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A jászberényi iparterületek infrastrukturális fejlesztése végső mérföldkövéhez érkezett, 
ugyanis átadásra került a Vasútállomás közvetlen környezetét érintő beruházás is. Ezzel – a 
Kerekudvari úti fejlesztés mellett – újabb, rendkívül rossz állapotban lévő területek újulhattak 
meg a városban. 
 
Jászberény Városi Önkormányzat 2017 júliusában támogatási kérelmet nyújtott be a „Iparterületek 
infrastrukturális fejlesztése Jászberényben” címmel (TOP-1.1.1-16-JN1-2017-00004 azonosító 
számú), amely pozitív elbírálásban részesült.  A támogatás összege: 650.000.000,- Ft. A támogatási 
szerződés 2018 januárjában megkötésre került.  
 
A projekt átfogó célja az volt, hogy a vállalkozások működési helyszínének infrastruktúra fejlesztésén 
keresztül, működési feltételeik kedvezőbbé váljanak. Ezáltal az üzleti infrastruktúrát igénybe vevő 
vállalkozások száma növekedett, javult a gazdasági aktivitás, illetve növekedett a versenyképesség a 
magasabb minőségű és szélesebb körű szolgáltatások által. A beruházás közvetlenül vagy közvetve 
hozzájárult a foglalkoztatás-növeléshez, vagy a foglalkoztatottság megtartásához vagy a munkaerő 
mobilitás feltételeinek a javításához. 
 
A pályázat keretében 2 db projektelem került megvalósításra: 

 I. projektelem - Jászberény, 037 hrsz. úti fejlesztések. A projektelem összköltsége: bruttó 
312.675.412,- Ft,  
Kivitelező: 

o Konzorciumvezető: AQUAGAS Építő és Szolgáltató Kft. (2252 Tóalmás Béke út 34. ) 
és  

o Konzorciumi tag: Fed-Car Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (1096 Budapest, 
Lenhossék utca 31.) 

 
A projektelem keretében 505 m hosszan megépült az ivóvíz, szennyvíz gerincvezeték, 
csapadékvíz szikkasztó, útburkolat, gázelosztó vezeték és a közvilágítás, valamint kiváltásra 
került a 22 kV-os hálózati vezeték is. Az alapinfrastrukturális fejlesztést követően nagy 
teherbírású útfelület került kialakításra figyelemmel a terület jelentős tehergépjármű 
forgalmára. A projektelem 2019. októberében valósult meg. 
 

 II. projektelem - Vasútállomás közvetlen környezete, Vaspálya utca, Rákóczi út 
(Vasútállomástól – Sportpálya utcáig) fejlesztése 
2021. szeptemberében kezdetét vette a II. projektelem kivitelezése. A projektelem 
összköltsége: bruttó 360.638.707,-Ft 
Kivitelező: 

o Konzorcium vezető: HE - DO Építő Zrt. (1133 Budapest Váci út 76.) 
o Konzorciumi tag: PEKU Agro Kft. (3300 Eger, Kiskanda utca 5. 2. em. 4.) 

 



 

A projekt keretében a Vasútállomás környezete 
megújult: az állomás előtti terület rendezésre, a 
területen lévő összes közmű kiváltására, 
átépítésére került sor, továbbá egy 26 állású P+R 
parkoló is megépült. 
A Rákóczi úton a szegélyek cseréje, valamint   
útburkolat felújítása történt meg a Vasútállomás és 
a Sportpálya utca közötti szakaszon.  A Vaspálya 
utca útburkolata és csapadékvíz-elvezető hálózata 
is megújult, új járda létesült. 

 
 
Projekt kódszáma: TOP-1.1.1-16-JN1-2017-00004  
Projekt-fizikai befejezése: 2022. augusztus 31.  
A projekt összköltsége: 722.078.636,- Ft  
A projekt elszámolható összköltsége: 711.784.300,- Ft  
A támogatási intenzitás: 98,57 %  
  
Kedvezményezett: Jászberény Városi Önkormányzat 5100 Jászberény, Lehel vezér tér 18.   
 
A projektről bővebb információt a www.jaszbereny.hu oldalon olvashatnak. 


