SAJTÓKÖZLEMÉNY
BEFEJEZŐDÖTT PILIS VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK
„VÁLLALKOZÓI NEGYED KIALAKÍTÁSA PILISEN” CÍMŰ PROJEKTJE

Pilis Város Önkormányzata 2018 január 25-én sikeres pályázatot nyújtott be az
„Önkormányzati tulajdonú vállalkozói parkok kialakítása és fejlesztése Pest megyében”
című, PM_VALLAPARK_2017 azonosító számú felhívásra. A projekt a Magyar Állam
finanszírozásával valósul meg, támogatója a Pénzügyminisztérium.
A támogatás forrása a Pest megye Területfejlesztési Koncepciója 2014-2030 és Pest megye
Területfejlesztési Programja 2014-2020 megvalósításához nyújtott célzott pénzügyi
költségvetési támogatás a Pest megyei fejlesztések előirányzatból.
A 115,61 millió forint vissza nem térítendő támogatás segítségével a Pilis, 1025/125,
1025/126 és 1025/127 helyrajziszám alatt található ingatlanok fejlesztése valósult meg.
A Támogatási Szerződés száma: PM_VALLPARK_2017/8
A pozitív támogatói döntést 2018 július 13-án küldte ki a Magyar Államkincstár. 2018
augusztus 28-án a Támogatási Szerződés mindkét fél aláírását követően lépett hatályba.
A fejlesztés célja és a támogatott tevékenység főbb elemei:
A Pályázati Kiírás elsődleges célja a helyi gazdaságfejlesztéshez szükséges önkormányzati
üzleti infrastrukturális háttér és a kapcsolódó szolgáltatások fejlesztésének támogatása.
Elsődlegesen az önkormányzatok tulajdonát képző ipari-, gazdasági felhasználásra szánt
területek vállalkozói parkká történő fejlesztése és az ehhez kapcsolódó alapinfrastruktúra
kiépítése, annak érdekében, hogy az újonnan odatelepülő vállalkozások tevékenységének
köszönhetően a településeken új munkahelyek jöjjenek létre, illetve a település
lakóövezeteiből az ott már infrastrukturális okokból tovább fejlődni nem tudó, vagy a
környezetüket zavaró tevékenységet végző vállalkozások ki tudjanak települni.
Az Önkormányzat, a projekthez kapcsolódó közbeszerzési eljárás lefolytatását követően, 2018
december 10-én, a kivitelezési munkákra a G.L.L.A. Kft-vel kötött szerződést, akik 2019
február 05-én kezdték meg a munkálatokat.

A fejlesztésben érintett közüzemi szolgáltatókkal folytatott ügyintézés elhúzódása miatt, a
projekt fizikai befejezése a 2019 december 31-re terveztett dátum helyett a 2020 szeptember
24-ére datálódott vízjogi létesítési engedély megérkezésének időpontjára tolódott.
A projekt befejezését követően, a pályázati felhívás céljaival összhangban, Pilis város ÉszakNyugati részén, a 4-es számú főútról jól megközelíthető, eddig kihasználatlan, összesen egy
hektár nagyságú terület, jövedelemtermelő ingatlanná történő átalakítása valósult meg. A
kialakított ipari parkban három darab, önálló helyrajziszámmal rendelkező telken az
alapinfrastrukturális fejlesztést követően, a leendő betelepülő vállalkozások saját igényeik
szerint alakíthatják majd ki telephelyüket.
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