
 

ÜDVÖZÖLJÜK! 
 

Kistelek Városi Önkormányzat támogatást nyert a TOP-1.1.1-16-CS1-2017-00002 azonosítószámú, „A 
Kistelek és Térsége Ipari park alapinfrastruktúra fejlesztése” című projekt megvalósítására. 
 
A projekt teljes költsége: 450 000 000 Ft 

A támogatás intenzitása: 100% 

A megvalósítás ideje: 2019. január 01- 2021. március 20. 

A projekt konkrét beruházási célja a Kistelek és Térsége Ipari Park szennyvíz csatornahálózatának és 

szennyvíztisztító telepének kiépítése. 

 

Bozsányi Ilona – projektmenedzser 

 

  



 

PROJEKT 
 

Projekt címe: A Kistelek és Térsége Ipari Park alapinfrastruktúra építése  
A projekt száma:  TOP-1.1.1-16-CS1-2017-00002 
 

Kistelek életében talán a legfontosabb, a fejlesztések alapját jelentő kulcsfontosságú terület a gazdaság 

fejlesztése.  

Helyi gazdaságfejlesztésünk három fő pillére: 

 az infrastruktúra és közszolgáltatások fejlesztése, azaz különböző forrásokból önkormányzati 
beruházások indítása, 

 az egyedi profitorientált vállalatok működésének és stratégiájának javítása, azaz helyi 
vállalkozásfejlesztés,  

 a helyi üzleti környezet minőségének megerősítése, a vállalatok csoportjaira ható helyi gazdaságfejlesztés 
koordinálása.  
 

A helyi gazdaságfejlesztés célja a térségben, a város vonzáskörzetében és a városban élők életszínvonalának 

javítása, a hosszú távú és stabil jövedelemnövelés. Eszköze a város és a kistérség versenyképességének javítása, 

amely nem más, mint a gazdasági életben résztvevők képessége relatíve magas jövedelem és magas 

foglalkoztatottsági szint tartós létrehozására, ezáltal tartós gazdasági növekedés elérésére. 

 

A város Integrált Városfejlesztési Stratégiájában a jövőképet meghatározó fejlesztési irányok között szerepelő 

gazdaságfejlesztés stratégiai céljai a következők:  

 Versenyképes és diverzifikált gazdaság‐ és vállalkozásfejlesztés, a lakosság jövedelemszerző 
képességének és életminőségének javítása.  

 Vonzó gazdasági környezet és infrastruktúra kiépítésével hazai és külföldi tőkeberuházások ösztönzése. 

 A gazdasági ágazatok piacképességének és hatékonyságának fejlesztése. 

 Az idegenforgalmi kínálat, mint kiemelt gazdaságfejlesztési prioritás térségi összehangolt fejlesztése. 

 A termékek versenyképességének EU‐s szintnek is megfelelő javítása. 

 Szakmai ismeretek és új technológiák továbbadása, a technológiai transzfer elősegítése, valamint az 
együttműködések és a beszállítói kapcsolatok fejlesztése.  

 A vállalkozói kultúra és ismeretek fejlesztése. 

 A munkaerő‐piaci viszonyok javítása, foglalkoztatás bővítése. 



 

 

CÉLOK 

 

A beruházással hosszútávú cél a város és a térség fejlődéséhez történő hozzájárulásipari területek fejlesztésével, 

mely kedvező hatással van a térség, és az önkormányzat gazdasági életére, elősegíti a lakosság életszínvonalának 

emelkedését.  

 

Rövidtávú cél olyan ipari területek kialakítása, melyek a gazdaságfejlesztés eszközeként funkcionálnak, ahol 

egyik feladat a területek értékesítése, korszerű, munkahelyteremtő beruházások megvalósítása céljára (eladás 

vagy bérbeadás útján).  

 

Másik feladat pedig komplex szolgáltatás kínálat kialakítása, amely által az ipari területek vonzóbbá válnak a 

működő tőke megjelenése számára, fokozva ezzel a területértékesítési, bérbeadási tevékenységet. 

 

A beruházás egyik elsődleges célcsoportját az Ipari Parkba betelepült, illetve potenciális betelepülő vállalkozások 

alkotják.  

A beruházás másik fontos célcsoportja Kistelek és a környező települések lakossága. A beruházás számukra 

munkahelyeket teremt, segít csökkenteni a munkanélküliek számát, helyben tartja a lakosságot, csökkenti az 

elvándorlás mértékét. 

 
  



 

EREDMÉNYEK 
 

Közvetlen eredmények: 

 az Ipari Park szennyvíz közműellátottságának biztosítása  

 az Ipari Park 70 %-os hasznosításának elérése a fenntartási időszak végére 

 az Ipari Parkba 5 db újonnan betelepülő vállalkozás betelepülése a fenntartási időszak végére 

 min. 3 élelmiszeripari vállalkozás betelepítése a fenntartási időszak végére 

 a betelepülő vállalkozások által megközelítőleg 100 fő foglalkoztatása 

 a fejlesztés során létrejövő szennyvízhálózat adatai: 
o NA 200 KG – PVC gravitációs gerincvezeték: 556 méter 
o NA 150 KG – PVC bekötő vezeték: 33 méter 
o D 110 KPE szennyvíz. nyomócső: 31 méter 
o Bekötés: 4 db 
o Szennyvíz átemelő: 1 db 

 a beruházás eredményeként továbbá kialakításra kerül 1 db szennyvíztisztító 

 
Közvetett, elvárt eredmények:  

 A munkahelyteremtést, a működő tőke beáramlását elősegítő, magas szintű infrastruktúrával és magas 
színvonalú szolgáltatásokkal rendelkező ipari terület kialakítása  

 A régióban letelepült/letelepülni kívánó, elsősorban feldolgozó, gyártó, beszállító és szolgáltató 
vállalkozások korszerű telephelyi feltételeinek megteremtése  

 A vállalkozások számára nyújtott üzleti szolgáltatások bővítése 

 A gazdasági potenciál minél nagyobb mértékű növelése, versenyképesség növelése kistérségi és 
regionális szinten  

 A fejlesztés által generált szociális hatások minél szélesebb körű növelése (népességmegtartás, munkaerő 
helyben tartása, életminőség javulás) 


