000 

 

Kecskeméti 
Élményfürdő és 
Csúszdapark 

Kecskemét 

- 50 m-es úszómedence 
szigetelése 

- új hőszivattyú telepítése 
- élményfürdő 

termálmedencéinek felújítása 
- wellness központ kialakítása 

(jacuzzi medence) 
- 10 vízköpő élményelem 

kialakítása 

KMJV 
 Önkorm. 

52 000 
 

95 000 
50 000 

 
 

315 000 
 
 

7 000 

 

Széktói Stadion Kecskemét 

- legrégebbi épület 
tetőhéjjalásának felújítása 
vagy 

- teljeskörű felújítása tetőtér 
beépítésével 

- 8 sávos futópálya 
(műanyag) építése 

KMJV 
 Önkorm. 

5 000 
 
 

25 000 
 

150 000 

 

Bóbis Gyula 
Edzőcsarnok Kecskemét 

- csapadékvíz elleni szigetelés 
cseréje 
- burkolatok cseréje 
- csatorna, víz, fűtés, elektr. 
rendsz. felújítása 

KMJV  
Önkorm. 

25 000 
 

18 000 
3 000 

 

 

Széktói Stadion 
műanyag atlétika 
pályájának 
felújítása 

Kecskemét, 
Széktói Stadion 

Hazai és nemzetközi atlétikai 
versenyek lebonyolítását 
lehetővé tevő korszerű atlétikai 
pálya megépítése 

KMJV 
Önkormányzata 

120 000  

Fedett Uszoda 
felújítási tervei-
nek, ütemtervének 
elkészítése 

Kecskemét, 
Fedett Uszoda 

A felújítás finanszírozásához, 
annak ütemezéséhez, az 
engedélyek beszerzéséhez 
szükséges tervek elkészítése 

KMJV 
Önkormányzata 

20 000  

Fedett Uszoda 
felújítása 

Kecskemét, 
Fedett Uszoda 

A Fedett Uszoda teljes 
(gépészeti, felépítményi…) 
felújítása 

KMJV 
Önkormányzata 

1.763.000  

Bóbis Gyula 
Edzőcsarnok 
felújítása 

Kecskemét, 
Széktói Stadion 

A létesítmény teljes körű 
(elektronikai, felépítményi, 
gépészeti,…) felújítása 

KMJV 
Önkormányzata 

46.000  

Széktói Strand 
felújítása 

Kecskeméti 
Élményfürdő és 

Csúszdapark 

Az 50 m-es nagymedence 
befedése, teljes körű 
rekonstrukciója 

KMJV 
Önkormányzata 

519.000  

Műkertvárosi 
Sportcentrum 
továbbfejlesztése 

Kecskemét, 
Műkertvárosi 
Sportcentrum 

A meglévő labdarúgó 
létesítményeken túl egyéb 
szabadidősport céljait szolgáló 
létesítmények megépítése 

KMJV 
Önkormányzata 

 80.000 

A Lánchíd Utcai 
Általános Iskola 
sportcentrumának 
befejezése 

Kecskemét, 
Lánchíd Utcai 

Általános Iskola 

A korábban elkezdett 
beruházás befejezése egy 
atlétikai pálya és egy műfüves 
labdarúgó pálya megépítésével 

KMJV 
Önkormányzata 

 120.000 
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A Széktói 
Szabadidőközpont 
sportcélokat 
szolgáló fejlesz-
tése (futópálya, 
elektromos 
vízisípálya, stb.) 

Kecskemét, 
Széktói 

Szabadidőközpo
nt 

A létesítmény szabadidősport 
célú továbbfejlesztése 
(futópálya, elektromos 
vízisípálya, stb.) 

KMJV 
Önkormányzata 

Bácsvíz Rt. 

150.000  

A Csalánosi 
Parkerdő sport-
rekreációs tevé-
kenységnek teret 
adó fejlesztése 

Kecskemét, 
Csalánosi 
Parkerdő 

A parkerdő állagának javítá-sát 
követően szabadidős 
tevékenységeknek helyet adó 
fejlesztések (futópálya, 
piknikező helyek, lovagló-utak, 
stb.) megvalósítása 

KMJV 
Önkormányzata 

40.000  

Gokart Stadion 
többcélú 
hasznosításához 
szükséges 
fejlesztése 

Kecskemét, 
Gokart Stadion 

A pálya átépítése más 
autósport szakágak igényei 
szerint, növelve a pálya 
kihasználtságát, látogatottságát 

KMJV 
Önkormányzata 
önálló gazdasági 

társaság 

 70.000 

 
III. 4. Minőségi oktatás és hozzáférés biztosítása mindenkinek  
 
III. 4. 1. Oktatásfejlesztés 

Projekt 
megnevezése 

Megvalósulási 
helyszín Projekt rövid leírása Projektgazda 

Tervezett költség 
(ezer Ft) 

2007-2008 2009-2013 

A nyelvoktatás 
fejlesztése  

kecskeméti 
önkormányzati 

iskolák 

- Csoportbontások 
 Bekapcsolódás nemzetközi 

projektekbe (pl. Leonardo, 
Socrates) 

KMJV 
Önkormányzata 5.000  

Az informatikai 
oktatás fejlesztése 

kecskeméti 
önkormányzati 

iskolák 

-  az Internet alapú oktatás 
felmenő rendszerben való 
bevezetése 

-  komplex taneszköz együttes 
beemelése a mindennapi 
közoktatásba 

KMJV 
Önkormányzata 5.000  

A 
Gyermekvédelmi 
Munkaközösség 
munkájának 
támogatása 

Kecskemét és 
térsége 

- a működő általános iskolai 
munkaközösség mellett a 
középiskolai munkaközösség 
létrehozása 

-  az átmenet és átjárhatóság 
biztosítása 

KMJV 
Önkormányzata 

A szakmai és 
szakszolgáltató 

intézmények 

500  

Médiamenedzser 
és Kommunikátor 
képzés elindítása 

Kecskemét 
- Josef von Ferenczy 

Médiaintézettel közös képzés 
beindítása 

KENE 2.000.000  

Ménteleki 
Ált.Iskola Kecskemét 

nyílászárók cseréje + 
homlokzat 
- tetőcsere 
- tornaterem 
padlóburkolatának, falának 
felújítása 
- fűtéskorszerűsítés 

KMJV 
 Önkorm 

40 000 
 

12 000 
12 000 

 
 

25 00 

 

Arany J. Ált. 
Iskola Kecskemét 

- padlóburkolat cseréje 
- homlokzati nyílászárók 
cseréje IV. ütem 
- udvari térburkolatok cseréje 
- épületgépészeti vezeték 
cseréje (közműalagút) 
- fűtéskorszerűsítés 

KMJV 
 Önkorm. 

10 000 
20 000 

 
10 000 

 
30 000 
25 000 
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Lánchíd utcai Ált. 
Isk. Kecskemét 

- homlokzat felújítása 
- nyílászárók cseréje 
- tornacsarnok tetőzetének 
cseréje 
-tornacsarnok homlokzati 
nyílászárók és üvegfal cseréje 
- kazán felújítás 
- tornacsarnok összekötő 

folyosó fűtésének megoldása 
- vizesblokk felújítása 
- szellőzőrendszer felújítása 
- fűtéskorszerűsítés 
- balesetveszélyes külső 
lépcsők cseréje 
- udvari kerítés cseréje 

KMJV 
Önkorm. 

5 000 
40 000 
20 000 

 
10 000 

 
2 000 
2 000 

 
7 000 
2 000 

25 000 
2 000 

 
1 000 

 

II. Rákóczi F. Ált. 
Isk. Kecskemét 

- lapostető felújítása 
- álmennyezeti elemek 
építésének folytatása 
- sportudvar burkolat cseréje 
- belső burkolatok cseréje 
- nyílászárók cseréje 
- fűtéskorszerűsítés 
- villamos hálózat felújítása 

KMJV 
 Önkorm. 

75 000 
60 000 

 
15 000 
15 000 
30 000 
25 000 
20 000 

 

Hunyadi J. Ált. 
Isk. Kecskemét 

- nyílászáró csere folytatása 
- bejárat feletti vakolat és 
bejárati ajtó cseréje 
- röplabda pálya bitumenezése 
- tantermi linóleum burkolatok 
cseréje 
- fűtéskorszerűsítés 
- világításkorszerűsítés 
- kűlső felújítás 

KMJV 
 Önkorm. 

130 000 
  

Mathiász János 
Ált. Isk. Kecskemét 

- tornacsarnok falának, 
parkettájának felújítása 
- régi épület tetőfedés cseréje 

KMJV 
 Önkorm. 

12 000 
 

8 000 
 

Magyar Ilona Ált. 
Isk. Kecskemét - udvari Wc elé folyosó 

építése, Wc-k felújítása 
KMJV 

 Önkorm 8 000  

Móra Ferenc Ált. 
Iskola Kecskemét 

- homlokzat felújítása 
- lapostető esővíz elvezető csat. 

cseréje 
- nyílászáró csere, kopolit üveg 

cseréje 
-tornatermi vizesblokkok 

felújításának folytatása 
- WC-k korszerűsítése 
- fűtéskorszerűsítés 

KMJV 
 Önkorm. 

20 000 
5 000 

50 000 
15 000 

 
5 000 

45 000 

 

Hetényegyházi 
Móricz Zs. Ált. 
Műv. Központ 

Kecskemét 

- Főépület nyílászáróinak 
cseréje (ütemezve) 

- főépület emelet 
vizesblokkjainak 
korszerűsítése 

- főépület ebédlőjének bővítése 
- főépület ebédlőjén 

tetőszerkezet cseréje 
- „öreg iskola” padló és 

nyílászáró csere 
- műv. ház régi épületrész 

szigetelése 
- fűtéskorszerűsítés 

KMJV 
 Önkorm. 

15 000 
 

5 000 
 

25 000 
 

15 000 
 

5 000 
 

5 000 
 

2 500 
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Tóth László 
Ált.Iskola Kecskemét 

-régi épület tetőfelújítása 
-panelos ép. szigetelése 

nyílászárók cseréjével 
- fűtéskorszerűsítés 

KMJV 
 Önkorm. 

12 000 
32 000 

 
25 000 

 

Béke téri Ált. Isk. Kecskemét - fűtéskorszerűsítés (fűtőtestek 
burkolatainak cseréje ) 

KMJV 
 Önkorm. 

8 000 
  

Móra Ferenc 
Homoki Nagy 
István Tagiskola 

Kecskemét 

- sportudvar felújítása 
- régi épületrész újravakolása 
- nyílászárók cseréje 
- Wc-k korszerűsítése 
- fűtéskorszerűsítés 

KMJV 
 Önkorm. 

10 000 
10 000 
10 000 
15 000 
25 000 

 

Zrínyi Ilona 
Ált.Isk.  Kecskemét 

- pince salétrommentesítése 
- nyílászárók cseréje + 

homlokzat felújítása 
- fűtéskorszerűsítés 

KMJV 
 Önkorm. 

12 000 
70 000 

 
25 000 

 

Kertvárosi 
Ált.Isk. Kecskemét 

- lapos tetős épület homlokzati 
felújítása nyílászáró cserével 

- fűtéskorszerűsítés 

KMJV 
 Önkorm. 

8 000 
 

25 000 
 

Nyíri úti 
Ált.Iskola Kecskemét 

-régi épületszárny felújítása 
nyílászáró cserével 

- fűtéskorszerűsítés 
KMJV Önkorm. 

50 000 
 

25 000 
 

Kadafalvi 
Ált.Iskola Kecskemét 

-régi épület külső homlokzat 
felújítása nyílászáró cserével 

- fűtéskorszerűsítés 

KMJV 
Önkorm. 

40 000 
 

25 000 
 

Erdei Ferenc 
Műv. Közp. és 
Műv Isk. 

Kecskemét 

- színházterem teljes felújítása 
- tűzjelző rendszer kiépítése 
- érintésvédelmi korszerűsítés 
- aula felújítás 

KMJV  
Önkorm. 

50 000 
5 000 
5 000 

25 000 

 

Népi 
Iparművészeti 
Múzeum  

Kecskemét 

- tetőszerkezet felújítása 
- fűtéskorszerűsítés (szolgálati 

lakásba gáz bevezetése) 
- oldalkerítés felújítása 
- udvari térburkolat cseréje 

KMJV 
Önkorm. 

8 000 
1 000 

 
2 500 
4 000 

 

 
III. 4. 2. Sportiskolai rendszer kialakítása 

Projekt 
megnevezése 

Megvalósulási 
helyszín Projekt rövid leírása Projektgazda 

Tervezett költség 
(ezer Ft) 

2007-2008 2009-2013 

Közoktatási 
típusú sportiskola 
beindítása és 
működtetése 

Kecskemét  
Lánchíd Utcai 
Általános 
Iskola 
Bolyai János 
Gimnázium 

A 2006/2007-es tanévben egy-
egy osztály sportiskolai típusú 
képzésének beindítása, majd 
felmenő rendszerben 
valamennyi évfolyamon történő 
kiterjesztése. 

KMJV Önk., 
Lánchíd Utcai 

Általános 
Iskola, 

Bolyai János 
Gimnázium, 

Nemzeti Után-
pótlás-nevelési 

Intézet 

12.000 20.000 
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III. 4. 3. Óvodai és bölcsődei fejlesztések  
Projekt 

megnevezése 
Megvalósulási 

helyszín Projekt rövid leírása Projektgazda 
Tervezett költség 

(ezer Ft) 
2007-2008 2009-2013 

Forradalom utcai 
óvoda Kecskemét - fűtéskorszerűsítés (fűtési 

alapvezeték cseréje) 
KMJV 

Önkorm. 6 000  

Hosszú utcai 
óvoda Kecskemét 

- régi épület palatetőjének 
cseréje 
- fűtéskorszerűsítés 

KMJV 
Önkorm. 

5 000 
25 000  

Ifjúság útja óvoda Kecskemét - homlokzat felújítása, festése 
- fűtéskorszerűsítés 

KMJV 
Önkorm. 

7 000 
25 000  

Lánchíd u. óvoda Kecskemét 

- homlokzat felújítása 
nyílászáró cserével 
- gépészeti vezetékek felújítása 
- fűtéskorszerűsítés 

KMJV 
Önkorm. 

12 000 
 

5 000 
25 000 

 

Széchenyi sétányi 
óvoda Kecskemét - fűtéskorszerűsítés (fűtési 

alapvezeték cseréje ) 
KMJV 

Önkorm. 6 000  

Egyetértés utcai 
óvoda Kecskemét - fűtéskorszerűsítés (fűtési 

alapvezeték cseréje ) 
KMJV 

Önkorm. 5 000  

Lánchíd utcai 
bölcsőde Kecskemét - teljes felújítás (gépészet, 

burkolatok, cseréje) 
KMJV 

Önkorm. 
 
 70 000 

Forradalom utcai 
bölcsőde Kecskemét - teljes felújítás (gépészet, 

burkolatok cseréje) 
KMJV 

Önkorm. 
70 000 

  

Hunyadivárosi 
bölcsőde Kecskemét 

- teljes felújítás (gépészet, 
burkolatok cseréje, 
tetőszerkezet felújításával) 

KMJV 
 Önkorm. 

100 000 
  

Széchenyi stny 
bölcsőde Kecskemét - teljes felújítás (gépészet, 

burkolatok cseréje) 
KMJV 

 Önkorm. 
 
 

70 000 
 

Mikszáth Kálmán 
krt. Óvoda Kecskemét 

- konyha bővítése HACCP-nek 
megfelelően 
- fűtéskorszerűsítés 

KMJV 
 Önkorm. 

5 000 
 

25 000 
 

Árpádvárosi 
bölcsőde Kecskemét - teljes felújítás (gépészet, 

burkolatok cseréje) 
KMJV 

 Önkorm. 
70 000 

  

Óvodák 
beruházása 

Árpádvárosi 
Óvoda csoportszoba bővítés 1 cs. KMJV 

Önkormányzata 40.000  

 Széchenyi 
Sétányi Óvoda 

Csoportszoba lakás óvodák 
kiváltása 2 cs 

KMJV 
Önkormányzata 70.000  

Református óvoda 
alapítása   Református 

egyház   

Bölcsődék 
épületeinek 
felújítása Kecskemét 

Forradalom u., Lánchíd u., 
Széchenyi st., Klapka u., 
Árpádvárosi B. teljes körű 
felújítása 

KMJV 
Önkormányzata 0 300.000 

Bölcsődei 
férőhelyek 
bővítése  Kecskemét 

A város bölcsődei férő-
helyeinek bővítése a helyi és 
kistérségi igények figyelem-
bevételével 

KMJV 
Önkormányzata

, kistérségi 
önkormányzato

k 

0 80.000 

Óvodák 
beruházása 

Árpádvárosi 
Óvoda 

csoportszoba bővítés 1 cs. KMJV 
Önkormányzata 40.000  

Széchenyi 
Sétányi Óvoda 

Csoportszoba lakás óvodák 
kiváltása 2 cs. 

KMJV 
Önkormányzata 70.000  
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III. 4. 4. Szaktantermek – audiovizuális, Internet alapú szaktantermek létrehozása 
Projekt 

megnevezése 
Megvalósulási 

helyszín Projekt rövid leírása Projektgazda 
Tervezett költség 

(ezer Ft) 
2007-2008 2009-2013 

A Béke téri 
Általános Iskola 
bővítése 
informatikai 
szaktanteremmel 

Kecskemét, 
Boldogasszony 
tér 7. – az 
iskola területe 

1 informatikai szaktanterem 
létrehozása 

KMJV 
Önkormányzata 30 000 0 

Kecskeméti 
önkormányzati 
általános iskolák 
bővítése 
természet- 
tudományi 
szaktantermekkel 

Kecskeméti 
önkormányzati 
általános 
iskolák 

A meglévő szaktantermek 
bővítése további 
természettudományi 
szaktantermekkel 

KMJV 
Önkormányzata 150 000 0 

 
III. 4. 5. Tornatermek, tornacsarnok létrehozása 

Projekt 
megnevezése 

Megvalósulási 
helyszín Projekt rövid leírása Projektgazda 

Tervezett költség 
(ezer Ft) 

2007-2008 2009-2013 
Árpádvárosi 
Óvoda bővítése 
tornateremmel 

Kmét, Tóth L. 
stny.1. – az 

óvoda területe 
1 tornaterem létrehozása KMJV 

Önkormányzata 500.000 0 

Széchenyi 
Sétányi Óvoda 
bővítése 
tornateremmel 

Kmét, 
Széchenyi stny. 
1. – az óvoda 

területe 

1 tornaterem létrehozása KMJV 
Önkormányzata 500.000 0 

Forradalom 
Utcai Óvoda 
bővítése 
tornateremmel 

Kmét, 
Forradalom u. 
3. – az óvoda 

területe 

1 tornaterem létrehozása KMJV 
Önkormányzata 500.000 0 

Lánchíd Utcai 
Óvoda (Teleki L. 
Utcai Tagóvo-
dája) bővítése 
tornateremmel 

Kmét, Teleki L. 
u. 1. – az 

óvoda területe 
1 tornaterem létrehozása KMJV 

Önkormányzata 500.000 0 

Arany János 
Általános Iskola 
bővítése 
tornacsarnokkal 

Kmét, 
Lunkányi J. u. 
10. – az iskola 

területe 

1 tornacsarnok létrehozása KMJV 
Önkormányzata 700.000 0 

Móra Ferenc 
Általános Iskola 
(Homoki-Nagy I. 
Tagiskolája) 
vagy Kandó 
Kálmán SZKI 
bővítése 
tornacsarnokkal 

Kmét, Bethlen 
körút 65. – 
vagy Kmét, 

Bethlen körút 
63. 

- az iskola 
területe 

1 tornacsarnok létrehozása KMJV 
Önkormányzata 700.000 0 

Nyíri Úti 
Általános Iskola 
és Speciális 
Szakiskola 
tornateremmel 
való bővítése 

Kecskemét, 
Nyíri út 30. – 

az iskola 
területe 

1 tornaterem létrehozása KMJV 
Önkormányzata 500.000 0 

Bányai Júlia 
Gimnázium 
tornacsarnokkal 
való bővítése 

Kecskemét, 
Nyíri út 11. – 

az iskola 
területe 

1 tornacsarnok létrehozása KMJV 
Önkormányzata 700 000 0 
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Katona József 
Gimnázium 
tornateremmel 
való bővítése 

Kecskemét  KMJV 
Önkormányzata   500.000 

Piarista 
Gimnázium 
tornacsarnok 
építés 

Kecskemét    500.000 

 
III. 4. 6. Középiskolai oktatás, TISZK működtetése, tanteremépítés 

Projekt 
megnevezése 

Megvalósulási 
helyszín Projekt rövid leírása Projektgazda 

Tervezett költség 
(ezer Ft) 

2007-2008 2009-2013 

Mátyás Király 
Ált. Iskola  Kecskemét 

- lapostető szigetelésének 
felújítása 

- felülvilágító üvegek cseréje a 
tornateremnél 

- külső homlokzat felújítása, 
panelhézagok tömítése 

- nyílászárók cseréje 
- fűtéskorszerűsítés 

KMJV 
 Önkorm. 

20 000 
10 000 

 
20 000 

 
30 000 
35 000 

 

Bányai Júlia 
Gimnázium Kecskemét 

- nyílászárók cseréje 
- belső, külső lépcsők 
csúszásmentesítése 
- fűtéskorszerűsítés 

KMJV 
 Önkorm. 

60 000 
5 000 

 
35 000 

 

Katona József 
Gimn. Kecskemét 

- tető cserépfedés, 
cseréplécezés és bádogozás 
cseréje, esőcsatorna teljes 
felújítása 
- nyílászárók cseréjének 
folytatása 
- új tornaterem építése 
- fűtéskorszerűsítés 

KMJV 
 Önkorm. 

46 000 
 
 
 
 

15 000 
50 000 

15 000 

 

Vásárhelyi Pál 
Ált. Iskola Kecskemét 

- iskola melletti füves terület 
hasznosítása és kerítés építése 
- melegvízellátás leválasztása a 
fűtési rendszerről 
- fűtéskorszerűsítés 

KMJV 
 Önkorm. 

3 000 
 

2 000 
 

35 000 

 

Kada Elek Közg. 
SzKI Kecskemét 

- régi épület homlokzatának 
felújítása hőszigeteléssel 

- nyílászárók cseréje 
- hátsó bejárat felújítása 
- tűzjelző berendezésének 
tervezése és kivitelezése 
- fűtéskorszerűsítés 

KMJV 
Önkorm. 

50 000 
 

30 000 
3 000 
2 000 

 
30 000 

 

Lestár Péter Ker. 
SzKI Kecskemét 

- lapos tető felújításának 
folytatása 
- burkolatok cseréje 
- fűtéskorszerűsítés 

KMJV 
Önkorm. 

30 000 
 

10 000 
50 000 

 

Szent-Györgyi 
Albert Eü. SzKI  Kecskemét 

- nyílászárók cseréje 
- tornaterem parkettájának 

felújítása 
- hőközpont berendezéseinek 

felújítása 
- fűtéskorszerűsítés 

KMJV 
 Önkorm. 

20 000 
3 000 

 
5 000 

 
35 000 
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Táncsics Mihály 
Kollégium  Kecskemét 

- homlokzat felújítása 
- folyosók, diákhálók 
padlózatának cseréje 
- fűtési hálózat felújítása 
- konyhák, étkezők felújítása 
- mennyezetvakolat cseréje 
- nyílászárók cseréje 

KMJV 
 Önkorm. 

20 000 
15 000 

 
5 000 

20 000 
10 000 
20 000 

Gáspár András 
SzKI és 
Kollégium (2 ép) 

Kecskemét 

- parketta felújítása a 
tornateremben, a főépület és 
a kollégium tantermeiben 

- homlokzati nyílászárók 
cseréje 

- kopolit üvegfalak felújítás, 
szigetelése 

- fűtés és melegvíz termelő 
kazánok cseréje 

- kollégiumi zuhanyzó kabinok 
cseréje 

- hideg-meleg víz szolgáltató 
rendszer felújítása 

- könyvtár kialakítása a volt 
kazánházból 

- sportudvar kialakítása 
- fűtéskorszerűsítés 

KMJV 
 Önkorm. 

30 000 
 
 

40 000 
 

9 000 
 

16 000 
 

4 000 
 

6 000 
 

120 000 
 

12 000 
45 000 

Kandó Kálmán 
Szakk. és Szakm. 
Iskola 

Kecskemét 

- külső homlokzat felújítása 
(balesetveszélyes kőburkolat)

- tantermek műanyag 
padlóburkolatának cseréje 

- nyílászáró csere 
- főépület ikerkéményének 

felújítása 
- Központi fűtés kiépítése a 

mezg-i épületben 
- fűtéskorszerűsítés (Bethlen 

krt- ép. fűtési alapvez. 
cseréje) 

KMJV Önkorm. 

25 000 
 
 

20 000 
 

30 000 
3 000 
4 000 

 
 

45 000 
 

Széchenyi István  
SzKI (2 ép) Kecskemét 

-teljeskörű felújítás (nyílászáró, 
burkolat csere) 

- fűtéskorszerűsítés 
- emeletráépítés 

(tanulmányterv van) 

KMJV Önkorm. 

80 000 
 
 

40 000 
30 000 

Kocsis Pál Mg. 
SzKI 
és Szakképző Int.  

Kecskemét 

- Szent I. u. 9. alatti 
tetőszerkezet felújítása 

- 2 munkaterem kialakítása 
- közlekedő folyosók felújítása 
- fűtéskorszerűsítés 

KMJV 
 Önkorm. 

18 000 
 

8 000 
3 000 

 
40 000 

Gáspár András 
Szakképző Iskola 
bővítése 4 
tanteremmel 

Kecskemét, 
Hunyadi J. tér 2-

4., az iskola 
területe 

4 szaktanterem a jelenlegi 
kazánház fölé 
emeletráépítéssel 

Gáspár András 
Szakképző Iskola 

120 000 

0

Széchenyi István 
Szakközépiskola 
bővítése 4 
tanteremmel 

Kecskemét, 
Nyíri út 32., az 
iskola területe 

a meglévő tankonyha és 
étterem tetejére emelet-
ráépítéssel 4 tanterem 

Széchenyi István 
Idegenforgalmi, 
Vendéglátóipari 

Szakközépis-
kola és Szakisk. 

200.000 
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Kandó Kálmán 
Szakközépiskola 
bővítése 4 
tanteremmel, 
valamint 120 
személyes iskolai 
étteremmel és 
melegítő 
konyhával 

Kecskemét, 
Bethlen krt. 63., 
az iskola 
területe 

A földszinten az étterem + 
konyha fölötte emele-
tráépítéssel, felette a 4 terem 

Kandó Kálmán 
Szakközépis-

kola 
200 000 0 

Kapcsolattartás a 
város gazdasági 
szereplőivel 

kecskeméti 
középiskolák 

folyamatos párbeszéd a 
Kecskeméten működő gazda-
sági szervezetekkel, gazdasági 
kamarákkal 

KMJV 
Önkormányzata 

TISZK 
0 0 

Kapcsolattartás a 
fogyatékosokat 
tömörítő 
szervezetekkel 

Kecskemét 
A fogyatékos szervezetek 
igényeinek figyelembe vételével 
szakképzések indítása 

KMJV 
Önkormányzata 

TISZK 
0 0 

Munkaerő-piaci 
igények 
folyamatos 
felmérése 

Kecskemét 

Folyamatos információcsere a 
Munkaügyi Központtal a 
munkaerő-piac helyzetéről és a 
szakképző iskolák szakma-
szerkezetéről  

Munkaügyi 
Központ, KMJV 
Önkormányzata 

szakképző 
iskolák 

0 0 

Lehetőség 
biztosítása 
alternatív képzési 
formák indítására  

Kecskemét E-learning: internet alapú 
távoktatás több területen TISZK 0 0 

Pedagógusok 
képzése, 
továbbképzése 

kecskeméti 
iskolák és 

Pedagógiai 
Intézet 

A városban dolgozó peda-
gógusok folyamatos át- és 
továbbképzése az oktatási 
törvény szerint 

KMJV 
Önkormányzata 
és intézmények 

0 0 

 
III. 4. 7. Logopédia 

Projekt 
megnevezése 

Megvalósulási 
helyszín Projekt rövid leírása Projektgazda 

Tervezett költség 
(ezer Ft) 

2007-2008 2009-2013 
Önálló 
szakszolgálat 
létrehozása 

Kecskemét Önálló épület biztosítása KMJV 
Önkormányzata  200.000 

 
III. 4. 8. Autista oktatás 

Projekt 
megnevezése 

Megvalósulási 
helyszín Projekt rövid leírása Projektgazda 

Tervezett költség 
(ezer Ft) 

2007-2008 2009-2013

Máriavárosi 
Autista Iskola Kecskemét 

- világításkorszerűsítés 
- aszfalt visszabontása az 
udvaron, kertészeti udvar 
kialakítása 

KMJV 
 Önkorm. 

5 000 
2 000 

 
 

Autista napközi 
otthon Szalag u. 9. Új épületszárny létesítése KMJV 

Önkormányzata  160.000 
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III. 5. Egészségmegőrzés és társadalmi befogadás, részvétel erősítése 
 
III. 5. 1. Egészségügyi ellátás  
 
III. 5. 1. 1. Egészségügyi ellátások fejlesztése 

Projekt 
megnevezése 

Megvalósulási 
helyszín Projekt rövid leírása Projektgazda 

Tervezett költség 
(ezer Ft) 

2007-2008 2009-2013 

Partnerkapcsolat
ok elmélyítése Kecskemét 

Partneri kapcsolatok, 
együttműködések fokozása a 
fenntartók és intézményeik 
között az ellátó rendszer 
tudatos fejlesztése érdekében 

KMJV 
Önkormányzata - 10 

Városi és a 
térségi 
egészségterv 
elkészítése 

Kecskemét 

A települési és ahhoz 
illeszkedő térségi egész-
ségterv elkészítése és az 
illetékes önkormányzatok 
általi elfogadása 

KMJV 
Önkormányzata 5 5 

Központi ügyelet 
fejlesztése  Kecskemét 

Központi ügyelet létre-hozása, 
fejlesztése a mentő-
szolgálattal együttműködve, 
kistérségi ellátási területtel 

KMJV 
Önkormányzata - 35 

Megyei Kórház 
Izsáki úti 
telephelyének 
fejlesztése 

Kecskemét 

Osztályok komfortosítása 
(Reumatológia, Pszichiátria, 
Tüdőbelgyógyászat, Fül-orr-
gégészet),  
dokumentációs tár kialakítása, 
Patológia-cytológia átépítése 

BKM 
Önkormányzat 

Kórháza 
* * 

Megyei Kórház  
Nyíri úti 
telephely 
fejlesztése: 
(Szülészet-
nőgyógyászati, 
Gyermek-
gyógyászati és 
Fül-orr-gégészeti 
osztály 
áthelyezése az 
Izsáki úti 
telephelyről, 
kommunikációs 
központ 
megépítése)  

Kecskemét 

Új, korszerű szülészeti-
gyermekgyógyászati tömb 
kialakítása (apás szülés, 
rooming-in, lézer műtő), 
kísérő szülők kulturált el-
helyezése, gyermek intenzív 
ellátás fejlesztése, oktató 
kórházi feladatok ellátásához 
modern oktató termek, 
könyvtár, információs 
rendszer kialakítása 

BKM 
Önkormányzat 

Kórháza 
* * 

Megyei Kórház 
Rendelőintézetéb
e történő bejutás 
megkönnyítése 

Kecskemét 

Csabai Géza körúti parkolás 
átszervezése, balesetveszélyes 
átkelés megoldása, 
körforgalom kialakítása 

KMJV 
Önkormányzata * * 
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III. 5. 1. 2. Egészségügyi alapellátás infrastruktúrájának fejlesztése 
Projekt 

megnevezése 
Megvalósulási 

helyszín Projekt rövid leírása Projektgazda 
Tervezett költség 

(ezer Ft) 
2007-2008 2009-2013 

Rávágy téri 
orvosi rendelő 
felújítása 

Kecskemét 

A két háziorvosi rendelőt és 
kislabort (vérvételi hely) is 
magába foglaló rendelő és 
berendezésének teljes felújí-
tása. 

KMJV 
Önkormányzata 20.000 0 

Nyíri út 61-63. 
sz. alatti orvosi 
rendelő felújítása 

Kecskemét 
Két háziorvosi rendelő, 
védőnői és tanácsadó 
helyiségek teljes felújítása 

KMJV 
Önkormányzata 20.000 0 

Alapellátás 
technikai 
feltételeinek 
javítása 

Kecskemét 

Alapellátási szolgálatok eü. 
gép-műszercseréjének, fejlesz-
tésének folyamatos megvaló-
sítása 

KMJV 
Önkormányzata - 15 

Egészségügyi 
információtechn
ológia fejlesztése 

Kecskemét Alapellátás informatikai fej-
lesztése (hardver + szoftver) 

KMJV 
Önkormányzata - 25 

Védőnői ellátás 
fejlesztése Kecskemét 

„Nyílt” védőnői tanácsadó 
kialakítása, iskolavédőnői köz-
pont kialakítása, szolgálatok 
tárgyi feltételeinek javítása 

KMJV 
Önkormányzata - 15 

Alapellátási 
ügyeletek 
fejlesztése 

Kecskemét és 
térsége 

Háziorvosi, házi gyermek-
orvosi, fogorvosi központi 
ügyelet infrastruktúrájának 
fejlesztése  

KMJV 
Önkormányzata - 10 

Külterületi 
lakosság 
alapellátásának 
fejlesztése 

Kecskemét Háziorvosi rendelők kiala-
kítása: Rendőrfalu, Szeleifalu 

KMJV 
Önkormányzata - 35 

Széchenyi stny 
6. orvosi rendelő 
Nyíri út 61. 
orvosi rendelő 

Kecskemét 
- teljeskörű felújítás (gépészet, 
burkolatok, nyílászárók 
cseréje) 

KMJV 
 Önkorm. 

15 000 
 

15 000 
 

 

 
III. 5. 2. Humán infrastruktúra fejlesztése 
 
III. 5. 2. 1. Intézmények, épületek korszerűsítése, felújítása, átalakítása, bővítése 

Projekt 
megnevezése 

Megvalósulási 
helyszín Projekt rövid leírása Projektgazda 

Tervezett költség 
(ezer Ft) 

2007-2008 2009-2013 

Eü. És Szoc. Int. 
Igazgatósága Kecskemét 

- Hajléktalan szálló 
átköltöztetése  

- Idősek Átmeneti Otthonának 
kialakítása  

- Klapka utcai óvoda bővítése 
(Napsugár u. óvoda 2 önkorm. 
csoportjának elhelyezésére) 

- Piaristák tere 7. Luther udvari 
szárny felújításának folytatása 

KMJV 
 Önkormányzata 

200 000 
 

15 000 
 
 

55 000 
 

95 000 
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Margaréta Otthon Kecskemét 

- strang szabályozók beépítése, 
radiátor szelepek cseréje 

- lefolyó rendszer, burkolat, 
bojler cseréje, szellőző 
korszerűsítése 

- teraszok, erkélyek javítása 
- nyílászárók cseréje, javítása 
- kábeltv hálózat kiépítése 
- fűtéskorszerűsítés 

KMJV 
 Önkormányzata 

2 500 
 
6 000 
 
 
2 000 
10 000 
2 000 
25 000 

 

Széchenyi st.4. 
Családsegítő Kp.  Kecskemét - átalakítása játszóházzá KMJV 

Önkormányzata 8 000  

Platán Otthon  Kecskemét 

- tetőszerkezet felújítása 
- főfalak szigetelése, felújítása 
- belső utak aszfaltozása 
- kazánház teljeskörű 
rekonstrukciója 
- szennyvízelvezető rendszer, 
csatornarendszer felújítása 
- vagyonvédelmi megfigyelő 
rendszer 
- hetényi részlegben 
tálalókonyha teljeskörű 
rekonstrukciója 
- Értelmi Fogyatékosok 
Napközi Otthonában ebédlő és 
a tálalókonyha teljeskörű 
rekonstrukciója 
- fűtéskorszerűsítés 

KMJV 
Önkormányzata 

7 000 
3 000 
2 000 
5 000 

 
3 000 

 
1 000 

 
6 000 

 
 

6 000 
 
 
 

45 000 

 

Polgármesteri 
Hivatal Kecskemét - fűtéskorszerűsítés KMJV 

Önkorm 35 000  

Szociális 
Foglalkoztató Kecskemét - fűtéskorszerűsítés KMJV 

Önkormányzata 2 500  

Platán Otthon 
rekonstrukciója Kecskemét 

Platán Otthon 20 férőhelyes 
fogyatékos lakóotthonnal 
történő bővítése az intézmény 
teljes rekonstrukciójával 

KMJV 
Önkormányzata 0 200.000 

Idősek otthonai 
férőhelybővítés Kecskemét 

Idősotthoni férőhelyek bővítése 
az ellátási igények figye-
lembevételével 
100 fh + 50 fh ápolási részleg. 

KMJV 
Önkormányzata 0 600.000 

Idősek átmeneti 
ellátásának 
bővítése 

Kecskemét 

Idősek gondozóházának kia-
lakítása legalább 40 férőhellyel, 
esetlegesen civil szervezettel 
együttműködve 

KMJV 
Önkormányzata 0 60.000 

Idősek nappali 
ellátásának 
bővítése 

Kecskemét 

Az idősek nappali ellátását 
szolgáló telephelyek kialakítása 
az ellátásban jelenleg nem 
részesülő városrészeken 

KMJV 
Önkormányzata 0 50.000 

 
III. 5. 2. 2. Szociális és gyermekvédelmi ellátórendszer modernizáció 

Projekt 
megnevezése 

Megvalósulási 
helyszín Projekt rövid leírása Projektgazda 

Tervezett költség 
(ezer Ft) 

2007-2008 2009-2013 
Jelzőrendszeres 
házi 
segítségnyújtás 
bővítése 

Kecskemét 

Jelzőrendszeres házi 
segítségnyújtás bővítése a 
kistérségi feladatellátás 
felvállalásával  

KMJV 
Önkormányzata, 

kistérségi 
önkormányzatok 

30.000 0 
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Szociális 
felvilágosító 
munka Kecskemét 

Felvilágosító tevékenység, 
önszerveződések támogatása, 
rászorulók felkutatása, gyer-
mekjóléti feladatok bővítése, 
civil szervezetek támogatása 

KMJV 
Önkormányzata 0 10.000 

Szociális térkép 
elkészítése Kecskemét 

Teljes körű, a város egészét 
felölelő szociális térkép 
készítése 

KMJV 
Önkormányzata 0 15.000 

Fogyatékosok 
gondozóházának 
létrehozása 

Kecskemét 
30 férőhelyes fogyatékosok 
gondozóházának kialakítása KMJV 

Önkormányzata 0 50.000 

Szenvedély-
betegek ápoló-
gondozó 
otthonának 
létrehozása 

Kecskemét 

50 férőhelyes szenvedély-
betegek ápoló-gondozó ottho-
nának kialakítása KMJV 

Önkormányzata 0 150.000 

Közösségi 
ellátások 
biztosítása Kecskemét 

Pszichiátriai és szenvedély-
betegek közösségi ellátásának, 
valamint nappali ellátásának 
biztosítása civil vagy egyházi 
szervezettel együttműködve 

KMJV 
Önkormányzata 0 30.000 

Szenvedélybetege
k átmeneti 
otthoni 
ellátásának 
biztosítása 

Kecskemét 

40 férőhelyes szenvedély-
betegek átmeneti otthona 
ellátás biztosítása civil vagy 
egyházi szervezettel 
együttműködve 

KMJV 
Önkormányzata 0 30.000 

Pszichiátriai 
betegek átmeneti 
otthoni 
ellátásának 
biztosítása 

Kecskemét 

40 férőhelyes pszichiátriai 
betegek átmeneti otthona 
ellátás biztosítása civil vagy 
egyházi szervezettel együtt-
működve 

KMJV 
Önkormányzata 0 30.000 

Gyermekvédelmi 
szakellátások 
biztosítása Kecskemét 

Gyermekek otthont nyújtó és 
utógondozói szakellátásának 
biztosítása a Megyei Önkor-
mányzattal együttműködve 

KMJV 
Önkormányzata  50.000 

 
III. 5. 3. Esélyegyenlőség megteremtése 

Projekt 
megnevezése 

Megvalósulási 
helyszín Projekt rövid leírása Projektgazda 

Tervezett költség 
(ezer Ft) 

2007-2008 2009-2013 
„Munkaerő-
piacra hosszabb 
idő után 
visszatérő nők 
munkaerő-piaci 
esélyeinek 
növelése” 

Kecskemét és 
térsége 

Humán, informatikai, ipari, 
mezőgazdasági és üzleti 
szakirányokban folytatott 
szakképzés akkreditált kép-
zési program, vagy központi 
követelményrendszer alapján. 

Kecskeméti 
Regionális 

Képző Központ, 
ill. fejlesztési 

társulások tagjai 

15 000 15 000 

„Munkanélküliek 
munkaerő-piaci 
esélyeinek 
növelése 
szakképzés 
útján” 

Kecskemét és 
térsége 

Humán, informatikai, ipari, 
mezőgazdasági, üzleti szak-
területeken akkreditált vagy 
központi képzési programok, 
illetve követelményrendszerek 
alapján humánkészségek 
fejlesztésével egybekötött 
szakképzés, a munkaerő-piaci 
igényeknek megfelelően. 

Kecskeméti 
Regionális 

Képző Központ, 
ill. fejlesztési 

társulások tagjai 

100 000 100 000 
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„Munkavállalók 
munkaerő-piaci 
helyzetének 
stabilizálása” 

Kecskemét és 
térsége 

Információtechnológia: 
akkreditált képzési prog-
ramok alapján informatikai 
írástudás megszerzése, ECDL-
bizonyítvány, Számítógép-
kezelő OKJ bizonyítvány, 
számítástech-nikai ismeretek 
Idegennyelv-tudás: akkredi-
tált képzési programok alap-
ján angol és német nyelvi 
alapképzés, angol és német 
nyelvvizsgára felkészítés. 

Kecskeméti 
Regionális 

Képző Központ, 
ill. fejlesztési 

társulások tagjai 

25 000 25 000 

„Fogyatékkal 
élők és 
megváltozott 
munkaképességű
-ek munkaerő-
piaci 
esélyegyenlőségé
nek elősegítése – 
szakképzéssel, 
távmunkára való 
felkészítéssel” 

Kecskemét és 
térsége 

Informatikai írástudás, ECDL-
bizonyítvány, Számítógép-
kezelő (-használó) OKJ 
bizonyítvány, idegen nyelvi 
képzés 

Kecskeméti 
Regionális 

Képző Központ, 
ill. fejlesztési 

társulások tagjai 

25 000 25 000 

„Alternatív 
képzési formák 
népszerűsítése – 
elsősorban a Dél-
alföldi régióban: 
eLearning és 
kötetlen tanulás” 

Kecskemét és 
térsége 

eLearning: Internet-alapú 
távoktatás több szakterületen  
Kötetlen tanulás: Önálló 
lépések… program  

Kecskeméti 
Regionális 

Képző Köz-pont, 
illetve fejlesztési 
társulások tagjai 

15 000 15 000 

„Hátrányos 
helyzetű 
népességcsoport
ok munkaerő-
piaci esélyeinek 
növelése szak-
képzés útján” 

Kecskemét és 
térsége 

A célcsoport képzési igé-
nyeinek felmérése, felzár-
kóztatás, humán szolgálta-tás, 
pályaorientáció, tanács-adás, 
szakmai képzésbe vonás a 
munkaerő-piaci igényekkel 
összhangban. 

Kecskeméti 
Regionális 

Képző Központ, 
ill. fejlesztési 

társulások tagjai 

25 000 25 000 

„Időskorúak 
munkaerő-piaci 
esélyeinek 
növelése” 

Kecskemét és 
térsége 

Humán, informatikai, ipari, 
mezőgazdasági és üzleti 
szakirányokban szakmai 
továbbképzés a szakmai 
végzettséggel rendelkezők-
nek, illetve átképzés a szak-
mai végzettséggel nem ren-
delkezőknek, humán kész-
ségfejlesztéssel egybekötve.  

Kecskeméti 
Regionális 
Képző Központ, 
ill. fejlesztési 
társulások tagjai 

10 000 10 000 

„Általános 
iskolai 
végzettséggel 
nem rendelkező 
felnőttek 
felzárkóztatása, 
szakképzésbe 
vonása” 

Kecskemét és 
térsége 

Kulcskészségek fejlesztése 
(olvasás-, írás-, és számolási 
készségek), tanulási motívu-
mok és tanulási készségek 
feltárása és megerősítése, 
pályaorientáció, irányultság-
nak, készségeknek és 
munkaerő-piaci igényeknek 
megfelelő szakmai képzés. 

Kecskeméti 
Regionális 
Képző Központ, 
ill. fejlesztési 
társulások tagjai 

20 000 20 000 
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„A büntetés-
végrehajtási 
intézetekben 
szabadságvesztés
üket töltők 
társadalmi 
visszailleszkedés
ének elősegítése 
szakképzéssel és 
humánkészségek 
fejlesztésével” 

Kecskemét és 
térsége 

Képzési szükségletek felmé-
rése, humánszolgáltatás (ön-
ismeret, társismeret, kom-
munikáció, konfliktuske-zelés 
és problémamegoldás, 
együttműködés, tanulási 
készségek), pályaorientáció, 
tanácsadás, „Állampolgári 
ismeretek” tanfolyam, szak-
képzés, „Munkavállalási 
ismeretek” tanfolyam, ill. 
munkaerő-piaci tréning. 

Kecskeméti 
Regionális 

Képző Központ, 
ill. fejlesztési 

társulások tagjai 

10 000 10 000 

 
III. 5. 4. Akadálymentesítés  
 
III. 5. 4. 1. Közintézményi épületek és közterületek akadálymentesítése 

Projekt 
megnevezése 

Megvalósulási 
helyszín Projekt rövid leírása Projektgazda 

Tervezett költség 
(ezer Ft) 

2007-2008 2009-2013 

Árpádvárosi 
óvoda Kecskemét 

Rámpa építendő 
Főbejárati ajtó átépítendő 
Akadálymentes WC kial. 

KMJV 
Önkormányzata 4 300  

Csongrádi u. 
óvoda  Kecskemét 

Főbejárathoz külső lépcsőjáró 
építendő 
Főbejárati ajtó átépítendő 
Akadálymentes WC kial. 

KMJV 
Önkormányzata 7 500  

Forradalom utcai 
óvoda Kecskemét Rámpa, főbejárati ajtó  

Akadálymentes WC  
KMJV 

Önkormányzata 4 300  

Izsáki úti óvoda  Kecskemét Rámpa, főbejárati ajtó  
Akadálymentes WC  

KMJV 
Önkormányzata 4 300  

Hetényegyháza,  
Pajtás utcai 
óvoda (1 épület, 
emeletes)  

Kecskemét 
Rámpa, főbejárati ajtó  
Akadálymentes WC  
Lift kialakítása 

KMJV 
Önkormányzata 4 300  

Hetényegyháza,  
Kossuth utcai 
óvoda  

Kecskemét Rámpa, főbejárati ajtó  
Akadálymentes WC  

KMJV 
Önkormányzata 4 300  

Ifjúság útja 
óvoda (1 épület, 
emeletes)  

Kecskemét 
Rámpa, főbejárati ajtó  
Akadálymentes WC  
Lift kialakítása 

KMJV 
Önkormányzata 7 400  

Hosszú utcai 
óvoda emeleti 
csoportszoba 
(2 épület) 

Kecskemét 
Rámpa, főbejárati ajtó  
Akadálymentes WC  
Lift kialakítása 

KMJV 
Önkormányzata 5 200  

Klapka utcai 
óvoda  Kecskemét Rámpa, főbejárati ajtó  

Akadálymentes WC  
KMJV 

Önkormányzata 1 300  

Nyitra utcai 
óvoda  Kecskemét Rámpa, főbejárati ajtó  

Akadálymentes WC  
KMJV 

Önkormányzata 4 300  

Mikszáth K. krt. 
óvoda  Kecskemét Rámpa, főbejárati ajtó  

Akadálymentes WC  
KMJV 

Önkormányzata 4 300  

Lánchíd u. óvoda 
(1 épület, 
emeletes)  

Kecskemét 
Rámpa, főbejárati ajtó  
Akadálymentes WC  
Lift kialakítása 

KMJV 
Önkormányzata 8 800  

Teleki László u. 
óvoda   Kecskemét Rámpa, főbejárati ajtó  

Akadálymentes WC  
KMJV 

Önkormányzata 4 300  

Munkácsy utcai 
óvoda  Kecskemét Rámpa, főbejárati ajtó  

Akadálymentes WC  
KMJV 

Önkormányzata 4300  

 



Kecskemét gazdasági programjának felülvizsgálata  

 66

Mátis Kálmán u. 
óvoda 
(1 épület, 
emeletes)  

Kecskemét 
Rámpa, főbejárati ajtó  
Akadálymentes WC  
Lift kialakítása  

KMJV 
Önkormányzata 8 800  

Juhász u. óvoda   Kecskemét Rámpa, főbejárati ajtó  
Akadálymentes WC  

KMJV 
Önkormányzata 4 300  

Máriavárosi 
óvoda (Szent 
Miklós utca) 

Kecskemét Rámpa, főbejárati ajtó  
Akadálymentes WC  

KMJV 
Önkormányzata 7 500  

Szelei falui 
óvoda  
(Bíró Lajos utca) 

Kecskemét Rámpa, főbejárati ajtó  
Akadálymentes WC  

KMJV 
Önkormányzata 4 300  

Kadafalvi óvoda 
(2 épület)  Kecskemét Rámpa, főbejárati ajtó  

Akadálymentes WC  
KMJV 

Önkormányzata 4300  

Ménteleki óvoda   Kecskemét Rámpa, főbejárati ajtó  
Akadálymentes WC  

KMJV 
Önkormányzata 4 300  

Műkertvárosi 
óvoda  
(Csokor utca) 

Kecskemét Rámpa, főbejárati ajtó  
Akadálymentes WC  

KMJV 
Önkormányzata 4 300  

Méheslaposi 
óvoda 
(Mártírok útja) 

Kecskemét Rámpa, főbejárati ajtó  
Akadálymentes WC  

KMJV 
Önkormányzata 4 300  

Ceglédi úti 
óvoda (3 épület, 
1 emeletes)  

Kecskemét 
Rámpa, főbejárati ajtó  
Akadálymentes WC  
Lift kialakítása 

KMJV 
Önkormányzata 10 500  

Jász utcai óvoda  Kecskemét Rámpa, főbejárati ajtó  
Akadálymentes WC  

KMJV 
Önkormányzata 4 300  

Szabadkai u. 
óvoda  Kecskemét Rámpa, főbejárati ajtó  

Akadálymentes WC  
KMJV 

Önkormányzata 4 300  

Széchenyi stny-i 
óvoda (1 épület, 
emeletes)   

Kecskemét 
Rámpa, főbejárati ajtó  
Akadálymentes WC  
Lift kialakítása 

KMJV 
Önkormányzata 8 800  

Juhar utcai 
óvoda  Kecskemét Rámpa, főbejárati ajtó  

Akadálymentes WC  
KMJV 

Önkormányzata 4 300  

Matkói óvoda  Kecskemét Akadálymentes WC  KMJV 
Önkormányzata 2 300  

Egyetértés utcai 
óvoda (2 épület, 
emeletes)  

Kecskemét 
Rámpa, főbejárati ajtó  
Akadálymentes WC  
Lift kialakítása 

KMJV 
Önkormányzata 7 800  

Magyar Ilona 
Ált.Isk. 
(1 épület, 
emeletes) 

Kecskemét 

Rámpa építendő 
Főbejárati ajtó átépítendő 
Akadálymentes WC 
kialakítása 
Lift kialakítása 

KMJV 
Önkormányzata 11 200  

Kadafalvi Ált. 
Iskola (1 épület, 
emeletes)  

Kecskemét 
Rámpa, főbejárati ajtó  
Akadálymentes WC  
Lift kialakítása 

KMJV 
Önkormányzata 9 000  

Béke Általános 
Iskola (1 épület, 
emeletes)  

Kecskemét 
Rámpa, főbejárati ajtó  
Akadálymentes WC  
Lift kialakítása 

KMJV 
Önkormányzata 15 500  

Vörösmarty M. 
Ált. Isk. (1 
épület, emeletes)  

Kecskemét 
Rámpa, főbejárati ajtó  
Akadálymentes WC  
Lift kialakítása 

KMJV 
Önkormányzata 15 500  

Hunyadi János 
Ált. Isk. (1 
épület, emeletes) 

Kecskemét 
Rámpa, főbejárati ajtó  
Akadálymentes WC  
Lift kialakítása 

KMJV 
Önkormányzata 10 000  

Damjanich János 
Ált.Isk. (3 ép.) Kecskemét Akadálymentes WC  KMJV 

Önkormányzata 5 500  
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Mathiász János  
Ált. Isk. Kecskemét Rámpa, főbejárati ajtó  

Akadálymentes WC  
KMJV 

Önkormányzata 5 500  

Homoki Nagy 
István  
Általános Iskola 

Kecskemét 

Főbejárathoz külső lépcsőjáró 
építendő 
Akadálymentes WC 
kialakítása 
Mozgáskorlátozott emelő 
Főbejárati ajtó átépítendő  

KMJV 
Önkormányzata 12 700  

Ménteleki 
Ált.Isk. Kecskemét Rámpa, főbejárati ajtó  

Akadálymentes WC  
KMJV 

Önkormányzata 4 500  

M. Bodon Pál 
Állami Zeneis-
kola (1 épület, 
emeletes) 

Kecskemét 
Rámpa, főbejárati ajtó  
Akadálymentes WC  
Lift kialakítása 

KMJV 
Önkormányzata 20 000  

Lánchíd utcai 
Ált.Isk.  
(2 épület, 
emeletes) 

Kecskemét 

Főbejárathoz külső lépcsőjáró 
építendő, főbejárati ajtó  
Akadálymentes WC  
Lift kialakítása 

KMJV 
Önkormányzata 15 700  

Arany J. Ált. Isk. 
(2 épület, 
emeletes) 

Kecskemét 
Rámpa, főbejárati ajtó  
Akadálymentes WC  
Lift kialakítása 

KMJV 
Önkormányzata 12 500  

II. Rákóczi 
Ferenc Ált. Isk. 
(1 épület, 
emeletes) 

Kecskemét Akadálymentes WC  
Lift kialakítása 

KMJV 
Önkormányzata 20 000  

Móra Ferenc Ált. 
Isk. (1 épület, 
emeletes) 

Kecskemét 
Rámpa, főbejárati ajtó  
Akadálymentes WC  
Lift kialakítása 

KMJV 
Önkormányzata 20 000  

Nyíri úti Ált. Isk. 
(1 épület, 
emeletes)  

Kecskemét Lift kialakítása KMJV 
Önkormányzata 20 000  

Logopédiai 
Tagozat Kecskemét Rámpa, főbejárati ajtó  

Akadálymentes WC  
KMJV 

Önkormányzata 5 500  

Kurucz téri Spe-
ciális Szakiskola  Kecskemét Rámpa  

Akadálymentes WC  
KMJV 

Önkormányzata 4 000  

Bányai Júlia 
Gimnázium 
(1 épület, 
emeletes) 

Kecskemét 

Főbejárathoz külső lépcső-járó 
építendő, főbejárati ajtó  
Akadálymentes WC  
Lift kialakítása 

KMJV 
Önkormányzata 25 200  

Bolyai János 
Gimnázium (2 
épület, emeletes)  

Kecskemét 
Rámpa, főbejárati ajtó  
Akadálymentes WC  
Lift kialakítása 

KMJV 
Önkormányzata 20 500  

Katona József 
Gimnázium (2 
épület, emeletes)  

Kecskemét 
Rámpa, főbejárati ajtó  
Akadálymentes WC  
Lift kialakítása 

KMJV 
Önkormányzata 21 500  

Szent-Györgyi 
Albert Eü. SzKI  
(2 épület, 
emeletes) 

Kecskemét 
Rámpa, főbejárati ajtó  
Akadálymentes WC  
Lift kialakítása 

KMJV 
Önkormányzata 18 500  

Gáspár András 
SzKI és Kollég.  
(2 épület, 
emeletes)  

Kecskemét 
Rámpa, főbejárati ajtó  
Akadálymentes WC  
Lift kialakítása 

KMJV 
Önkormányzata 17 000  

Kandó Kálmán 
Szakk. és Szak-
munkásk.I. (2 
épület, emeletes)    

Kecskemét 
Rámpa, főbejárati ajtó  
Akadálymentes WC  
Lift kialakítása 

KMJV 
Önkormányzata 21 000  
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Széchenyi István 
Idegenforg.,és 
Vend. SzKI  
(2 épület, 
emeletes) 

Kecskemét 
Rámpa, főbejárati ajtó  
Akadálymentes WC  
Lift kialakítása 

KMJV 
Önkormányzata 19 000  

Kocsis Pál Mg. 
SzKI és Szak-
képző Int. (2 
épület, emeletes) 

Kecskemét 

Főbejárathoz külső lépcső-járó 
építendő, főbejárati ajtó  
Akadálymentes WC  
Lift kialakítása 

KMJV 
Önkormányzata 17 000  

Táncsics Mihály 
Kollégium (1 
épület, emeletes)   

Kecskemét 
Rámpa, főbejárati ajtó  
Akadálymentes WC  
Lift kialakítása 

KMJV 
Önkormányzata 11 700  

Margaréta Ott-
hon (3 épület) Kecskemét Akadálymentes utak kiépítése KMJV 

Önkormányzata 6 000  

Platán Otthon  
(2 épület)  Kecskemét Akadálymentes utak kiépítése 

Akadálymentes WC  
KMJV 

Önkormányzata 5 000  

Szociális Foglal-
koztató ÉNO . Kecskemét Rámpa, főbejárati ajtó  

Akadálymentes WC  
KMJV 

Önkormányzata 3 200  

Nyugdíjasház 
Önkorm. része  
Nyíri út 77/b.   

Kecskemét Akadálymentes utak kiépítése 
Akadálymentes WC  

KMJV 
Önkormányzata 2 000  

Nyugdíjasház 
önkorm. része  
Nyíri út 77/c.   

Kecskemét Akadálymentes utak kiépítése 
Akadálymentes WC  

KMJV 
Önkormányzata 2 000  

Idősek Klubja  
Horváth Döme 
utca  

Kecskemét Rámpa, főbejárati ajtó  
Akadálymentes WC  

KMJV 
Önkormányzata 5 500  

Őszikék Klub 
Margaréta u.2.  Kecskemét Rámpa, főbejárati ajtó  KMJV 

Önkormányzata 900  

Széchenyi st.4. 
Családsegítő Kp. Kecskemét Rámpa 

Akadálymentes WC  
KMJV 

Önkormányzata 1 200  

Gyermek Jóléti  
Szolgálat  Kecskemét Rámpa, főbejárati ajtó  KMJV 

Önkormányzata 700  

Idős Gondozó 
Szolg. Hetény, 
Posta u.7.  

Kecskemét Rámpa 
Akadálymentes WC  

KMJV 
Önkormányzata 3 500  

Orvosi rendelő  
Nyíri út 61.   Kecskemét Rámpa, főbejárati ajtó 

Akadálymentes WC  
KMJV 

Önkormányzata 5 000  

Árpádvárosi 
Bölcsőde  Kecskemét Rámpa, főbejárati ajtó 

Akadálymentes WC  
KMJV 

Önkormányzata 3 200  

Széchenyi 
sétányi Bölcsőde  Kecskemét Rámpa, főbejárati ajtó 

Akadálymentes WC  
KMJV 

Önkormányzata 3 300  

Lánchíd utcai 
Bölcsőde  Kecskemét Rámpa, főbejárati ajtó 

Akadálymentes WC  
KMJV 

Önkormányzata 3 300  

Forradalom utcai 
bölcsőde   Kecskemét Rámpa, főbejárati ajtó 

Akadálymentes WC  
KMJV 

Önkormányzata 3 300  

Hunyadi J. utcai 
Bölcsőde  Kecskemét Rámpa, főbejárati ajtó 

Akadálymentes WC  
KMJV 

Önkormányzata 3 300  

Gyógyszertárak 
Czollner téri 
Rávágy tér 

Kecskemét 
Rámpa, főbejárati ajtó  
Főbejárathoz külső lépcsőjáró 
építendő 

KMJV 
Önkormányzata 

1 000 
1 000 

 
 

Polgármesteri 
Hiv. Városháza 
(1 épület, 
emeletes) 

Kecskemét 
Rámpa,  
Akadálymentes WC  
Lift kialakítása 

KMJV 
Önkormányzata 24 000  

Népi Iparművé-
szeti Múzeum  Kecskemét Rámpa, főbejárati ajtó 

Akadálymentes WC  
KMJV 

Önkormányzata 5 500  

Helpi Ifjúsági 
Inform. Iroda Kecskemét Rámpa, főbejárati ajtó 

Akadálymentes WC  
KMJV 

Önkormányzata 4 500  
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Planetárium Kecskemét Rámpa, főbejárati ajtó 

Akadálymentes WC  
KMJV 

Önkormányzata 4 500  

Katona József 
Színház  
(3 épület)  

Kecskemét 
Rámpa, főbejárati ajtó 
Akadálymentes WC  
Belső téri lépcsőjáró szerkez 

KMJV 
Önkormányzata 9 800  

Kecskeméti 
Televízió  Kecskemét Rámpa, főbejárati ajtó  KMJV 

Önkormányzata 500  

Szabadidő 
Központ  Kecskemét Akadálymentes WC  

Belső utak akadálymentesít. 
KMJV 

Önkormányzata 4 500  

Bóbis Gyula 
Edzőcsarnok  Kecskemét Rámpa, főbejárati ajtó 

Akadálymentes WC  
KMJV 

Önkormányzata 2 500  

Piac és Vásár-
igazgatóság  Kecskemét 

Rámpa, főbejárati ajtó 
Akadálymentes WC  
Belső téri lépcsőjáró szerkez 

KMJV 
Önkormányzata 9 000  
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IV. prioritás: Környezeti és energetikai fejlesztés 
 
IV. 1. Környezetvédelem 
 
IV. 1. 1. Levegőtisztaság védelem  

Projekt 
megnevezése 

Megvalósulási 
helyszín Projekt rövid leírása Projektgazda 

Tervezett költség 
(ezer Ft) 

2007-2008 2009-2013 

Levegőminőség 
mérő monitoring 
rendszer 

Kecskemét 

Folyamatos levegő minta-
vevő rendszer, 2db 
mérőkocsi  
Számítógépes kiértékelés 

Kecskeméti 
önkormányzat, 

gesztorként 

Megvalósí-
tás, műszer 
beszerzés  
Kb:90.000 
Üzemelte-
tés: 5.000 

Évente  
5.000 

 
IV. 1. 2. Hulladékgazdálkodás  

Projekt 
megnevezése 

Megvalósulási 
helyszín Projekt rövid leírása Projektgazda 

Tervezett költség 
(ezer Ft) 

2007-2008 2009-2013 

Hulladékból 
nyert biogáz 
hasznosítása 

Kecskeméti 
Hulladéklerakó 

Kft. 
A biogázból 

megoldható a 
telep 

energiaellátása 

Kecskeméti Regionális 
Hulladéklerakóra Kecske-
métről és a környező telepü-
lésekről beszállított és elhe-
lyezett szerves kommunális 
hulladékból keletkező bio-
gáz leszívás, összegyűjtés és 
gázmotorral elektromos 
energia előállítása  

Kecskeméti 
Regionális 

Hulladéklerak
ó 

Közszolgáltató 
Kft. 

70.000,- 50.000,- 

Építési 
törmelék és 
egyéb inert 
hulladékok 
hasznosítása 

Kecskemét, 
Kisfái 

hulladéklerakó 

Kecskeméten és térségében 
a bontási, építési törmelék 
és inert hulladékok válo-
gatása, darabolása és hasz-
nosítása (útépítéshez)  

KMJV 
Önkorm., és a 

Kméti 
Regionális 

Hulladékler. 
Közszolgáltató 

Kft. 

150.000,- 0 

Kecskeméti 
Regionális 
hulladéklerakó 
bővítése 

Kecskemét, 
Kisfái Regionális 
Hulladéklerakó 

A meglévő Regionális 
Hulladéklerakó új ütemének 
megépítése 

KMJV 
Önkorm., és a 

Kméti 
Regionális 

Hulladékler. 
Közszolgáltató 

Kft. 

200.000,- 0 

Települési 
szilárd 
kommunális 
hulladék 
válogatómű 
építése 

Kecskemét, 
Kisfái Regionális 
Hulladéklerakó 

A Duna-Tisza közi 
Nagytérségi Szilárd hulla-
dék kezelési rendszer ré-
szeként megvalósuló, évi 
35000 tonna hulladék 
szétválogatását lehetővé 
tevő mű megépítése     

Duna-Tisza 
Nagytérségi 
Konzorcium, 
Kecskemét 

Megyei Jogú 
Város Önkor-

mányzata 

100.000 0 

Kecskemét 
Kisfái 
felhagyott 
hulladéklerakó 
I/A, I/B ütem 
rekultivációja 

Kecskemét 
Kisfái Város-
gazdasági Kft. 

által üzemeltetett 
hulladéklerakó 

Kecskemét Kisfái felhagyott 
I/A, I/B ütem rekultivációja 

KMJV 
Önkormányzat

a 
200.000,- 0 
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Kommunális 
hulladékok 
égetése 
„energia 
hulladékból” 

Kecskemét és 
térsége 

Magasabb fokú hulladék-
hasznosítás. Kommunális 
szilárd hulladékok, a tér-
ségben keletkező fa, 
fűrészpor hulladék és zsi-
radékok elégetése hulladék-
égető berendezésben magas 
hőfokon homok fluid ágyon. 
Hulladék előkezelő, bálázó, 
égető, korszerű több 
fokozatú (száraz, nedves) 
füstgáztisztító.   

Kecskemét 
nagytérségi 
szerveződés, 
Dél-Alföldi 

Régió 
településeivel 

500.00,- 35.000. 
000 

Konténer 
mosó létesítése 

Kecskemét 
Kisfái 

A 0.7 és 1.1 m3–es és ennél 
nagyobb hulladékgyűjtő 
konténerek és hulladék-
szállító járművek fertőtle-
nítése és mosása 

Kecskeméti 
Hulladéklerak

ó és 
Közszolgáltató 

Kft. 

10.000 0 

Szennyvíz 
iszap kezelése 
és hasznosítása 

Kecskemét, 
Mindszenti út 
szennyvíz és 
komposztáló 

telep 

Kecskemét és térségében az 
iszapkezelő technológiával 
nem rendelkező telepekről 
begyűjtés és hasznosítás 

BÁCSVÍZ Rt. 0 300.000 

 
IV. 1. 3. Vízminőség védelem 
 
IV. 1. 3. 1. Dél-alföldi Ivóvízminőség javító Program 

Projekt 
megnevezése 

Megvalósulási 
helyszín Projekt rövid leírása Projektgazda 

Tervezett költség 
(ezer Ft) 

2007-2008 2009-2013 

Dél-alföldi 
ivóvízminőség 
javító program 

Kecskemét és a 
térség 
Konzorciumhoz 
csatlakozó 
települései 

Ivóvízminőség javítás vas-, 
mangán-, arzéntartalom 
határérték alá csökkentése, 
elavult vízhálózatcseréje 
Kecskeméten 

DARF Kht. 
BÁCSVÍZ Rt. 
Önkorm-tok 

200 000 0 

 
IV. 1. 3. 2. Hidrogeológiai védőövezet kijelölése ivóvízbázis körül 

Projekt 
megnevezése 

Megvalósulási 
helyszín Projekt rövid leírása Projektgazda 

Tervezett költség 
(ezer Ft) 

2007-2008 2009-2013 
Kecskemét I. és 
II. számú 
vízműtelep kútjai 
védőterüle-tének 
a hatályos 
jogszabálynak 
megfelelő 
kijelölése 

Kecskemét, I. 
és II. számú 

vízműtelepek 
térsége 

Ivóvízbázis védelme érdeké-
ben terv készítése és a 
védőövezetek, zónák kijelö-
lése, rendezési tervbe történő 
átvezetése és a védelem 
fenntartása   

BÁCSVÍZ Rt. 
KMJV 

Önkormányzata
10 000 20 000 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



Kecskemét gazdasági programjának felülvizsgálata  

 72

IV. 1. 4. Vízgazdálkodás 
 
IV. 1. 4. 1. Tisztított szennyvíz hasznosítása -öntöző rendszer kiépítése  

Projekt 
megnevezése 

Megvalósulási 
helyszín Projekt rövid leírása Projektgazda 

Tervezett költség 
(ezer Ft) 

2007-2008 2009-2013 

Tisztított 
szennyvíz 
hasznosítása 

Kecskemét és 
térsége 

Öntözhető területek állapot-
felmérésére tanulmányterv 
készítés és öntöző rendszer 
kiépítése üzemeltetése 

Kecskeméti 
önkormányzat, 

gesztorként 

Tervezés: 
10.000 

Kivitelzés: 
70.000 

 
Üzemelteté

s 
évente 
1.000 

Lakások egyedi 
vízmérővel való 
felszerelése 

Kecskemét  
Kecskeméti 

önkormányzat 
gesztorként 

  

 
IV. 1 .5. Zaj- és rezgésvédelem  
 
IV. 1. 5. 1. Közlekedéstől származó zajtérkép készítése 

Projekt 
megnevezése 

Megvalósulási 
helyszín Projekt rövid leírása Projektgazda 

Tervezett költség 
(ezer Ft) 

2007-2008 2009-2013 

Kecskemét város 
közlekedési 
zajtérképe 

Kecskemét 
város és térsége 

Közlekedési eredetű zaj 
mérése, forgalomszámlálás, 
modellezés, intézkedési terv 
készítése, elkerülő utak 
tervezéséhez, rendezési terv-
hez, közlekedési koncepcióhoz 
felhasználható 

KMJV 
Önkormányzata 

és 
a Kistérségi 

önkor-
mányzatok 

10 000 0 

 
IV. 2. Energiagazdálkodás 
 
IV. 2. 1. Megújuló energiaforrások felhasználási arányának növelése 

Projekt 
megnevezése 

Megvalósulási 
helyszín Projekt rövid leírása Projektgazda 

Tervezett költség 
(ezer Ft) 

2007-2008 2009-2013 

Biomassza 
hasznosító kazán 
fejlesztése 

Kecskemét 

Biomassza hasznosító kazá-
nok beépítése a jelenlegi 
gázüzemű berendezések 
részleges kiváltására 

TERMOSTAR 
Kft. 1 000 000  

Gázmotorok 
átállítása biogázra Kecskemét 

A TERMOSTAR Kft.-nél 
üzemelő - kapcsoltan villa-
mos energiát termelő - 
gázmotorok átállítása 
biogázra 

TERMOSTAR 
Kft. 500 000  

0,5 -1,5 MW 
teljesítményű 
erőművek 
létrehozása 

Kecskemét 

0,5 -1,5 MW teljesítményű 
erőművek létrehozása, me-
lyek konzervgyári mellék-
termékek, mezőgazd-i és 
egyéb növényi alapanyagok 
feldolgozása mellett megol-
dást kínálnak az állattartó 
telepek trágyatárolóinak 
felszámolására és zárt 
trágyatárolók építésére is. 

Biowatt –
Biogaz Kft.   
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Szennyvíziszap 
felhasználásával 
energiafű 
telepítés, 
égetéssel történő 
hasznosítás 

Kecskemét 

Talajjavítási célzatú iszap-
kihelyezés, majd energiafű 
telepítése a területre. A 
termelt produktumégetéssel 
történő hasznosítása 

KMJV 
Önkormányzata 150.000 200.000 

Energiafű 
komposztálási 
és/vagy 
takarmányozási 
felhasználása 

Kecskemét 

A kistérségben megtermelt 
energiafüvet a koordináló 
szervezet megvásárolja, majd 
kezelés után igény szerint 
értékesíti 

KMJV 
Önkormányzata   

Napkollektorok és 
napcellák 
felszerelése 

Kecskemét 
Napenergia felhasználásával 
energia és/vagy melegvíz 
előállítás 

KMJV 
Önkormányzata 10.000 10.000 

 
IV. 2. 2. Az energia felhasználás hatékonyságának növelése, energiatakarékosság 

Projekt 
megnevezése 

Megvalósulási 
helyszín Projekt rövid leírása Projektgazda 

Tervezett költség 
(ezer Ft) 

2007-2008 2009-2013 

Hőszivattyúk 
telepítése Kecskemét 

Hőszivattyúk telepítése 
egyes közintézmények alá 
fűtésrásegítés céljából 

KMJV 
Önkormányzata 50.000 50.000 

Távhőhálózat 
rekonstrukció Kecskemét 

Nagyhőveszteségű csatornás 
rendszer cseréje korszerűbb 
előszigetelt főldbe fektetett 
csővezeték rendszerre 

TERMOSTAR 
Kft. 150 000 240 000 

Kapcsolt 
energiatermelés 
fenntartása 

Kecskemét 

Az 1999-2003 közötti 
időszakban megvalósított 
kapcsolt energiatermelés 
folyamatos fenntartásához a 
berendezések rendszeres 
felújítása szükséges. Ez a 
folyamat 2004-ben elkezdő-
dött, és évente sor kerül egy 
gázmotoros blokkra. A 
kapcsolt energiatermelés 
eredményességével a 
távhőszolgáltatás díjainak 
emelkedése mérsékelhető a 
felhasználók számára. 

TERMOSTAR 
Kft. 135 000 200 000 

Hőközpontok 
fejlesztése Kecskemét 

Ellenáramú hőcserélők 
lemezes hőcserélőre történő 
cseréje, a változó tömeg-
áramú szabályozás megvaló-
sítása korszerűbb szivattyúk-
kal, TELEKONT figyelő 
rendszer fejlesztése. 

TERMOSTAR 
Kft. 150 000 240 000 

Fogyasztói 
rendszerek 
fejlesztése 

Kecskemét 

Lakásfűtés korszerűsítés: 
radiátoronkénti szabályozás, 
költségmegosztás, strangsza-
bályozás. Hőfogadó 
szabályozás: nyomáskülönb-
ség szabályozók telepítése. 

TERMOSTAR 
Kft. 45 000 80 000 
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IV. 3. Természetvédelem 
 
IV. 3. 1. Természetvédelmi intézkedések 

Projekt 
megnevezése 

Megvalósulási 
helyszín Projekt rövid leírása Projektgazda 

Tervezett költség 
(ezer Ft) 

2007-2008 2009-2013 

Természet-
védelem Kecskemét 

Helyi védelem alatt álló 
természeti értékek védelme, 
kezelése 

KMJV 
Önkormányzat

a 
20.000 26.000 

Tájidegen, ad-
ventiv, allergén 
és gyomnövény-
fajok vissza-
szorítása 

Kecskemét 

Mechanikai módszerek 
alkalmazása a káros hatású 
növényfajok 
visszaszorítására  

KMJV 
Önkormányz. 60.000 87.000 

Allergiás 
tüneteket kiváltó 
fás szárúak 
folyamatos 
leváltása 

Kecskemét 

Allergiás megbetegedést 
kiváltó egyedek helyének, 
darabszámának felmérése, 
leváltás tervezése, a 
leváltást követően allergiás 
megbetegedést nem okozó 
fajokkal történő pótlásról 
való gondoskodás 

KMJV 
Önkormányz. 20.000 10.000 
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V. prioritás: Településfejlesztés  
  
V. 1.  Közműhálózatok fejlesztése 
 
V. 1. 1. Csapadékvíz-csatorna hálózat fejlesztése, bővítése 

Projekt 
megnevezése 

Megvalósulási 
helyszín Projekt rövid leírása Projektgazda 

Tervezett költség 
(ezer Ft) 

2007-2008 2009-2013 

Tervek készítése Kecskemét 
Kecskemét felszíni víz-
elvezetési tervének elké-
szítése 

KMJV 
Önkormányzata 40.000 40.000 

Meglévő hálózat 
kapacitásbővítése 
korszerűsítése 

Kecskemét 

Bethlen krt-i, Batthyány 
utcai főgyűjtő, 
Erzsébet krt-i, Kossuth krt-
i főgyűjtő átépítése 

KMJV 
Önkormányzata 

Bácsvíz Rt. 
2.500.000 2.500.000 

Új törzshálózatok  
kiépítése Kecskemét 

Főképp a város K-i részén 
(Hunyadiváros, Szolnoki 
hegy, Szent István város) 

KMJV 
Önkormányzata 

Bácsvíz Rt. 
 3.000.000 

 
V. 1. 2. Villamosenergia-hálózat fejlesztése 

Projekt 
megnevezése 

Megvalósulási 
helyszín Projekt rövid leírása Projektgazda 

Tervezett költség 
(ezer Ft) 

2007-2008 2009-2013 

Hálózat-
fejlesztések Kecskemét  

- Búzakalász utca és 
térségének közvilágítás 
fejlesztése 

- Kiskőrösi út és Szent 
László körút térségének 
közvilágítás fejlesztése 

- Közvilágítás kiépítése 
Sutusfalutól Hetényeh-ig 

- Hetényegyháza Kossuth 
út lámpaszámsűrítési 
munkák 

- Kadafalván a meglévő 
közvilágítási rendszer 
bővítése, kiegészítése 

- Máriaváros térségében 
közvilágítás bővítés, 
lámpaszámsűrítési 
munkák  

- Hunyadivárosban közvi-
lágítási rendszer bőví-
tése, lámpaszámsűrítési 
munkák 

- Vacsi köz térségében a 
közvilágítási rendszer 
teljes körű kiegészítése, 
lámpaszámsűrítési 
munkák 

- Katonatelepen közvilágí-
tási rendszer bővítése, 
lámpaszámsűrítési 
munkák 

- Máriahegy közvilágítás 
fejlesztése 

KMJV 
Önkormányzata 

 
 
 
 
 

17.500 
 

19.500 
 

25.000 
 

7.500 
 

34.500 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

19.500 
 
 
 

12.500 
 
 
 
 

22.500 
 

 
 

14.500 
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V. 1. 3. Lakossági önerős közműfejlesztés 
Projekt 

megnevezése 
Megvalósulási 

helyszín Projekt rövid leírása Projektgazda 
Tervezett költség 

(ezer Ft) 
2007-2008 2009-2013 

Gázhálózat 
építése Kecskemét A meglévő gázhálózat 

tovább bővítése 
KMJV 

Önkormányzata 20 000 20 000 

Útépítés Kecskemét Utcák szilárd burkolattal 
való ellátása 

KMJV 
Önkormányzata 2 500 000 2 000 000 

Elektromos 
hálózat építése Kecskemét 

A közigazgatási területen 
belül a meglévő hálózat 
bővítése a lakossági 
igényeknek megfelelően 

KMJV 
Önkormányzata 2 500 3 500 

Járdaépítés Kecskemét Hiányzó járdaszakaszok 
megépítése 

KMJV 
Önkormányzata 30.000 30.000 

 
V. 2. Főutca típusú akciók, városrész-, központ revitalizáció 
 
V. 2. 1. Városrészenkénti rehabilitációs programok 

Projekt 
megnevezése 

Megvalósulási 
helyszín Projekt rövid leírása Projektgazda 

Tervezett költség 
(ezer Ft) 

2007-2008 2009-2013 

Belváros 

Homoki domb 
átfogó rehab.,  
Belső Bethlen 
város, 
Erzsébet város 
Kossuth város, 
Rákóczi város, 
Rákóczi utca 

Program összeállítása, ingat-
lanok felújítása, kisajátítása Főépítészi Iroda 15.000 38.000. 

Belvároson kívüli 
városrészek 
ingatlan 
felújítások, tervek 
elkészítése 

Máriaváros,  
Villanegyed, 
Lenin város 
Árpád város 
körúton kívüli 
része 

Program összeállítása, ingat-
lanok felújítása, kisajátítása Főépítészi Iroda 15.000 30.000. 

Barna és 
zöldmezős 
beruházások 

Kecskemét Rudolf laktanya átalakítása  
KMJV 

Önkormányzata 
KENE Alapítvány 

 70.000 

Barna és 
zöldmezős beruh. Kecskemét Új ipari park kijelölése és a 

meglévők továbbfejlesztése 
KMJV 

Önkormányzata 25.000  

 
V. 2. 2. Városképileg koherens városközpont kialakítása 

Projekt 
megnevezése 

Megvalósulási 
helyszín Projekt rövid leírása Projektgazda 

Tervezett költség 
(ezer Ft) 

2007-2008 2009-2013 

Főtér 
rekonstrukciója Kecskemét 

Tér-rehabilitációs program, 
Főtér kiszélesítése, Tervpá-
lyázatok: Tűzoltóság, Zsina-
góga tömb, Rákóczi utca 

Főépítészi Iroda 200.000. 200.000 

Luther Palota 
felújítása 

Kecskemét, 
Szabadság tér 

Az épület teljes körű felújí-
tása az Evangélikus Egy-
házközséggel együttműködve

KMJV 
Önkormányzata

Evangélikus 
Egyházközség 

 857.000 
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Városképileg 
koherens 
városközpont 
kialakítása 

1.Városközpont 
2.Domus 

áruház előtti 
parkoló 

3.„Kisfaludy-
ház” előtti 
zöldfelület 

4.Kálvin tér 
5.Piaristák tere 
6.Széchenyi tér 

1.  
Tervpályázatok kiírása,  
tervek megvalósítása 
 
2-6-ig 
Mélygarázs építése, tervek 
elkészítése 

 100.000  

Városképileg 
koherens 
városközpont 
kialakítása 

7.Vörösmarty 
u.-Kiskörút-
Bem u. által 
határolt terület 

8.Horváth C.u. 
-Piac sarok 

9.Petőfi S. u-
Garzon között 

7-9-ig 
Parkolóházak, tervek elké-
szítése 

Főépítészi Iroda 80.000.  

Építészeti 
ötletpályázat 
kiírása  

Kecskemét 

A Főtér- Nagykőrösi u.-
Wesselényi u- Rákóczi u. 
által határolt terület 
revitalizációja. 

  200.000 

 
V. 2. 3. Városközpont fejlesztése 

Projekt 
megnevezése 

Megvalósulási 
helyszín Projekt rövid leírása Projektgazda 

Tervezett költség 
(ezer Ft) 

2007-2008 2009-2013 
Főtér 
rekonstrukció 
folytatása 

Kecskemét A főtér felújításának IV. 
ütemének elvégzése 

KMJV 
Önkormányzat

a 
25.000 25.000 

Városháza 
homlokzat 
rekonstrukciója 

Kecskemét 
A Városháza homlokzat 
műemlékvédelmi szempont-
ból megfelelő felújítás 

KMJV 
Önkormányzat 400.000 350.000 

A városban 
megvalósuló 
egyházi 
beruházások 

Kecskemét 

- Piarista rendház, templom 
és diákotthon 
rekonstrukciója 

- Görög- katolikus temp-
lom rekonstrukciója 

- Kecskeméti Zsidó 
Hitközség támogatása 

Kecskeméti 
történelmi 
egyházak  

  

A városban 
megvalósuló 
egyházi 
beruházások 

Kecskemét 

- Református Templom 
felújítása 

- Újkollégium épületének 
felújítása 

- Budai úti istentiszteleti 
hely kialakítása  

- Petőfi városban új 
templom és közösségi ház 
kialakítása 

- Ókollégium rekonstr.  
- -Szt. Család plébánia 
építésének befejezése 

- Evangélikus templom 
belső felújítása 

- Luther palota homlok-zati 
rekonstrukciója 

- Nagytemplom 
rekonstrukciója 

Kecskeméti 
történelmi 
egyházak 
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V. 2. 4. Központi várostest peremének rendezett kialakítása 
Projekt 

megnevezése 
Megvalósulási 

helyszín Projekt rövid leírása Projektgazda 
Tervezett költség 

(ezer Ft) 
2007-2008 2009-2013 

Bevezető utak 
feltárása szabá-
lyozási tervek, 
kisajátítások 

Budai út, 
Ceglédi út, 
Izsáki út 

Tervpályázatok, szabályozási 
terv, elővásárlás, kisajátítás Főépítészi Iroda  300.000. 

 
V. 2. 5. A kiskertes, lakókertes övezetek fejlődési feltételeinek megteremtése 

Projekt 
megnevezése 

Megvalósulási 
helyszín Projekt rövid leírása Projektgazda 

Tervezett költség 
(ezer Ft) 

2007-2008 2009-2013 
Falusias, kertvá-
rosias lakóterüle-
teken élhető város 
kialakításához 
megfelelő 
szabályozás 

Máriahegy, 
Vacsi-hegy, 

Talfája, 
Felsőszéktó, 
Alsószéktó 

Intézkedési terv készítése, a 
közterületek, közművek kia-
lakításáról, az esetleges 
kisajátításokról, intézmények 
megépítéséről, utca elneve-
zésekről 

Főépítészi Iroda 120.000.  

 
V. 3. Közterületek fejlesztése 
 
V. 3. 1. Közösségi terek fejlesztése 

Projekt 
megnevezése 

Megvalósulási 
helyszín Projekt rövid leírása Projektgazda 

Tervezett költség 
(ezer Ft) 

2007-2008 2009-2013 
Meglévő 
játszóterek 
átépítése, 
fejlesztése és új 
játszóterek 
kialakítása 

Kecskemét 
Méntelek, 

Hetényegyháza, 
Kadafalva, 

Katonatelep, 
Matkó 

A Közgyűlés által 
elfogadott prioritási sorrend 
szerint, figyelemmel a 
78/2003. (XI.27.) GKM 
rendelet által megadott 
határidőre 

KMJV 
Önkormányzat

a 
60.000 50.000 

Játszótéri 
eszközök 
felülvizsgálata 

Kecskemét, 
Méntelek, 

Hetényegyháza, 
Kadafalva, 

Katonatelep, 
Matkó 

Az önkormányzat tulaj-
donában lévő közterü-
leteken, illetve Önkormány-
zat fenntartásában lévő 
oktatási intézményekben 
lévő valamennyi játszótéri 
eszközre vonatkozóan a 
Gazdasági és Közlekedési 
Miniszter által kijelölt 
szervezettel a 78/2003. 
(XI.27.) GKM rendelet 
előírásai szerint 

KMJV 
Önkormányzat

a 
8.000 9.000 

Veszélyes, vagy 
nem megfelelő 
játszótéri 
eszközök 
bontása, 
átalakítása 

Kecskemét 
Méntelek, 

Hetényegyháza, 
Kadafalva, 

Katonatelep, 
Matkó 

Az önkormányzat tulajdo-
nában lévő területeken, 
illetve az Önkormányzat 
fenntartásában lévő oktatási 
intézményekben lévő, a 
felülvizsgálat alapján szük-
séges bontási, átalakítási 
munkák elvégzése 

KMJV 
Önkormányzat

a 
6.000 7.000 

Köztéri alkotá-
sok, szobrok, 
emlékművek 
állagmegőrzése, 
rekonstrukciója 

Kecskemét 
Szobrok állagának felül-
vizsgálata, megrongált 
alkotások helyreállítása 

KMJV 
Önkormányzat

a 
8.000 8.000 
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Szökőkutak, 
ivókutak 
felújítása, 
fejlesztése 

Kecskemét Szökőkutak, ivókutak felújí-
tása, fejlesztése 

KMJV 
Önkormányzat

a 
26.000 15.000 

Közterületi 
bútorok cseréje 

Kecskemét 
Méntelek, 

Hetényegyh., 
Kadafalva, 

Katonatelep, 
Matkó 

Állapotfelmérés után, új 
bútorok kihelyezése, rögzí-
tése 

KMJV 
Önkormányzat

a 
5.000 5.000 

Parkok, 
közterületi 
zöldfelületek 
fejlesztése, 
rekonstrukciója 

Kecskemét 
Méntelek, 

Hetényegyh., 
Kadafalva, 

Katonatelep, 
Matkó 

Elhanyagolt, vagy nem 
teljes körűen megvalósított 
parkok tovább fejlesztése, 
felújítása 

KMJV 
Önkormányzat

a 
70.000 70.000 

Tervezések Kecskemét 

Települési közterületek, 
parkok állapotának fel-
mérése és projektek, tervek 
készítése 

KMJV 
Önkormányzat

a 
5.000 5.000 

Arborétum 
fejlesztése Kecskemét Természeti környezet 

revitalizációja Kefag Rt.   

Csalánosi 
Parkerdő  Kecskemét 

Lőszer mentesítése és 
rehabilitációja, közjóléti –
pihenő parkerdővé történő 
átalakítása 

KMJV 
Önkormányzat 15.000 12.000 

Piac és környéke 
rendezése Kecskemét Piaci környezet 

rekonstrukciója 
KMJV 

Önkormányzat 22.000  

Sétálóövezetek 
kialakítása, 
tanösvények 

Kecskemét Rákóczi utca- Arany J utca- 
Centrum előtti tér 

KMJV 
Önkormányzat  30.000 

 
V. 3. 2. Faültetések, ápolási munkák 

Projekt 
megnevezése 

Megvalósulási 
helyszín Projekt rövid leírása Projektgazda 

Tervezett költség 
(ezer Ft) 

2007-2008 2009-2013 
Tömbházas beé-
pítésű területek, 
körzetek fás lige-
tes zöldfelülete-
inek kezelése 

Kecskemét 

Facsoportok, ligetek évek 
óta elmaradt állomány-
kezelési munkáinak 
tervezése, megvalósítása 

KMJV 
Önkormányzat

a 
35.000 40.000 

Fasorok, utca 
fásítások 
kezelése, 
rekonstrukciók 

Kecskemét 

Elöregedett, veszélyessé 
váló fasorok, utca fásítások 
kezelése, új fasorok tele-
pítése, fasor rekonstrukciók 
kivitelezése 

KMJV 
Önkormányzat

a 
40.000 50.000 

Tervezések, 
hatástanulmányo
k elkészítése 

Kecskemét 
A fasor leváltások, új 
fasorok, utca fásítások 
tervezése 

KMJV 
Önkormányzat

a 
6.000 7.000 
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V. 3. 3. Parkfenntartás 
Projekt 

megnevezése 
Megvalósulási 

helyszín Projekt rövid leírása Projektgazda 
Tervezett költség 

(ezer Ft) 
2007-2008 2009-2013 

Parkfenntartás, 
gyommentesítés Kecskemét 

Folyamatos fenntartás, bele-
értve gyepfelületek fenn-
tartása, faápolási munkákat, 
virágfelületek ápolását, ön-
tözőrendszerek, szökőkutak 
üzemeltetését, játszóterek 
üzemeltetése 

KMJV 
Önkormányzata 900 000 1 300 000 

 
V. 4. Lakásgazdálkodás 
 
V. 4. 1. Hozzájárulás saját tulajdonú lakásfelújításhoz  
 
V. 4. 2. Iparosított technológiával épült lakóépületek felújítása 

Projekt 
megnevezése 

Megvalósulási 
helyszín Projekt rövid leírása Projektgazda 

Tervezett költség 
(ezer Ft) 

2007-2008 2009-2013 

Iparosított 
technológiával 
épült lakóépületek 
energiatakarékos 
felújítása 

Kecskemét 

Állami és Önkormányzati 
támogatással a panel- illetve 
blokkos technológiával épí-
tett magántulajdonú lakások 
energiatakarékos felújítása, 
korszerűsítése. 

KMJV 
Önkormányzata 975.000 1.695.000 

 
V. 4. 3. Költségalapú bérlakás állomány fejlesztése 

Projekt 
megnevezése 

Megvalósulási 
helyszín Projekt rövid leírása Projektgazda 

Tervezett költség 
(ezer Ft) 

2007-2008 2009-2013 

Költségalapú 
bérlakás állomány 
fejlesztése 

Kecskemét 

Lakások felújítása Homok-
bánya területén, illetve 
lakások vásárlásával költség-
alapon bérbe adható bér-
lakások létesítése. 

KMJV 
Önkormányzata 800.000 1.000.000 

 
V. 4. 4. Szociális bérlakás állomány fejlesztése  

Projekt 
megnevezése 

Megvalósulási 
helyszín Projekt rövid leírása Projektgazda 

Tervezett költség 
(ezer Ft) 

2007-2008 2009-2013 
Szociális bérlakás 
fejlesztés, rossz 
műszaki állagú la-
kások felszámolá-
sának ütemezése 

Kecskemét 

Rossz műszaki állapotú 
lakások felszámolása, saját 
tőke, vállalkozói tőke 
bevonásával új szociális 
bérlakások építése, vásárlása 

KMJV 
Önkormányzata 300.000 500.000 

 
V. 4. 5. Nyugdíjas lakások létesítése 

Projekt 
megnevezése 

Megvalósulási 
helyszín Projekt rövid leírása Projektgazda 

Tervezett költség 
(ezer Ft) 

2007-2008 2009-2013 
Ménteleki Idős 
Otthon kialakítása Kecskemét  KMJV 

Önkormányzata 60.000  

Nyugdíjas 
lakások létesítése Kecskemét 

Önkorm. területén új nyugdí-
jasházi lakások létesítése, 
lehetőségek szerint állami 
támogatás igénybevételével 

KMJV 
Önkormányzata 250 000  



Kecskemét gazdasági programjának felülvizsgálata  

 81

 
Sion Református 
Nyugdíja Ház 
bővítése 

Kecskemét  Református 
Egyházközség   

Kaszap utcai 
nyugdíjasház 
kialakítása 

Kecskemét 
Önkormányzat területen új 
nyugdíjasházi lakások 
létesítése 

KMJV 
Önkormányzata  382.000 

 
V. 4. 6. Nagy értékű önkormányzati lakásingatlanok felújítása 

Projekt 
megnevezése 

Megvalósulási 
helyszín Projekt rövid leírása Projektgazda 

Tervezett költség 
(ezer Ft) 

2007-2008 2009-2013 
Nagy értékű 
önkormányzati 
tulajdonú 
lakásingatlanok 
felújítása 

Kecskemét 
Nagy értékű és műemlék-
védelem alatt álló ingatlanok 
felújítása 

KMJV 
Önkormányzata 100 000 100 000 

Webkamera 
működtetése 

Kecskemét, 
Főtér 

Élőképpel rendelkező kame-
raállomás kihelyezése, amely 
az adott településről panorá-
maképeket sugároz, ezzel 
növelve a térség és az ott 
zajló események ismertségét. 
A képek és információk 
figyelemmel kísérhetők az 
interneten is 

KMJV 
Önkormányzata 10 000 0 

 
V. 5. Városmarketing 
 
V. 5. 1. Komplex, piackutatással alátámasztott városmarketing terv elkészítése, folyamatos 
felülvizsgálata 

Projekt 
megnevezése 

Megvalósulási 
helyszín Projekt rövid leírása Projektgazda 

Tervezett költség 
(ezer Ft) 

2007-2008 2009-2013 

Városmarketing 
szervezet, 
Városmarketing 
klub létrehozása 

Kecskemét 

Szervezeti háttér létrehozása, 
együttműködés szervezett 
formáinak létrehozása a 
város intézményeivel és civil 
szervezetekkel, a város 
lakosságával. 

KMJV 
Önkormányzata

Marketing 
referens 

1.000 1.000 

Kutatási 
programok 
elindítása 

Kecskemét 
Városmarketing terv kiala-
kítása reprezentatív felmérés 
alapján 

KMJV 
Önkormányzata

Marketing 
kutatással és 
tanácsadással 

foglalkozó 
cégek 

5 000 5 000 

Arculati 
kézikönyv 
kidolgozása és 
alkalmazása 

Kecskemét 
Arculati elemek meghatá-
rozása és megjelenítése, 
valamint elterjesztése 

KMJV 
Önkormányzata
arculattervező, 

kreatív 
ügynökség 

2 000 2 000 

Városi honlap 
fejlesztése Kecskemét 

Web alapú információ közlés 
folyamatos frissítése, inter-
aktivitás lehetősége 

Kistérségi Iroda
KMJV 

Önkormányzata
2 000 2 000 
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Rendszeresen 
frissített városis-
mertető és befek-
tetési lehetősége-
ket bemutató 
kiadványok  

Kecskemét 
A kiadványrendszer átala-
kítása és folyamatos 
frissítése 

KMJV 
Önkormányzata

Tourinform 
Iroda 

3 000 4 000 

Belső, szűrt 
hírlevél és 
honlaphoz 
kapcsolódó 
hírlevél 
működtetése 

Országosan, 
Kecskeméten és 

külföldön 

Célcsoport orientált infor-
mációs hálózat létrehozása 

Kistérségi Iroda
KMJV 

Önkormányzata
2 000 2 000 

Kapcsolati 
marketing, 
szponzoráció 
fejlesztése 

Országosan, 
Kecskeméten és 

külföldön 

A város híres elszármazot-
tainak, az intézményhálózat 
kapcsolatainak felhasználása 
A testvérvárosi kapcsolatok 
kiterjesztése 

KMJV 
Önkormányzata 2 000 2 000 

Esemény-
marketing Kecskemét 

Kulturális, sportesemények, a 
helyi sajátosságokat bemu-
tató események 

KMJV 
Önkormányzata 15 000 20 000 

Oktatás, 
továbbképzés Kecskemét 

Az idegenforgalomban és a 
marketing szervezetekben 
dolgozók továbbképzése 

KMJV 
Önkormányzata 2 000 2 000 

 
V. 5. 2. A testvér- és partnervárosi kapcsolatok ápolása, fejlesztése 

Projekt 
megnevezése 

Megvalósulási 
helyszín Projekt rövid leírása Projektgazda 

Tervezett költség 
(ezer Ft) 

2007-2008 2009-2013 

Az 
együttműködések 
továbbfejlesztése, 
testvérvárosi 
szintre emelése 

Kecskemét, 
illetve az adott 
partner- vagy 
testvérváros 

Az együttműködési és 
szándéknyilatkozat szinten 
álló kapcsolatok testvér-
városi szintre emelése, a 
testvérvárosokkal kötött 
megállapodások bővítése. 

A részt vevő 
városok 

önkormányzata 
600 800 

Külföldi delegá-
ciók fogadása a 
Polgármesteri 
Bálon 

Kecskemét 

Partner- ill. testvérvárosok 
képviselőinek részvétele az 
évenként megrendezésre ke-
rülő jótékonysági eseményen 

KMJV 
Önkormányzata 600 800 

Külföldi delegá-
ciók fogadása a 
Nemzetközi 
Kodály Gyermek-
kórus Fesztiválon 

Kecskemét 

Partner- illetve testvér-
városok képviselőinek rész-
vétele a 2007-ben 
megrendezésre kerülő 
kulturális eseményen. 

KMJV 
Önkormányzata 1 000 0 

Külföldi 
delegációk 
fogadása a Hírös 
Hét Fesztiválon 

Kecskemét 

Partner- illetve testvérváro-
sok képviselőinek részvétele 
az évenként megrendezésre 
kerülő kulturális eseményen. 

KMJV 
Önkormányzata 6 000 10 000 

Testvérvárosi 
találkozók 

Kecskemét, ill 
az adott 

partner- vagy 
testvérváros 

Kulturális, sport stb. jellegű 
találkozók több partner- ill. 
testvérváros részvételével. 

A részt vevő 
városok 

önkormányzata 
600 800 

Konferenciák a 
testvérvárosok 
küldötteinek 

Kecskemét 

Adott témákban lefolytatott 
szakmai konferenciák, me-
lyekre rendszerint pályázati 
támogatás is igényelhető 

KMJV 
Önkormányzata 1 200 1 600 

Testvérvárosi 
kiállítóterem 
létrehozása 

Kecskemét 

Kiállítóterem létesítése töb-
bek közt a testvérvárosi aján-
dékok, szerződések elhelye-
zése, kiállítása céljából 

KMJV 
Önkormányzata 600 800 
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Testvérvárosi 
megállapodások 
jubileumi 
évfordulóinak 
megünneplése 

Kecskemét, 
illetve az adott 
partner- vagy 
testvérváros 

A kerek évfordulók 
megünneplése, a 
megállapodás újbóli, for-
mális megerősítése 

A résztvevő 
városok 

önkormányzata 
600 800 

Delegációk 
kiutazása 
testvérvárosi 
rendezvényekre 

Az adott 
partner- illetve 

testvérváros 

Kecskeméti delegáció kiuta-
zása a rendszeresen megren-
dezésre kerülő partner- ill. 
testvérvárosi eseményekre 

Az adott 
partner-, illetve 

testvérváros 
önkormányzata 

3 000 4 000 

Részvétel 
konferenciákon 

Az adott 
partner- vagy 
testvérváros 

Kecskeméti delegáció 
kiutazása adott témákban 
folytatott konferenciákra, a 
partner- ill. testvérvárosokba 

Az adott 
partner-, illetve 

testvérváros 
önkormányzata 

1 000 1 500 

Szakmai 
tanulmányutak 

Az adott 
partner- illetve 

testvérváros 

Kecskeméti delegáció kiuta-
zása adott témakörhöz 
kapcsolódó szakmai tanul-
mányutak céljából (gazda-
sági, közigazgatási stb.) 

Az adott 
partner-, illetve 

testvérváros 
önkormányzata 

1 000 1 500 

Kiutazások egyéb 
meghívások 
alapján 

Az adott 
partner- illetve 

testvérváros 

Kecskeméti delegáció kiuta-
zása egyéb eseményekkel 
kapcsolatos meghívás 
alapján 

Az adott 
partner-, illetve 

testvérváros 
önkormányzata 

2 000 3 000 

Külföldi 
gyakornokok 
fogadása / 
gyakornokok 
kiutaztatása 
külföldre 

Kecskemét, 
illetve az adott 
partner- vagy 
testvérváros 

(Önkormányzat, 
intézmény) 

Önkormányzatok közötti 
csereprogram a hivatalban 
folyó munka és a szervezeti 
felépítés alaposabb megis-
merése céljából, művészeti 
stb tanulmányok folytatása 

A részt vevő 
városok 

önkormányzata 
600 800 

Művészeti cso-
portok, együttesek 
kiutazása, 
fogadása 

Kecskemét, 
illetve az adott 
partner- vagy 
testvérváros 

Zenei- illetve táncegyüttesek 
fogadása kulturális 
eseményen (pl. Városházi 
Udvarszínház) / külföldi 
bemutatkozás 

A részt vevő 
városok 

önkormányzata 
1 000 1 500 

Nemzetközi 
Hírek" havilap Kecskemét 

Partner- és testvérvárosokkal 
kapcsolatos híreket, kulturá-
lis programajánlót, érdekes-
ségeket tartalmazó havi 
kiadvány 

KMJV 
Önkormányzata 600 800 

Önk-ti részvétel a 
Csiperó Nemzet-
közi Gyermek- és 
Ifjúsági Találkozó 

Kecskemét 

Partner- és testvérvárosokból 
gyermekcsoportok 
meghívása a 2 évenként 
megrendezendő eseményre 

KMJV 
Önkormányzata 600 800 

Intézményeink, 
szervezeteink 
testvérvárosi, 
partnerintézményi 
programjainak 
támogatása 

Kecskemét, 
illetve az adott 
partner- vagy 
testvérváros 

Partnerintézmények kapcso-
latainak elősegítése, együtt-
működés a delegációk 
utazásainak, programjainak 
szervezésével kapcsolatban 

A részt vevő 
városok 

önkormányzata 
600 800 

Ifjúsági 
találkozók 

Kecskemét, 
illetve az adott 
partner- vagy 
testvérváros 

Táborozási lehetőség felku-
tatása kecskeméti fiatalok 
részére a partner- ill. 
testvérvárosokban, külföldi 
fiatalok Kecskemétre 
látogatásának szervezése 

A részt vevő 
városok 

önkormányzata 
600 800 
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Testvérvárosi 
blokkok 
kialakítása a 
médiában 

Kecskemét 

A külföldi kapcsolatokról 
szóló tudósítások rendszeres 
megjelentetése a helyi médi-
ákban (TV, újság, honlap) 

KMJV 
Önkormányzata 1 000 1 500 

Rendszeres hírle-
vél a testvérváro-
sainknak / folya-
matos megjelenés, 
friss információ 

Az adott 
partner- illetve 

testvérváros 

Partner- és testvérvárosaink 
helyi médiáiban való rend-
szeres megjelenés városunk 
fontosabb ügyeivel kapcso-
latban 

Az adott 
partner-, illetve 

testvérváros 
önkormányzata

0 0 

Gazdasági együtt-
működés fejlesz-
tése, új dimenziók 
feltárásának 
elősegítése 

Kecskemét 
Gazdasági kapcsolatok lehe-
tőségeinek felkutatása part-
ner- és testvérvárosainkkal 

KMJV 
Önkormányzata 600 800 

 
V. 6. Integrált vidékfejlesztés 
 
V. 6. 1. A gabona- és kertészeti termesztés korszerűsítése, az eredetvédelem, a piaci pozíciók 
erősítése 

Projekt 
megnevezése 

Megvalósulási 
helyszín Projekt rövid leírása Projektgazda 

Tervezett költség 
(ezer Ft) 

2007-2008 2009-2013 
Gabonaszárító és 
tároló telep 
épületeinek 
kivitelezése 

Kecskemét 

Gabonaszárító és tároló 
telep épít, a takarmány-
termelés esélyeinek javítása, 
a szövetkezés elősegítése. 

Kiskun 
Ceregold 

Szövetkezet 
100 000 100 000 

A gabonatároló 
fémsilóinak és 
technológiai 
berendezéseinek 
gépbeszerzései 

Kecskemét 

A helyi termelői közösségek 
támogatásával megépítendő 
15 000 t. gabonaszárító és 
tárolóhoz szükséges 10 db, 
egyenként 1500 tonna 
kapacitású silótelepi fémsiló 
és a hozzá tartozó 
technológiai berendezések 
beszerzése és szerelése. 

Kiskun 
Ceregold 

Szövetkezet 
0 220 000 

A gabonatároló 
terményfogadási, 
tisztítási és szárí-
tóberendezései 

Kecskemét 

A helyi termelői közösségek 
támogatásával megépítendő 
15 000 tonnás gabonaszárító 
és tárolóhoz szükséges 
termény-fogadási, tisztítási 
és szárítóberendezések 
beszerzése és beszerelése. 

Kiskun 
Ceregold 

Szövetkezet 
0 180 000 

A gabonatároló 
és feldolgozó 
telep belső 
infrastruk-
túrájának 
biztosítása 

Kecskemét 

A beruházás célja, hogy az 
infrastrukturális hátteret, 
mint egyik alapvető feltételt 
biztosítsa, ezzel pedig 
hozzájáruljon agrártermelők 
által közösen megépítendő 
terményszárító és tároló 
kivitelezéséhez. 

Kiskun 
Ceregold 

Szövetkezet 
0 100 000 

Bio-, natúrter-
mék piac kibőví-
tése, fejlesztése 

Kecskemét Bio-, natúrtermék piac 
kibővítése, fejlesztése 

Bács-Kiskun 
Megyei 

Agrárkamara 
100 000 100 000 

Az öko- és bio-
gazdálkodás 
elter-jesztése a 
Homok-hátságon 

Kecskemét 
Az öko- és biogazdálkodás 
elterjesztése a Homok-
hátságon 

Bács-Kiskun 
Megyei 

Agrárkamara 
100 000 100 000 
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Technológiai 
meghatározása, 
szaktanácsadás 

Kecskemét 

A termelésben alkalmazan-
dó technológia meghatáro-
zása, a gazdák részére 
szaktanácsadás biztosítása. 

FVM, SZBKI, 
Kecskemét 17 000 17 000 

Ültetvény 
felújítás Kecskemét 

A meglévő területek, 
elhanyagolt, de még 
használható ültetvények 
felújítása, újratelepítése. 

FVM, SZBKI, 
Kecskemét 650 000 500 000 

Erjesztő 
tartályok 
fejlesztése 

Kecskemét 

A már meglévő erjesztő 
tartályok fejlesztése, 
korszerűsítése, újakra 
cserélése. 

FVM, SZBKI, 
Kecskemét 55 000 30 000 

Tárolótér 
felújítás Kecskemét 

A rendelkezésre álló 
tárolóterek felújítása, beton-
tartályok kiépítése. 

FVM, SZBKI, 
Kecskemét 110 000 90 000 

Hűtőkapacitás 
növelése Kecskemét 

A meglévő hűtőkapacitás 
növelése, új hűtő-tároló 
terek kialakítása. 

FVM, SZBKI, 
Kecskemét 35 000 150 000 

Saválló acél 
tárolótér 
korszerűsítése 

Kecskemét A meglévő tárolóterek 
felújítása, korszerűsítése. 

FVM, SZBKI, 
Kecskemét 80 000 20 000 

Új 
növényvédelmi 
technológia 
bevezetése 

Kecskemét 

Tervezés, műszer beszerzé-
se, biológiai védelem elter-
jesztése, új típusú technoló-
giai eszközök beszerzése 

Kecskeméti 
Főiskola 

Kertészeti 
Főisk. Kar 

42 000 30 000 

Tápanyag 
gazdálkodás 
megszervezése, 
bevezetése 

Kecskemét 

Talajvizsgálatok végzése, 
levélanalízis, szakvélemé-
nyek megkérése, növény-
kondicionáló anyagok beve-
zetése, szerves anyag fel-
használás elősegítése, új 
automatikai eszközök, táp-
oldat készítők bevezetése, 
egyszerű sómérő beszerzése 

Kecskeméti 
Főiskola 

Kertészeti 
Főisk. Kar 

100 000 0 

A megfelelő 
talajvédelem 
megszervezése, 
bevezetése 

Kecskemét 

Technológiai szakvélemény 
kérése, új termelő eszközök, 
talajt helyettesítő anyagok 
beszerzése, bevezetése, szak 
tanácsadás megszervezése, 
komposzttelep építése. 

Kecskeméti 
Főiskola 

Kertészeti 
Főisk. Kar 

260 000 0 

A gyümölcs-
termelés 
megszervezése 

Kecskemét 

Termőhelyi lehatárolás, a 
termelési technológia kidol-
gozása, a technológia, új 
technikai elemek beveze-
tése, ültetvény-rekonstruk-
ció, a szaktanácsadás 
megszervezése és folyama-
tos biztosítása. 

Zwack Rt. 920 000 200 000 

Feldolgozás és 
tárolás 
megszervezése 

Kecskemét 

A meglévő feldolgozó üzem 
rekonstrukciója, hűtőház 
építése, technológiai fejlesz-
tés, osztályozó gép beszer-
zése 

Zwack Rt. 490 000 160 000 
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V. 6. 2. Az állattenyésztés komplex fejlesztése, a minőség, az értékesítés feltételeinek javítása 
Projekt 

megnevezése 
Megvalósulási 

helyszín Projekt rövid leírása Projektgazda 
Tervezett költség 

(ezer Ft) 
2007-2008 2009-2013 

A telepek műsza-
ki-, technológiai 
fejlesztése 

Kecskemét 
A meglévő állattartó telepek 
műszaki-, technikai fejlesz-
tése. 

Kecskemét és 
Térsége TT 1 000 000 1 200 000 

Kisgazdaságok 
műszaki 
fejlesztése 

Kecskemét 

A mezőgazdaságban, állat-
tenyésztésben érdekelt 
kisvállalkozások, gazda-
ságok műszaki színvo-
nalának fejlesztése, eszköz-
beszerzés, új technológia 
bevezetése. 

Bács-Kiskun 
Megyei 

Agrárkamara 
300 000 300 000 

Integrációs 
szervezetek 
megalakítása, 
működtetése 

Kecskemét 

Érdekszervezetek létre-
hozása, működtetése. (Az 
összefogás elősegítése, 
biztosítása.) 

Bács-Kiskun 
Megyei 

Agrárkamara 
100 000 100 000 

Képzések 
szervezése Kecskemét 

Az extenzív állattartással 
kapcsolatos képzések, 
tájékoztatók szervezése. 

Bács-Kiskun 
Megyei 

Agrárkamara 
50.000 0 

Fajtaszerkezet 
kialakítása Kecskemét 

A versenyképes állattartás 
érdekében a megfelelő 
fajtaszerkezet kialakítása, 
megtervezése és közlése. 

Bács-Kiskun 
Megyei 

Agrárkamara 
200 000 300 000 

Zárttéri vadtartás 
létesítése Kecskemét 

Döntéselőkésztő tanulmány 
készítése, rész. technológiai 
tervek előkészítése, terület-
előkészítés, tartás techno-
lógia kidolgozása, épületek 
berendezése. 

Bács-Kiskun 
Megyei FVM 60 000 70 000 

Zárttéri vadtartás 
üzemeltetése Kecskemét 

Vadegészségügyi vizsgála-
tok folyamatos végzése, 
vadmegjelölés, takarmá-
nyozás, a takarmány 
folyamatos, szükség szerinti 
előállítása. 

Bács-Kiskun 
Megyei FVM 25 000 25 000 

Állattenyésztés 
fejlesztése Kecskemét 

Üzemeltetés, minőség-
ellenőrzés, egészségügyi 
vizsgálatok biztosítása, 
takarmány-előállítás  

Bács-Kiskun 
Megyei 

Agrárkamara 
120 000 150 000 

Integráció 
megszervezése Kecskemét 

A méztermelő gazdák 
együttműködésének elősegí-
tése, az integráció lehető-
ségének biztosítása. 

Bács-Kiskun 
Megyei 

Agrárkamara 
6 000 6 000 

Marketing 
megszervezése Kecskemét 

Az értékesítéshez kapcsoló-
dó marketing tevékenységek 
megszervezése, segítése. 

Bács-Kiskun 
Megyei 

Agrárkamara 
35 000 35 000 

Mézkezelő és 
csomagoló gép-
sor beszerzése és 
termelésbe állít. 

Kecskemét 
Mézkezelő és csomagoló 
gépsor beszerzése és 
termelésbe állítása 

Bács-Kiskun 
Megyei 

Agrárkamara 
220 000 30 000 
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V. 6. 3. Mezőgazdasági termékek feldolgozása és az élelmiszeripar fejlesztése 
Projekt 

megnevezése 
Megvalósulási 

helyszín Projekt rövid leírása Projektgazda 
Tervezett költség 

(ezer Ft) 
2007-2008 2009-2013 

Az 
élelmiszeripari 
vállalkozások 
minőség-
biztosításának 
támogatása 

Kecskemét 

A kis- és középvállal-
kozások segítése a 
minőségbiztosítása beveze-
téséhez. 

Bács-Kiskun 
Megyei 

Iparkamara 
260 000 300 000 

Minőségi mg-i 
termékek előál-
lítása, 
feldolgozási 
arányának 
növelése 

Kecskemét 

A vállalkozások segítése 
termékeik előállításában és 
feldolgozási fokának növe-
lésében. 

Bács-Kiskun 
Megyei 

Iparkamara 
58 000 200 000 

Vertikális 
együttműködés 
segítése a 
termelők és 
feldolgozó 
üzemek között 

Kecskemét 
Az együttműködés segítése, 
biztosítása a termelők és a 
feldolgozó üzemek között. 

Bács-Kiskun 
Megyei 

Iparkamara 
30 000 300 000 

Minőség-
vizsgáló 
laboratórium 
felállítása, 
felszerelése, 
akkreditálása 

Kecskemét 

A minőségi előírásoknak 
való megfeleléshez vizsgáló 
laboratórium felállítása, 
felszerelése és akkredi-
tálása. 

Bács-Kiskun 
Megyei 

Iparkamara 
65 000 20 000 

Minőségbiztosítá
si szakemberek 
képzése 

Kecskemét 

A laboratórium és a 
vállalkozások megfelelő 
működtetéséhez szakembe-
rek képzése. 

Bács-Kiskun 
Megyei 

Iparkamara 
40 000 0 

Helyi alapanyag-
feldolgozó ipar 
megtelepedésé-
nek segítése, 
minőségi alapa-
nyag elő-állítása 

Kecskemét 

Helyi alapanyag-feldolgozó 
ipar megtelepedésének 
segítése, minőségi alapa-
nyag előállítása a gazdasá-
gokban és az üzemekben, a 
vállalkozásoknál. 

Bács-Kiskun 
Megyei 

Iparkamara 
130 000 50 000 

 
V. 6. 4. Agrárlogisztika és a termelői csoportok fejlesztéseinek támogatása 

Projekt 
megnevezése 

Megvalósulási 
helyszín Projekt rövid leírása Projektgazda 

Tervezett költség 
(ezer Ft) 

2007-2008 2009-2013 

Aranykert TÉSZ 
kecskeméti 
telephelyének 
kialakítása 

Kecskemét 

A fejlesztés során elsősor-
ban a gyümölcságazatban 
megtermelt termékek 
kezelésére, áruvá készítésé-
re, tárolására alkalmas 
komplexumot létesül. Ez 
tartalmaz egy 1000 tonnás 
hűtőtárolót, egy 1200 m2-es 
tároló-manipuláló helyisé-
get, a szükséges szociális és 
irodai blokkokat, valamint a 
szilárd burkolatú felületek 
kiépítését a közúthoz és a 
telepen belüli közleke-
déshez. 

Aranykert 
Szövetkezet 400 000 200 000 
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Térségi 
agrárlogisztikai 
centrum 
létrehozása 
Kecskeméten 

Kecskemét 

A térség termelői szerveze-
teinek összefogásával a 
tárolást, áruvá készítést és 
értékesítést elősegítő 
mezőgazdasági logisztikai 
központ létre-hozása. 

Kecskemét és 
térsége TT 600 000 800 000 

Térségi agrárlo-
gisztikai centrum 
szervezeti 
rendszerének 
kialakítása 

Kecskemét 

Az együttműködő TÉSz-ek 
szervezeti rendszerének 
kidolgozása, megvalósítása 
és működtetése 

Kecskemét és 
térsége TT 20 000 5 000 

Térségi agrárlo-
gisztikai centrum 
kapcsolódó 
infrastrukturális 
hálózata 

Kecskemét 

Az agrárlogisztikai centrum 
közúti és vasúti kapcso-
latainak, közművesítésének 
megvalósítása. 

Kecskemét és 
térsége TT 50 000 200 000 

 
V. 6. 5. A tanyai életminőség javítása  

Projekt 
megnevezése 

Megvalósulási 
helyszín Projekt rövid leírása Projektgazda 

Tervezett költség 
(ezer Ft) 

2007-2008 2009-2013 
Megújuló 
energiaforrások 
hasznosításának 
elterjesztése 

Kecskemét 
Helyben előállítható 
energiát hasznosító rendsze-
rek meghonosítása 

Kecskemét és 
Térsége TT 500 000 1 000 000 

Élhető tanya 
modellprogram Kecskemét 

Partnerek összefogása a 
modellprogram kidolgozá-
sára és megvalósítására.  

Kecskemét és 
Térsége TT 10 000 60 000 

Korszerű közmű-
pótló berendezé-
sek telepítése 
alternatív 
szennyvízkezelés 
megoldásaként, 
különös 
tekintettel a 
tanyás térségekre 

Kecskemét 
A mezőgazdasági termelés 
trágya-igényének költség-
takarékos megoldása 

BÁCSVÍZ Rt. 200 000 200 000 

Oktatási, tovább-
képzési, szakta-
nácsadási 
központ 

Kecskemét 

Kisfái oktatási, továbbkép-
zési, szaktanácsadási köz-
pont létrehozása Kecske-
méten 

Kecskeméti 
Főiskola 250 000 150 000 

Tanyai közbiz-
tonság javítása Kecskemét Tanyavédelmi szolgálat 

működtetése 
Kecskemét 

MJV 30 000 30 000 

 
V. 6. 6. Alternatív jövedelemszerzési lehetőségek 

Projekt 
megnevezése 

Megvalósulási 
helyszín Projekt rövid leírása Projektgazda 

Tervezett költség 
(ezer Ft) 

2007-2008 2009-2013 

Marketing 
tevékenység Kecskemét 

A megfelelő minőségű áru 
eladásának segítéséhez 
szükséges marketingtevé-
kenység végzése. 

Bács-Kiskun 
Megyei 

Iparkamara 
40 000 40 000 

Hagyományőrző 
mesterségek fel-
élesztése, kép-
zés, továbbkép-
zés biztosítása 

Kecskemét 

A hagyományőrző mester-
ségek felélesztése, képzés, 
továbbképzés biztosítása a 
megfelelő színvonalú 
termelékenységhez. 

Bács-Kiskun 
Megyei 

Iparkamara 
40 000 40 000 
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Bemutató és 
értékesítési 
hálózat 
létrehozása 

Kecskemét 

Egy megyei bemutató és 
értékesítő hálózat létre-
hozása a térségben és a 
megyében működő terme-
lők, kézművesek bevoná-
sával. Közös marketing-
politika kidolgozása, stb. 

Kecskemét és 
Térsége TT 50 000 50 000 

Piacelemzési 
tanulmány és 
kistérségi prg. 
készítése 

Kecskemét 
Piacelemzési tanulmány és 
fejlesztési program készí-
tése. 

Kecskemét és 
térsége TT 15 000 0 

Falusi turizmus 
fejlesztése Kecskemét A falusi turizmus komplex 

fejlesztése. 
Kecskemét és 
Térsége TT 300 000 300 000 

Kézművesek 
háza Kecskemét 

Kézművesek háza létesítése 
a népi kismesterségek 
művelésének oktatása, stb. 
céljából. 

Kecskemét és 
Térsége TT 165 000 50 000 

Szakképzés, 
Egyéb szakmai 
képzés, tanfolya-
mok szervezése 

Kecskemét Népi kismesterségek 
oktatása 

Munkaügyi 
Központ 7 000 7 000 

Szárazságtűző és 
alternatív növé-
nyek termesztés-
be vonása 

Kecskemét 
Szárazságtűző és alternatív 
növények 
termesztésbevonása 

Bács-Kiskun 
Megyei 
Agrárkamara 

50 000 50 000 

Energiafű 
termesztésbe 
vonása 

Kecskemét 
Gabonatermesztő gazda-
ságok átállítása energiafű 
termesztésre 

Bács-Kiskun 
Megyei 
Agrárkamara 

50 000 10 000 

Energiafű 
felhasználási 
program 

Kecskemét 

Az energiafű feldolgo-
zásához és felhasználásához 
szükséges technológiai 
fejlesztések 

Kecskemét 
MJV 40 000 10 000 

 
V. 6. 7. Erdőtelepítés, fásítás 

Projekt 
megnevezése 

Megvalósulási 
helyszín Projekt rövid leírása Projektgazda 

Tervezett költség 
(ezer Ft) 

2007-2008 2009-2013 

Erdőtelepítés, 
fásítás Kecskemét 

A kistérség erdőállományá-
nak, az energiaerdő telepíté-
sek arányának növelése. 

Kecskemét és 
Térsége TT 500 000 500 000 

Erdőfelújítás Kecskemét Kitermelt erdők újra-
telepítése Kefag Rt. 100 000 100 000 

Erdészeti 
faiskola Kecskemét Erdészeti szaporítóanyag 

előállítása Kefag Rt. 40 000 10 000 

Ütemterv 
szerinti 
erdőgazdálkodás 

Kecskemét 

Éves erdőgazdálkodási 
tervek készítése, engedé-
lyeztetése, végrehajtása, 
erdőtelepítések 

KMJV 
Önkormányz. 40.000 56.000 

Az erdők termé-
szeti állapotának 
javítása 

Kecskemét 
Tervek készítése, enge-
délyezés, faleváltás 
elvégzése 

KMJV 
Önkormányz. 20.000 27.000 
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V. 7. Önkormányzati vagyonkezelés 
 
V. 7. 1. Vagyonkezelés racionalizálása 

Projekt 
megnevezése 

Megvalósulási 
helyszín Projekt rövid leírása Projektgazda 

Tervezett költség 
(ezer Ft) 

2007-2008 2009-2013 

Ingatlan vagyon 
kataszter Kecskemét 

Az ingatlan vagyon kataszter 
nyilvántartása folyamatos. A 
város általvégzett beru-
házások által folyamatosan 
szükséges a karbantartása 

KMJV 
Önkormányzata 4000 4000 

Osztalékpolitikai 
elvek 

A kizárólagos 
és többségi 

önkormányzati 
tulajdonú 
gazdasági 
társaságok 

Az osztalék és nyereségpo-
litikai elvek meghatározása a 
kizárólagos és többségi önkor-
mányzati gazdasági társaságok 
kapcsán az éves beszámoló 
elkészítése előtt kerül megha-
tározásra, évenként. A 
hosszabb időtávra vonatkoz-
tatott osztalékpolitikai elvek és 
elvárások lehetőséget, tágabb 
keretet adnak a vállalkozá-
soknak az üzleti terveik kiala-
kításában, ugyanis láthatóvá 
válik számukra a tulajdonosi 
elvárás. 

KMJV 
Önkormányzata 0 0 

Telekalakítás Kecskemét 

A város területi fejlesztéseiben 
a Vagyongazdálkodási csoport 
aktív részvételt vállal. A Terü-
letrendezési terv szabályozá-
sainak, illetve annak változá-
sainak megfelelően szükséges 
az „új” városrészek kialakí-
tása. Ehhez nemcsak a szak-
szerű, de hivatalból történő el-
járás is szükséges, különös te-
kintettel a kisajátítási eljárásra.

KMJV 
Közgyűlése, 

Vagyoncsoport,
Bács-Kiskun 

Megyei 
Közigazgatási 

Hivatal 

450.000 450.000 

 
V. 7. 2. Vagyongazdálkodási kezelési feladatok maghatározása, vagyonkezelői jog kidolgozása 

Projekt 
megnevezése 

Megvalósulási 
helyszín Projekt rövid leírása Projektgazda 

Tervezett költség 
(ezer Ft) 

2007-2008 2009-2013 

Forgalomképes-
ség szerinti 
csoportosítás 

Kecskemét 

A kötelező önkormányzati 
feladatok ellátásában részt 
vevő ingatlanok nem minden 
esetben forgalomképtelenek, 
ezért szükséges a forgalom-
képesség és a funkcionalitás 
összehangolása egy-egy 
ingatlanra vonatkozóan, 
annak érdekében, hogy 
működtetése az adott feladat 
ellátása érdekében folya-
matos legyen. 

KMJV 
Önkormányzata
Vagyongazdál-
kodási csoport 

  

 
 
 
 
 



Kecskemét gazdasági programjának felülvizsgálata  

 91

Működtetői 
használói kör 
meghatározása 

Kecskemét 

A kötelező és az önként 
vállalt önkormányzati fela-
datokat sok esetben az 
Önkormányzat nem közvet-
lenül látja el. Erre a célra 
intézményt, vállalkozást, 
közhasznú szervezetet alapít. 
A projekt kapcsán annak a 
vizsgálata szükséges, hogy az 
adott funkciójú ingatlan 
milyen működtetési formá-
ban tudja a leghatéko-
nyabban szolgálni funkcióját.

KMJV 
Közgyűlése, 

, 
Bács-Kiskun 

Megyei 
Közigazgatási 

Hivatal 

  

Vagyonkezelői 
célok 
meghatározása 

Kecskemét 

A vagyonkezelői feladatok 
meghatározásának utolsó 
lépése. Az egyes ingatlanok 
kapcsán azon konkrét 
feladatok, intézkedések, 
kezelői kör meghatározása, 
melyek a funkciója szerint a 
legoptimálisabbak. 

KMJV 
Közgyűlése, 

, 
Bács-Kiskun 

Megyei 
Közigazgatási 

Hivatal 

  

 
V. 8. Tervezések 
 
V. 8. 1. Tervdokumentációk készítése 

Projekt 
megnevezése 

Megvalósulási 
helyszín Projekt rövid leírása Projektgazda 

Tervezett költség 
(ezer Ft) 

2007-2008 2009-2013 

Fedett Uszoda  Kecskemét átfogó rekonstrukciójának 
tervezése KMJV Önkorm 25 000  

Széktói Stadion Kecskemét centerpálya körül rekortán 
atlétikai pálya tervezése KMJV Önkorm. 150 000  

Szent Györgyi 
Albert Eü. és Sz. 
Szki és Koll. 

Kecskemét emeletráépítés tervezése KMJV Önkorm.  2 000 

Katona József 
Gimn. Kecskemét tornaterem tervezése KMJV Önkorm.  5 000 

Iskolabővítések 
tervezése Kecskemét Általános és középiskolai 

bővítések tervezése KMJV Önkorm. 8.000  

 
V. 9. A tűzoltóság infrastrukturális fejlesztése 
 

Projekt 
megnevezése 

Megvalósulási 
helyszín Projekt rövid leírása Projektgazda 

Tervezett költség 
(ezer Ft) 

2007-2008 2009-2013 

Új tűzoltó 
laktanya építése Kecskemét 

Hatásvizsgálatok elkészítése, 
telekvásárlás, tervkészítés, 
közbeszerzési eljárás lefoly-
tatása, 3.300 m2 összterületű 
épület építése a Mindszenti 
krt-on 

KMJV 
Önkormányzata 2 200 000 2 000 000 

Tűzoltó 
gépjárművek 
beszerzése 

Kecskemét Tűzoltó gépjárművek beszer-
zése 

KMJV 
Önkormányzata

Tűzoltósága 
170 000 150 000 

Különleges 
tűzoltó 
gépjárművek 
beszerzése 

Kecskemét Különleges tűzoltó gépjár-
művek beszerzése 

KMJV 
Önkormányzata

Tűzoltósága 
270 000 210 000 
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Tűzoltó eszközök, 
felszerelések 
beszerzése 

Kecskemét 

Tűzoltó eszközök, felsze-
relések beszerzése: gépi 
fecskendő, kéziszerszámok, 
szivattyúk, létrák, műszaki 
mentés eszközei, híradás 
eszközei, egyéni védő-
eszközök, oltóanyag, egyéb 
speciális eszközök. 

KMJV 
Önkormányzata

Tűzoltósága 
230 000 150 000 

Nagy 
teljesítményű 
szivattyúk 
beszerzése 

Kecskemét Speciális nagy teljesítményű, 
ipari szivattyúk beszerzése 

KMJV 
Önkormányzata

Tűzoltósága 
20 000 10 000 
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VI. prioritás: Közigazgatás fejlesztése 
 
VI. 1. A közigazgatási szolgáltatások fejlesztése 
 
VI. 1. 1. A folyamatok megújítása és szervezetfejlesztés 

Projekt 
megnevezése 

Megvalósulási 
helyszín Projekt rövid leírása Projektgazda 

Tervezett költség 
(ezer Ft) 

2007-2008 2009-2013 
 
Távmunka 
pályázat 2007. 
 
 

Kecskemét 

Közigazgatási reform kere-
tében hagyományos munka-
helyek átalakítása, rugalmas 
munkavégzési forma 
bevezetése 

Kecskemét MJV 
Önkormányzata - - 

 
VI. 1. 2. A közigazgatás és a közigazgatási szolgáltatások belső folyamatainak megújítása 
 
VI. 1. 3. A közigazgatási szolgáltatásokhoz történő hozzáférést támogató infrastrukturális 
fejlesztések (szolgáltatások eljuttatása az ügyfelekhez) 
 
VI. 2. Információs társadalom feltételeinek biztosítása  
 
VI. 2. 1. Elektronikus közigazgatási szolgáltatások megvalósítása 

Projekt 
megnevezése 

Megvalósulási 
helyszín Projekt rövid leírása Projektgazda 

Tervezett költség 
(ezer Ft) 

2007-2008 2009-2013 

Elektronikus 
közigazgatási 
szolgáltatások 
megvalósítása 
Kecskeméten és 
környékén 

Kecskemét és a 
Kecskeméti 
Kistérség 

Kecskemét Megyei Jogú 
Város Önkormányzata integ-
rált információs rendszerének 
fejlesztése, elektronikus ügy-
intézés bevezetése 

KMJV 
Önkormányzata

Nettó 500 
M Ft 

[2005-
2006-ban] 
(Elektronik

us 
közigazgat

ási 
szolgáltatás

ok 
megvalósít

ása 
Kecskemét
en projekt) 

0 

Elektronikus 
közigazgatási 
szolgáltatások 
továbbfejlesztése 

Kecskemét és a 
Kecskeméti 
Kistérség 

Kecskemét Megyei Jogú 
Város Önkormányzata integ-
rált információs rendszerének 
továbbfejlesztése, az elek-
tronikus ügyintézésbe bevont 
ügykör bővítése 

KMJV 
Önkormányzata 50 000 0 

Digitális 
archiválási 
szolgáltatások 

Kecskemét 

Kecskemét Megyei Jogú 
Város Önkormányzata és 
Polgármesteri Hivatala archi-
válási rendszerének kidol-
gozása, a papír alapú 
irattárak teljes körű kiváltása 

KMJV 
Önkormányzata 0 35 000 
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VI. 2. 2. Szélessávú informatikai infrastruktúra fejlesztése 

Projekt 
megnevezése 

Megvalósulási 
helyszín Projekt rövid leírása Projektgazda 

Tervezett költség 
(ezer Ft) 

2007-2008 2009-2013 

Szélessávú 
Internet 
bevezetése 
Kecskemét külső 
területein 

Kecskemét 

Szélessávú informatikai 
hálózat kiépítése, a hálózaton 
nyújtható szolgáltatások be-
vezetése Kecskemét Megyei 
Jogú Város közigazgatási 
területén. 

KMJV 
Önkormányzata 278.800 0 

A kecskeméti  
hotspot 
szolgáltatások 
továbbfejlesztése 

Kecskemét 

Kecskemét Megyei Jogú 
Város Önkormányzata integ-
rált információs rendszerének 
fejlesztése, elektronikus 
ügyintézés bevezetése. 

KMJV 
Önkormányzata 0 80 000 

 
VI. 2. 3. Térinformatikai infrastruktúra és szolgáltatások fejlesztése 

Projekt 
megnevezése 

Megvalósulási 
helyszín Projekt rövid leírása Projektgazda 

Tervezett költség 
(ezer Ft) 

2007-2008 2009-2013 
Térinformatikai 
infrastruktúra és 
szolgáltatások 
fejlesztése 

Kecskemét 

Térinformatikai infra-
struktúra és az ezen alapuló 
szolgáltatások körének bő-
vítése. 

KMJV 
Önkormányzata 80 000 0 

Térinformatikai 
szolgáltatások 
továbbfejlesztése 

Kecskemét 

Térinformatikai adatbázisok 
beszerzése ill. létrehozása, a 
térinformatikai szolgál-
tatások körének bővítése. 

KMJV 
Önkormányzata 0 40 000 

Városrészenkénti 
fejlettségi térkép, 
valamint 
közműhálózati 
térképek 
elkészítése 

Kecskemét Térinformatikai térképek 
beszerzése és létrehozása 

KMJV 
Önkormányzata 3.000 2.000 

Vagyon-
nyilvántartási 
rendszer 

Kecskemét 

A vagyonnyilvántartás elek-
tronikus formában a vagyon 
katasztert nyilvántartó 
programon keresztül érhető 
el. Használata azonban 
szakértelmet igényel. Szük-
séges egy olyan rendszer 
kidolgozása, amin keresztül  
követni lehet az ingatlan 
vagyon alakulását, a hozzá 
tartozó közüzemi számlákat 
és szerződéseket, kötele-
zettségvállalásokat. 

KMJV 
Önkormányzata 30000  
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VI. 2. 4. Kulturális programok és önkormányzati szolgáltatások informatikai támogatása 
Projekt 

megnevezése 
Megvalósulási 

helyszín Projekt rövid leírása Projektgazda 
Tervezett költség 

(ezer Ft) 
2007-2008 2009-2013 

Videókivetítő-
rendszer 
beszerzése és 
telepítése 

Kecskemét 

Videókivetítő-rendszer 
beszerzése és üzembe állítása 
a kulturális események, 
valamint KMJV Önkorm. 
információszolgáltató tevé-
kenységének támogatására 

KMJV 
Önkormányzata 30 000 0 

KTV technikai 
eszközeinek 
fejlesztése 

Kecskemét Az adások műszaki 
színvonalának korszerűsítése 

KTV 
KMJV 

Önkormányzata
25.000 17.000 

 
 
 
 
 
Megjegyzés: 
 
A dőlt betűvel szedett projektek felülvizsgálata 2007. április 12-vel megtörtént. 
 
 
 
 
 



 

 

 


