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A projekt háttere és indokoltsága 
 
Cegléden az Északi Ipari – Kereskedelmi Övezet fejlesztés második ütemének elsődleges és 

legfontosabb célja a város és térsége számára a munkahelyteremtés, valamint a már meglévő 

munkahelyek megőrzése, megtartása. Ezen célok elérése érdekében kiemelt fontosságú a tervezett 

gazdaságélénkítő fejlesztés megvalósítása. Cegléd Város Önkormányzata elkötelezett a fejlesztés 

megvalósítása iránt, a település és vonzáskörzete, valamint a térség gazdasági erősítése, és a 

potenciális lehetőségek kihasználása érdekében. A település kedvező közlekedési megközelíthetősége 

kiváló alapot kínál arra, hogy a második ütem kialakításával még több vállalkozás telepedjen le a 

területen, és kezdje meg tevékenységét. A fejlesztés hatására kialakuló helyi és térségi feltételek 

elősegítik a gazdaság működését, növekszik a vállalkozások munkahelyteremtő képessége, valamint 

az ipari övezet kialakításával a helyi vállalkozások is megerősödnek, ezáltal elősegíti a foglalkoztatás 

bővítését. 

A projekt célja és illeszkedése, indikátorok 

A projekt a Versenyképes Közép-Magyarország Operatív programmal összhangban került 
kidolgozásra, különös figyelemmel a „Térségi gazdasági környezet fejlesztése a foglalkoztatás 
elősegítésére” prioritási tengely, „A vállalkozások munkahelyteremtő képességének ösztönzése, a helyi 
gazdaság működését segítő helyi-térségi feltételek biztosításával” egyedi célkitűzésére.  

A fejlesztésnek az elsődleges célja a betelepülni kívánó vállalkozások foglalkoztatás bővítése. A terület 

fejlesztésével növekszik a regionális, valamint országos gazdaságélénkítő hatása, bővülhet a kiépített 

üzleti infrastruktúrát igénybe vevő vállalkozások száma, növekszik a foglalkoztatottság, mely révén a 

gazdasági aktivitás és a versenyképesség nő. 

A projekt részletes tartalma 

A projekt keretében, az Ipari Park II-es üteme során, az alábbi tevékenységek valósulnak meg: 

1. Az Ipari terület könnyű közúti megközelíthetőségének biztosítása infrastrukturális fejlesztések 

révén. 

2. Teljesen közművesített telkek kialakítása. 

3. Szolgáltatóház építése és működtetése a vállalkozásbarát ügyintézés megteremtéséhez. 

Teljeskörűen megújul az Ipartelepi út 311 sz. főút – Cigány-széki csatorna közötti szakasza és 

megépül mintegy 800 méter hosszan a Keleti feltáró út, amely összeköti a 4. számú főút szervízútját 

az Ipartelepi úttal. A fejlesztés eredményeként kiépül több ipari út is a további befektetési területek 

megközelítése érdekében. 

Megvalósul a terület közművesítése, infrastruktúra kiépítése, az ivóvízellátás, a csapadékvíz elvezetés 

és telekommunikációs közmű is kiépítésre kerül, illetve a tervek szerint szintén megépül a projekt 

megvalósítása során egy adminisztratív szolgáltató központ is. 

 


