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SAJTÓKÖZLEMÉNY
AZ „IPARTERÜLET FEJLESZTÉSE BIHARKERESZTESEN" CÍMŰ ÉS TOP-1.1.1-15-HB1-2016-00007
AZONOSÍTÓ SZÁMÚ PROJEKT INDULÁSÁRÓL

Ipari terület kialakítására nyert támogatást Biharkeresztes városa. A fejlesztés keretében a
támogatást igénylő Biharkeresztes Város Önkormányzatának tulajdonában lévő – 0166/61 hrsz-ú
külterületi ingatlanon iparterület kerül kialakításra 2 portaépülettel, valamint az iparterület
elérhetőségét és feltárását segítő vonalas infrastruktúra fejlesztése valósul meg. A projekt közvetett,
hosszú távú célja a versenyképesség növelése. Ennek érdekében javítani szükséges a település és a
térség gazdasági helyzetét, ami új munkahelyek létesítését eredményezi. A projekt az új iparterület
kialakításával, a vállalkozások betelepítésének növelésével és az iparterületen működő vállalkozások
gazdálkodásának javításával, stabilitásuk növelésével járul hozzá ennek a célnak az eléréséhez. A
beruházással egy modern vállalkozási környezet kialakítása valósul meg a város és a térség
tőkevonzó képességének növelése és a helyi, térségi vállalkozások fejlődési lehetőségeinek
biztosítása érdekében.

A zöldmezős beruházással kialakításra kerülő ipari terület Biharkeresztes Város észak-nyugati külterületi
részén helyezkedik el. Északról a 42. számú főút elkerülője, nyugatról a régi 42 számú főút, keletről a
település belterülete határolja. A tervezett fejlesztés elemei: 8 3570 négyzetméter iparterület kialakítása, a
terület közművel történő ellátása és a területen belül önkormányzati tulajdonú elosztó gerinc kialakítása és
belső, átkötő út megépítése, valamint a terület működtetéséhez szükséges 2 darab 94,65 négyzetméter
portaépület kerül kialakításra. A Kert utca felőli épület látja el a személy porta funkciót (gyalogos-kerékpárosszemélygépjármű bejárat), az elkerülő út melletti épület pedig a teherporta funkcióját. A beruházással az
iparterület elérhetőségét és feltárását segítő utak fejlesztése is megvalósul. A terület az elkerülő úttal
párhuzamos - jelenleg állami tulajdonban lévő - szervizút bővítésével kerül feltárásra, melyen zajlana a
tehergépjármű forgalom, amit így nem kell a településre bevezetni. A bekötőút az iparterületre 7,0 méter
szélességgel épülne meg 452 méter hosszon. Az önkormányzat kezelésében lévő területen az átkötő út 283
méter hosszon, és 7,0 m szélességgel épülne. A Kert utcán a lakó utak 182 méter hosszban, 6,0 méter
szélességgel épülnének. A tervezett járdák 434 méter hosszon, és 1,5 méteres szélességgel épülnének. Az
iparterület, valamint a portaépületek és közlekedő területek is akadálymentesítve lesznek. Megújuló
energiaforrások használatához a portaépületek tetején napelem kerül kialakításra, amely biztosítja az épület
részbeni elektromos ellátást. A belső feltáró út közvilágítása napelemes kandeláberekkel kerül megoldásra.
A projekt a Széchenyi2020 program keretében valósul meg. Az „Iparterület fejlesztése Biharkeresztesen"
című és TOP-1.1.1-15-HB1-2016-00007 azonosító számú projektre 399.93 millió forintos támogatás forrását
az Európai Regionális Fejlesztési Alap és Magyarország költségvetése társfinanszírozásban biztosítja.
Biharkeresztes Város Önkormányzata mintegy 68 700 forint saját forrást biztosít a fejlesztés költségeihez.
A beruházás kezdete: 2017. június 26.

A beruházás várható befejezése: 2018. június 30.

