
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Sajtóközlemény 

Kezdetét veszi az Üzleti park kivitelezése Abonyban 

2018/09/06 

A Nemzetgazdasági Minisztérium az Európai Regionális Fejlesztési Alapból és a hazai központi 

költségvetési előirányzatból 306,43 millió Ft összegű, vissza nem térítendő támogatásban részesítette 

Abony Város Önkormányzatát az „Üzleti Park kialakítása a volt Vásártér területén” című projekt 

megvalósításához. A támogatás 100 %-os intenzitású. 

Abony Város Önkormányzata eredményesen pályázott „Az üzleti infrastruktúra fejlesztésének támogatása 

Pest megyében” című, VEKOP-1.2.2-2015 azonosító számú felhívásra. A közbeszerzési eljárás lezárását 

követően, a legkedvezőbb ajánlatot tevő Türei és Társa Korlátolt Felelősségű Társasággal 2018. 

szeptember 4-én aláírásra került a vállalkozási szerződés, így megkezdődik a projekt fizikai megvalósítása. 

Abony Város Önkormányzatának Integrált Városfejlesztési Stratégiájában és a 2014-2018. évre vonatkozó 

Gazdasági Programjában is kiemelt helyen szerepel a helyi és az Abony város közvetlen környezetében 

(Dél-Pest megyei kistérség) elhelyezkedő települések mikro-, kis- és középvállalkozásainak infrastrukturális 

fejlesztési elképzeléseinek feltételeit megteremtő „Ipari Park” kialakítása. Az épülő Üzleti Park területi 

adottságait és megközelíthetőségét figyelembe véve vonzó lehet mind a település, mind a térség gazdasági 

szereplői számára. A beruházás helyszíneként szolgáló Mátyás király út a 40-es számú főúthoz csatlakozik, 

és azon keresztül az épülő M4-es gyorsforgalmi úthoz, valamint közvetlen kapcsolattal rendelkezhet a 

tervezett M8-as autópálya M4-M8 csomópontjához. 

A Széchenyi 2020 program keretében, több mint 306 millió Ft összegű európai uniós és hazai költségvetési 

támogatás segítségével megvalósuló beruházás során a helyi kis- és középvállalkozások 

versenyképességének javulása, a foglalkoztatás bővítése, a vállalkozás-ösztönzés és új beruházók 

betelepülésének elősegítése érhető el a korszerű infrastruktúrával ellátott ipari parki környezetben. A 

fejlesztéssel összefüggésben összesen 58700 m
2
 területen, 23 db különböző méretű iparterület jön létre. 

A munkaterület átadás-átvétel az önkormányzat részéről a kivitelezést végző cég számára 2018. 

szeptember 6-án megtörtént. A vállalkozó által készített ütemterv alapján 2018. évben a víz, a szennyvíz és 

az elektromos alapvezetékek kiépítésére, valamint a szolgáltatóház szerkezetépítési munkáira kerül sor. A 

fennmaradó kivitelezési feladatok a jövő évben folytatódnak és fejeződnek be.  

A projekt fizikai megvalósításának kezdete: 2018. szeptember 6.  

A projekt várható befejezése: 2019. április 30. 

A projektről bővebb információt a www.abony.hu oldalon olvashatnak. 


