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2019. augusztus 9. Mélykút Város Önkormányzata
PROJEKTZÁRÓ Sajtóközlemény
TOP &ndash; 1.1.1. &ndash; 15 &ndash; BK1-2016-00003 Iparterület fejlesztése
Mélykúton A Nemzetgazdasági Minisztérium Regionális és Fejlesztési és Operatív Programok Hatóság mint
támogató a Terület és Településfejlesztési Operatív Program keretében Mélykút Város Önkormányzata 2016 &ndash;
2019 között megvalósíthatta az Iparterület fejlesztése Mélykúton megnevezésû projektjét. A projekt támogatása 100 % os finanszírozással jött létre, amely a következõ elemeket tartalmazta. ·
55.sz. fõút kanyarodó sáv és ipari övezet feltáró út
megépítése ·
Mélykút külterület 0141/100 hrsz.-on 3000 kWA kiépítése ·
Mélykút külterület 0143/2 hrsz.-on 1000 kWA
kiépítése ·
Mélykút külterület 0141/100 hrsz.-on 750 m3 gáz kiépítése ·
Mélykút külterület 0143/19 hrsz.-on 75 m3 gáz
kiépítése ·
Mélykút külterület 0143/2 hrsz.-on 75 m3 gáz kiépítése ·
Mélykút Ipari Park optikai ellátásának
kiépítése ·
Mélykút 0141/100 hrsz.-ú telken létesítendõ középfeszültségû fogyasztói tulajdonú 22 kV betonházas
kapcsoló állomás kiépítése ·
Mélykút külterületén, az Ipari övezetben, az 55.sz. útról leágazó 0141/97. hrsz-ú bekötõút
útvilágításához 5db lámpaoszlop létesítéséhez betápláló kábel kiépítése Projekt azonosító: TOP &ndash; 1.1.1.
&ndash; 15 &ndash; BK1-2016-00003 Iparterület fejlesztése Mélykúton Projekt helyszíne: 6449 Mélykút fent
megnevezett helyrajzi számok alatt valósult meg A projekt kezdete: 2016. augusztus 10. A projekt fizikai
befejezésének tervezett napja: 2019. augusztus 10. A Projekt összköltsége:
Eredeti támogatás: 253 000 000 forintTöbblettámogatás legfeljebb: 31 410 118 forint Megnövelt támogatás legfeljebb:
284 410 118 forint A támogatás intenzitása a Projekt elszámolható összköltségének 100 %-a.
A projekt elõzményei és leírása: Célok, elõzmények, a projekt aktualitása: Bács-Kiskun megye egyik
leghátrányosabb területe a Jánoshalmai kistérség, melynek egyik települése Mélykút. A jövedelemtermelés és a
foglalkoztatás növelése érdekében Mélykút Város Önkormányzat iparterületet kíván kialakítani a termelõ-szolgáltató
vállalkozások részére, mint megfelelõ üzleti környezetet. Jelenleg sem a településen, sem pedig a környékén nincsen az
ipari termeléshez vagy feldolgozói tevékenységhez szükséges infrastruktúrával ellátott szabad, megvásárolható vagy
bérelhetõ mezõgazdasági termelésbõl kivont iparterület. Kedvezményezett részére heti rendszerességgel érkezik
megkeresés a szabad munkaerõ, a szabad vállalkozási zóna státusz és az országhatár közelségének elõnyei miatt
vállalkozásoktól, befektetõtõl betelepülésük érdekében szabad, nem mezõgazdasági jellegû termelési tevékenységre
alkalmas ingatlan tulajdonjogának vagy bérleti jogának megszerzésére. Kedvezményezett a Magyarország helyi
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. Törvény (továbbiakban: Mötv.) 13. § (1) bekezdésben foglalt
településfejlesztés, gazdaságszervezéssel kapcsolatos feladatok ellátása során érzékeli a vállalkozások számra
szükséges üzleti környezet hiányát. A projekt során önállóan ellátható tervezett tevékenységek: Iparterület elérhetõségét
megteremtõ, illetve azt erõsítõ helyi közút fejlesztése során egy kanyarodósáv kialakítása. Iparterület közlekedõfelületének
kialakítása érdekében külsõ bejáró út kialakítása. Ipaterület alap infrastruktúrájának kiépítése érdekében optikai
hálózat kiépítése, optikai hálózathoz kapcsolódó informatikai csomópont kialakítása. 1000 kWA közepes/kisfeszültségû
transzformátor állomás kiépítése. 3000 kWA közepes/kisfeszültségû transzformátor állomás kiépítése. Iparterület
földgázhálózati kapcsolatának kialakítása
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