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A Projekt célja egy gazdaságilag teljes körűen megtervezett, abszolút koncentrált, hosszútávon 
működő és működtethető ipari fejlesztési területet kialakítása volt, amely kiváló feltételrendszerével  - 
kedvezmények biztosításával a befektetői és a fejlesztési oldalon és megfelelően létrehozott és 
működtetett háttérszolgáltatásokkal javítani hivatott Mezőberény gazdasági fellendülését. 
 
A fejlesztés eredményeképpen a térség és a város foglalkoztatási körülményeinek javulása várható. 
Ezzel mind a városi, mind a megyei, a regionális és az országos vidékfejlesztési tervekbe is illeszkedő 
fejlesztési elképzelést tudtunk megvalósítani. 
 
A beruházás Mezőberényben, az önkormányzat tulajdonában álló ingatlanokon történt.  
 
A pályázat zárása 2021.01.21-i dátummal valósult meg, az alábbi műszaki-szakmai tartalommal: 

- BELTERÜLET (3722/10, 3722/11, 3722/12, 3722/13 hrsz.) 

● területelőkészítési munkák elvégzése 

● 1 db 6 m széles közútcsatlakozás kialakítása a 3722/10 ingatlan megközelítését célzóan-a kiviteli 

terveknek megfelelően, 

● közlekedőút kialakítása térkő burkolattal-a kiviteli terveknek megfelelően, 

● csapadékvíz elvezetés biztosítása 

● zárt, táblás ipari kerítés építése a 3722/12 hrsz. ingatlanon - 1 db 8 m széles úszókapuval-a kiviteli 

terveknek megfelelően, 

● 2 db töltőhely építése az elektromos autótöltőegységhez-a kiviteli terveknek megfelelően, 

● közcélú villamos hálózat kiépítése-almérővel- az elektromos autótöltő állomáshoz, 

● 1 db Ensto Chago Pro Type 2 elektromos autótöltő állomás létesítése, 

 
Mezőberény Város Önkormányzata az Ipari parkok, iparterületek fejlesztése című, TOP-1.1.1-16 
kódszámú felhívásra benyújtott, támogatási kérelem elbírásának eredményeként bruttó 100 millió 
Forint vissza nem térítendő támogatást nyert. 
A támogatás intenzitása: 100 %. 



 

● 4 db napelemes kandeláber elhelyezése, beüzemelése, 

● optikai légkábel kiváltás – fölbe helyezés a 

közútcsatlakozás fölött. 

- KÜLTERÜLET (0364/2, 0365/6 hrsz.) 

● területelőkészítési munkák elvégzése 

● 2 db, egyenként 6 m széles közútcsatlakozás kialakítása a 0364/2 és a 0365/6 ingatlanok 

megközelítését célzóan-a kiviteli terveknek megfelelően, 

● zárt, táblás ipari kerítés építése összesen 2 db, egyenként 8 m széles úszókapuval-a kiviteli terveknek 

megfelelően, 

● csapadékvíz elvezetés biztosítása. 

 
 
 
A projektről bővebb információt a https://www.mezobereny.hu/s/cikkek/232/Projektismerteto oldalon 
olvashatnak. 
 
További információ kérhető: 
 
Kis József projekt menedzser 
 
Elérhetőség: +36-20/360-3600 


