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Cegléd Város Önkormányzata sikeres pályázatot nyújtott be a Nemzetgazdasági Minisztérium 
Pest megye célzott fejlesztésére szolgáló programjában. Ennek keretében 70,18 millió forintot 
nyert a település belterületi utak fejlesztésére.  A támogatásból 15 utca újulhat meg részben 
vagy egészben.  Mintegy 2454 méter hosszan szilárd burkolat épül ki és elkészül 1736 méternyi 
csapadékvíz elvezető rendszer is. 

Projekt célja: A jelenleg még földes illetve leromlott állapotú utcák felújítása, szilárd burkolattal 
történő ellátása után az ott és a környező utcákban lakók számára lerövidül a munkába járás ideje és 
a „gyűjtő buszjáratok” számára is elérhetővé válnak az érintett utcák. A közszolgáltatások 
elérhetősége is javul, valamint a mentők, rendőrség és a tűzoltók is gyorsan -  és minden időjárási 
körülmények között - elérik az érintett utcákat. Ez pedig az élet és vagyonvédelem szempontjából 
kiemelten fontos. Az érintett utcák átlagos életkora mintegy 40 év. Elhelyezkedésük alapján 
elmondható, hogy a projekt a település teljes egészét érinti, nem csak a szűken vett városrész 
problémáira nyújt megoldást.  Közel 1200 fő, akik közvetlen haszonélvezői, de a helyi gazdasági 
szereplők számára is fontos ez a beruházás. A nagyobb foglalkoztatók közül a Mirsa Zrt. és a 
Concordia Zrt. közvetlenül is érintett. Ez pedig azért is fontos, mert erősödő gazdasági helyzetük a 
város fejlődését hosszútávon is szolgálja, A projekt keretén belül összesen 15 utcában, összesen 
2454 méternyi útszakaszt látnak el szilárd burkolattal, illetve a meglévő utakat újítják fel. 
A vízelvezetés minden – a projekt által érintett - útszakaszon megoldódik, illetve fatelepítésnek 
köszönhetően a zöldfelületek is növekednek. A fejlesztés révén megvalósult vízelvezetés hossza 
összesen 1736 méter, az útburkolati jelekkel felfestett útszakaszok hossza mintegy 130 méter, az 
elültetett fák száma  pedig 139 db.  

Támogató: Nemzetgazdasági Minisztérium 

Támogatás forrása: Pest Megye Területfejlesztési Koncepciója 2014-2030 és Pest megye 
Területfejlesztési Programja 2014-2020 megvalósításához nyújtott célzott pénzügyi költségvetési 
támogatás a Pest megyei fejlesztések előirányzatból. 

Megvalósítás helye: Cegléd 

Zerge utca, Klapka György és Toldi Miklós utca, Vadász utca és Lövölde utca, Gyopár utca, 
Vörösmarty tér és Béla utca, Török utca, Nyár utca, Görbe utca, Sátor utca, Sáfrány utca és Molnár 
köz, Hollós utca 
 
Kivitelezést végző cég:  Szolnok Aszfalt Kft. 
Projekt kezdésének dátuma: 2017.09.08. 
Projekt befejezésének dátuma: 2018.12.31. 
A támogatás összege: 70,18 millió forint 
A projekt összköltsége: 73.872.298 Ft. 


