SOLTVADKERT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

PROJEKTTÁJÉKOZTATÓ
Iparterület fejlesztése Soltvadkerten, című a TOP1.1.1-16-BK1-2017-00017 kódszámú számú projektről
Soltvadkert Város Önkormányzata a Széchenyi 2020 program keretében sikeresen pályázott a
TOP-1.1.1-16-jelű, „Ipari parkok, iparterületek fejlesztése” konstrukcióra. A megvalósuló projekt
keretében 80 millió forint vissza nem térítendő Európai Uniós, és hazai forrás támogatásával a
településen számos évek óta fejlesztés valósulhat meg 100% támogatási intenzitás mellett.
A térség gazdaságának fellendítése érdekében átgondolt oktatási-képzési, foglalkoztatáspolitikai és
munkaerő-fejlesztési programok bevezetése, a potenciális befektetők felkutatása, betelepítése, a
helyi vállalkozás fejlődésének elősegítése szükséges.
Soltvadkert további területeken való fejlesztése érdekében a város vezetése által megfogalmazott
fejlesztési cél egyik eszköze a helyi gazdaságfejlesztés érdekében az üzleti környezet fejlesztése a
meglévő iparterület infrastrukturális fejlesztésével. Az iparterület jobb hasznosíthatósága, és így a
vállalkozások számára a tevékenységükhöz szükséges használhatóbbá tétele érdekében az alábbi
fejlesztések valósulnak meg:
- az iparterület jobb megközelíthetősége érdekében, földút stabilizáció
Az ipari nagyvállalatok jövedelmezősége, valamint a város fejlődő kereskedelmi és ipari karaktere
miatt a 2014–2019-es önkormányzati ciklus kulcsprojektje egy ipari-kereskedelmi övezet kialakítása.
Az Önkormányzat mindezt a hasznosítatlan földterületein az 53-54-es főutak Soltvadkert elkerülő
szakaszainak megépítésével, egy felüljáró rácsatlakoztatásával, valamint egy ipari út létesítésével
összehangoltan tervezi megvalósítani.
A fenti lehetőségek és adottságok figyelembe vételével kíván Soltvadkert előkészülni és kihasználni
az üzleti környezetének fejlesztését. A soltvadkerti gazdaságfejlesztés egyik eleme zöldmezős
beruházásként az iparterület infrastrukturális fejlesztése, alkalmassá téve a területet arra, hogy azon
a vállalkozások telephely fejlesztési beruházásaikkal megkezdjék termelő, szolgáltató
tevékenységüket. Jelen fejlesztéssel a termelő tevékenységekhez szükséges vonalas infrastruktúra
kapcsolatokkal a közműkapacitások megerősítésre, szükség estén pedig kiépítésre kerülnek.
Az iparterület a település különösebb közlekedési megterhelése nélkül is alkalmas lehet raktározási,
logisztikai feladatok ellátására. Soltvadkert Város Önkormányzata az iparterület üzleti környezetté
történő átalakításával a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény
(továbbiakban: Mötv.) 13. § (1) bekezdésben foglalt településfejlesztés, gazdaságszervezéssel
kapcsolatos feladatait kívánja ellátni. A projekt a Széchenyi 2020 program keretében valósul meg
A projekt megvalósításának tervezett ütemezése:





2018.01.24
2019.03.31
2019.05.31
2019.12.31

Támogatási szerződés aláírása
Engedélyezési eljárások lefolytatása
Közbeszerzés lefolytatása Kivitelezővel történő szerződéskötés dátuma
Kivitelezés véghatárideje és a projekt zárása.

További információ kérhető:

Elérhetőség: info@soltvadkert.hu
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SAJTÓKÖZLEMÉNY
“IPARTERÜLET FEJLESZTÉSE SOLTVADKERTEN –
DÉLI IPARTERÜLET FELTÁRÓ ÚT, FÖLDÚT
STABILIZÁCIÓJA” című TOP-1.1.1-16-BK1-2017-00017 kódszámú számú projektről
Soltvadkert Város Önkormányzata a Széchenyi 2020 program keretében sikeresen pályázott a
TOP-1.1.1-16-jelű, „Ipari parkok, iparterületek fejlesztése” konstrukcióra. A megvalósult projekt
keretében 80 millió forint vissza nem térítendő Európai Uniós, és hazai forrás támogatásával a
településen egy évek óta tervezett fejlesztés valósulhatott meg 100% támogatási intenzitás
mellett.
A projekt keretében elkészült feltáró út hossza 1300 méter. Az átlag szélessége 5,3 méter. Jelen
állapotában az első ütem elkészülési fázisában van, amit majd a másodikban, egy következő projekt,
keretében aszfaltozás követ.
A feltáró út megléte a város jövőjét is befolyásolhatja. A már ide letelepedett vállalkozások mellé a
jövőben más – a várost gazdagító – vállalkozásokat hozhat a településre. Az iparterület a település
különösebb közlekedési megterhelése nélkül is alkalmas raktározási, logisztikai feladatok ellátására.
Fontos kiemelni, hogy nem ez lesz az egyetlen feltáró útja a kialakult iparterületnek. Tázlár irányába
épül meg a várost elkerülő út, melynek már a végső szakaszába érkezett a tervezése. Az elkerülő út
és a most a projekt keretében megvalósult feltáró út, és az így kialakult ideális megközelíthetőségi
lehetőségekkel ellátott ipari terület ide vonzhatja a jövőben a vállalkozásokat.
A soltvadkerti gazdaságfejlesztés egyik fontos eleme valósult meg az út megépülésével. A további
ütemek során zöldmezős beruházásként az iparterület infrastrukturális fejlesztése fog megtörténni,
alkalmassá téve a területet arra, hogy azon a vállalkozások telephely fejlesztési beruházásaikkal
megkezdjék termelő, szolgáltató tevékenységüket.
További információ kérhető:

Elérhetőség: info@soltvadkert.hu

SAJTÓ MEGJELENÉSEK ÖSSZEGY JTÉSE:
Iparterület fejlesztése Soltvadkerten, cím a TOP-1.1.1-16-BK1-2017-00017 kódszámú számú
projektről
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