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Iktatószám: 3-71/2016.
Tárgy: „Sándorfalva Bikakaszáló és közvetlen
területének infrastrukturális kiépítése KKV és
gazdaságfejlesztési céllal” címmel pályázat

benyújtása
Sándorfalva Város
Képviselő-testülete részére
Sándorfalva
Tisztelt Képviselő-testület!
Nemzetgazdasági Minisztérium Regionális Fejlesztési Operatív Programok Irányító Hatóság
által kiírt TOP-1.1.1-15 kódszámú Ipari parkok, iparterületek fejlesztése című felhívás alapján
önkormányzatunknak lehetősége nyílik, a Bikakaszáló területén alap infrastruktúra
fejlesztésére.
A pályázat 100% támogatási intenzitású.
A pályázat beadási határideje 2016. május 23.
A pályázat összköltségvetése nettó 350.000.000 Ft
A pályázatból a Bikakaszálón tereprendezését követően feltáró út kiépítése és a közművek elektromos hálózat, vízellátás, gázellátás, szennyvízelvezetés, csapadékvíz-elvezetés gerinchálózat kiépítése valósulhat meg. A kialakítandó telkek pontos mérete még nem ismert,
igénytől függően változhat, minimális mértéke 2000 m2, ezért az ingatlanok
közműbekötéseinek költségét a pályázat nem tartalmazza.
Az ipari terület közvetlen kiszolgálását biztosító nagy teherbírású aszfaltút, a Homokdűló
utcának - valamint a költségtől függően az Erdő sor egy szakaszának - kiépítése.
A kiosztott telkek csapadékvíz elvezetését az adottságoktól függően, az út mindkét oldalán
elhelyezett víznyelőkkel beépítése mellett zárt csatornával, illetve nyílt burkolt árok építésével
lehet megoldani.
A beruházási területen jelenleg nem biztosított a közvilágítás. A hálózat kiépítését LED-es
közvilágítással tervezzük. A terület energiaigénye jelenleg nem határozható meg pontosan,
nagymértékben függ a betelepülő vállalkozások profiljától. A szükséges energiamennyiséget a
terület súlypontjába elhelyezendő betonházas transzformátor állomás fogja biztosítani.
A telkek gázellátása az Alkotmány körúti gerincvezetékről leágazó vezetékkel biztosítható.
A vízminőség fenntarthatósága érdekében mindenképpen körvezeték kiépítése javasolt.
A területen keletkező szennyvizet a Csongrádi út – Erdő sor kereszteződésében lévő
átemelőig vezetjük.
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megtárgyalni és az alábbi
határozati javaslatot elfogadni szíveskedjen.
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…./2016. (V. 10.) Kt.
Tárgy: „Sándorfalva Bikakaszáló területén alap infrastrukturális feltételek kialakítása
gazdaság- és vállalkozásfejlesztési célból” címmel pályázat benyújtása
Határozati javaslat
1. Sándorfalva Városi Önkormányzat Képviselő-testülete pályázatot kíván benyújtani a
Nemzetgazdasági Minisztérium Regionális Fejlesztési Operatív Programok Irányító
Hatóság által kiírt TOP-1.1.1-15 kódszámú Ipari parkok, iparterületek fejlesztése című
felhívásra „Sándorfalva Bikakaszáló területén alap infrastrukturális feltételek
kialakítása gazdaság- és vállalkozásfejlesztési célból” címmel legfeljebb nettó
350.000.000 Ft értékben.
2. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a szükséges nyilatkozatok
megtételére, a pályázat aláírására és benyújtására.
Határidő: azonnal
Felelős: Gajdosné Pataki Zsuzsanna polgármester
Dr. Bánfi Margit jegyző
Határozatról értesül:
1. Gajdosné Pataki Zsuzsanna polgármester
2. Dr. Bánfi Margit jegyző
3. Antal János pályázatíró, projektmenedzser
4. Lázár Margit megbízott gazdálkodási csoportvezető
5. Horváth Levente SÖV ügyvezető igazgató
6. Irattár.
Sándorfalva, 2016. május 5.

Tisztelettel:
Gajdosné Pataki Zsuzsanna
polgármester

