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2019/10/28
Az Iparterületek Infrastrukturális Fejlesztése Jászberényben mérföldkőhöz érkezett, amelynek
kapcsán átadták a Kerekudvari utat (037 hrsz.) .
I. projektelem, Jászberény, 037 hrsz. úti infrastrukturális fejlesztése befejeződött.
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, hogy a vállalkozások működési helyszínének infrastruktúra fejlesztésén
keresztül, működési feltételeik kedvezőbbé váljanak. Ezáltal az üzleti infrastruktúrát igénybe vevő
vállalkozások száma növekedjék, javuljon a gazdasági aktivitás, illetve növekedjék a versenyképesség
a magasabb minőségű és szélesebb körű szolgáltatások által. A beruházás közvetlenül vagy közvetve
hozzájáruljon a foglalkoztatás-növeléshez, vagy a foglalkoztatottság megtartásához vagy a munkaerő
mobilitás feltételeinek a javításához.
A pályázat keretében 2 db projektelem kerül megvalósításra:
 I. projektelem Jászberény, 037 hrsz. úti fejlesztések:
 II. projektelem Vasútállomás közvetlen környezete,
(Vasútállomástól – Sportpálya utcáig) fejlesztése:

Vaspálya

utca,

Rákóczi

út

2019. márciusban kezdetét vette az I. projektelem kivitelezése – Kerekudvari (037 hrsz.-ú) út
infrastrukturális fejlesztése. A projektelem összköltsége: bruttó 312.675.412,- Ft,
Kivitelező:
• Konzorciumvezető: AQUAGAS Építő és Szolgáltató Kft. (2252 Tóalmás Béke út 34. ) és
• Konzorciumi tag: Fed-Car Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (1096 Budapest, Lenhossék utca 31.)
A projekt keretében 505 m hosszan megépült az ivóvíz, szennyvíz gerincvezeték, csapadékvíz
szikkasztó, útburkolat, gázelosztó vezeték és közvilágítás, 22 kV-os hálózati kiváltása.
Tekintettel az út mellett elhelyezkedő cégekre, a kivitelezés során biztosítani kellett a folyamatos
gépjármű forgalmat. Ezúton is köszönjük a cégek segítő közreműködését és megértését.
A II. projektelem kapcsán hamarosan megindításra kerül a közbeszerzési eljárás.
Projekt kódszáma: TOP-1.1.1-16-JN1-2017-00004
Projekt-megvalósítás tervezett befejezése: 2020. december 31.
A projekt tervezett összköltsége: 650.000.000,- Ft
A projekt elszámolható összköltsége: 650.000.000,- Ft
A támogatási intenzitás: 100 %
Kedvezményezett: Jászberény Városi Önkormányzat 5100 Jászberény, Lehel vezér tér 18.
A projektről bővebb információt a www.jaszbereny.hu oldalon olvashatnak.

