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A projekt azonosítószáma: TOP-1.1.1-15-SB1-2016-00007 

Kedvezményezett: Nyírbogát Város Önkormányzata 

Megítélt támogatás: 328.818.400.- Ft 

Támogatás mértéke: 100%  

Megvalósítási időszak: 2017.06.12 - 2022.11.30. 

 

Nyírbogát Város Önkormányzata a TOP-1.1.1-15. kódszámú, „Ipari parkok, iparterületek 

fejlesztése” című pályázati felhívás keretén belül 328.818.400.- Ft vissza nem térítendő 

támogatásban részesült. A projekt elszámolható költségeinek forrását az Európai Regionális 

Fejlesztési Alap és a hazai központi költségvetés előirányzata biztosította.  

 

A lehetséges helyszíneket felmérve kerültek kiválasztásra a végleges megvalósítási helyszínek. Az 

előkészítő tevékenységek során módosításra került a Településszerkezeti terv, környezeti 

hatásvizsgálat került lefolytatásra, megtörtént a talajvizsgálat, talajvédelmi terv készült, illetve 

geodéziai munkák elvégzésére került sor. Mindezek nagyon időigényes feladatok voltak, amely 

miatt a projektelőkészítés időben jelentősen kitolódott. A projekt előrehaladását az is nehezítette, 

hogy a tervezett beruházás régészeti lelőhelyet érintett, ezért a vonatkozó jogszabályi előírásoknak 

eleget téve Előzetes Régészeti Dokumentáció elkészítése vált szükségessé, melynek keretében 

próbafeltárásokra került sor. Az elkészült engedélyezési szintű műszaki tervdokumentáció alapján 

kiadásra kerültek a hatósági engedélyek az ivóvízhálózat, a csapadékvíz-elvezetés, a 

szennyvízhálózat, az elektromos és a távközlési hálózat, valamint az út kiépítésére vonatkozóan. Az 

engedélyek birtokában elkészültek a kiviteli tervek valamennyi szakágra vonatkozóan. Ezt követően 

megindításra kerülhetett a közbeszerzési eljárás.  Az ajánlattételi felhívás két részből állt, az 1. rész 

az ipari park útépítés, közmű, közvilágítás kivitelezésére, a 2. rész pedig az ipari park elektromos 

kivitelezésére vonatkozott. A közbeszerzési eljárás eredményesen zárult. Az értékelés eredménye 

alapján az 1. rész tekintetében a legkedvezőbb ajánlatot a Colas Út Építőipari Zrt, a 2. rész 

tekintetében pedig a „KE-VÍZ 21” Építőipari Zrt adta. Az elkészült beruházás műszaki átadás-

átvételi eljárása 2021.09.16-án zárult le. A beruházás befejezését követően megszerzésre kerültek az 

ipari park használatbevételéhez szükséges hatósági engedélyek. 

 



 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A pályázat eredményeként megépült 5,2 hektáron elterülő ipari park a jövőben biztosítani tudja az 

ide települni szándékozó vállalkozások számára a működéshez szükséges infrastrukturális és 

technikai feltételeket. A projekt megvalósításával a település alapvető célja a belső erőforrásokra 

épülő gazdaságfejlesztés, mely hozzájárul az új munkahelyek teremtéséhez, ezáltal a foglalkoztatás 

növeléséhez. A projekt megvalósítása nagy előrelépést jelent a város gazdasági és társadalmi 

fejlődésében egyaránt. 

 

 

További információ a  jegyzo.nyirbogat@gmail.com e-mail címen kérhető.   
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