
3. Napirend Termelői piac kialakítása Bánkon 

 

1 

 

3. Napirend 
 

ELŐTERJESZTÉS 

Termelői piac kialakítása Bánkon 

 
Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap céljaihoz kapcsolódóan a Vidégfejlesztési Program keretén belül a 

vidéki térségek kisméretű infrastruktúrájának és alapvető szolgáltatásainak fejlesztése felhívás keretében (felhívás 

kódszáma: VP6-7.2.1.1-20) lehetőség nyílt helyi termékértékesítést szolgáló piacok infrastrukturális- és 

eszközfejlesztésére pályázati támogatást igényelni. A támogatási kérelmek benyújtására 2020. november 2. napjától, 

több szakaszban 2021. december 17. napjáig van lehetőség. A jelenlegi harmadik szakaszban a támogatás benyújtásának 

határideje: 2021. április 20. A támogatás intenzitása 90%. 

 

A támogatható tevékenységek köre: 

 

Kötelezően megvalósítandó önállóan támogatható tevékenységek: 

Eszközbeszerzés: a helyi termékértékesítést szolgáló piacok, vásárterek működtetéséhez szükséges rögzített vagy mobil 

eszközök beszerzése. Támogatható termékkörök: hűtőpultok, hűtők, láda- és rekeszmosó/fertőtlenítő gépek, zárható 

asztalok beszerzése. 

 

Kötelezően megvalósítandó, önállóan nem támogatható tevékenységek: 

a) akadálymentesítés (amennyiben az épület még nem akadálymentesített); 

b) mobil eszközök beszerzése esetén a 3.1.2.2. fejezet p) pontja szerinti fejlesztés (vagyonvédelmet célzó 

beruházások) 

c) tájékoztatással, nyilvánossággal kapcsolatos kötelezettségek teljesítése. 

 

Választható, önállóan nem támogatható tevékenységek: 

A helyi termékértékesítő piaci, vásári szolgáltatásokhoz szükséges: 

a) Helyiségek (pl. hűtőkamra, raktár, stb.) felújítása, kialakítása, létrehozása; 

b) fedett és fedetlen elárusítóhelyek felújítása, kialakítása, létrehozása; 

c) üzlethelyiségek felújítása, kialakítása, létrehozása, 

d) kültéri kézmosó és fertőtlenítő egységek felújítása, kialakítása, létrehozása. 

e) a mérlegelést, illetve a ki- és berakodást segítő eszközök gépek, berendezések beszerzése; 

f) szükséges kiegészítő infrastruktúra kiépítése: villamos energia- és vízellátáshoz kapcsolódó hálózat, 

szennyvízelvezetés fejlesztése, kiépítése; 

g) megújuló energiaforrást hasznosító technológiák kialakítása a projekt által érintett épület(ek) tekintetében 

(Fűtési/hűtési energiaigény, használati melegvíz igény, villamos energia igény részbeni vagy teljes kielégítése 

megújuló energiaforrásból; napkollektorok alkalmazása, biomassza alapú és hőszivattyús rendszerek telepítése, 

geotermikus energia használata, napelemes rendszer kialakítása.); 

h) a helyi termékértékesítő piachoz vagy vásártérhez kapcsolódó immateriális javak beszerzése, fejlesztése; 

i) a felhívás 5.5. pontjában felsorolt úgynevezett általános költségekhez kapcsolódó tevékenységek: projekt-

előkészítés, terület-előkészítés, műszaki ellenőri szolgáltatás igénybevétele, könyvvizsgálói szolgáltatás 

igénybevétele, projektmenedzsment; 

j) gépjármű beszerzése: funkcionálisan hűtő- és fagyasztó autó, áruszállító gépjárművek (kivéve személygépjármű, 

valamint mezőgazdasági erő- és munkagépek); 

k) food truck beszerzése; 

l) a területhez kapcsolódó út, járda, parkoló kialakítása (telekhatáron belül és a fejlesztéssel érintett ingatlanhoz 

közvetlenül kapcsolódó helyrajzi számon); 

m) parkosítás, zöldterület fejlesztése, kialakítása, kivéve egynyári és kétnyári növények beszerzése; 

n) szelektív gyűjtést biztosító hulladéktárolók kialakítása (amennyiben még nem áll rendelkezésre); 

o) használati térelemek (pl. pad, korlát, szemetes, stb.) beszerzése; 

p) vagyonvédelmet célzó beruházások (pl. kerítés, kamerarendszer stb.); 

q) a projekthez közvetlenül kapcsolódó kerékpártároló kialakítása; 

r) a projekthez közvetlenül kapcsolódó infokommunikációs rendszerek beszerzése és kiépítése; 

s) szociális és hatósági helyiségek kialakítása, felújítása (beleértve a vásárlói mosdókat is), technikai felszerelése 

(pl.: gombavizsgáló helyiség kialakítása, irodatechnikai eszközök és felszerelések beszerzése stb.). 
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Bánk Község Önkormányzata 2019. évben lehetőséget kapott, hogy a Felsőtold Község Önkormányzata által helyi 

termelői piac vagy vásártér kialakítására elnyert 43.289.609 Ft vissza nem térítendő támogatást átvegye és helyi termelői 

piacot alakítson ki Bánkon. A támogatás átvételéről és projekt Bánk községben történő megvalósításáról a képviselő-

testület 2019. december 14-i ülésén 185/2019. (XII.14.) határozatával döntött. A projekt átvétele és a beruházás 

megvalósítása végül meghiúsult, mivel az Irányító Hatóság 2021.02.22-i döntése alapján Felsőtold Község 

Önkormányzatának kötelezettség átadásra irányuló kérelme elutasításra került, az Irányító Hatóság a kötelezettség 

átadásokat nem támogatta. 

 

Tekintettel arra, hogy a korábbi marketing piackutatás eredményeként megállapításra került, hogy mind a helyiek, mind 

az ide látogató vendégek részéről igény van egy bánki piacra, termelői piacra, javaslom, hogy Bánk Község 

Önkormányzata nyújtsa be a jelenleg nyitva álló pályázati felhívásra a termelői piac kialakítására vonatkozó támogatás 

iránti kérelmet. 

 

Jelen pályázati kiírás keretében lehetőség nyílik a korábban tervezett projekt megvalósítására, illetve a piac 

működtetéséhez szükséges egyes eszközök beszerzésére. 

A tervezett projekt tartalma: 

• fedett árusítóhely kialakítása 

• szociális és hatósági helyiség, üzlethelyiség, raktár kialakítása (meglévő épület felújítása) 

• akadálymentes mosdó kialakítás 

• járda, parkoló kialakítása 

• napelemes rendszer kialakítása 

• vagyonvédelmi rendszer kialakítása 

• eszközbeszerzés (hűtőpult, laptop) 

• nyilvánosság biztosítása 

• közbeszerzés, beszerzési eljárás 

• műszaki ellenőr 

• előkészítés (tervezés). 

 

A bánki termelői piac létesítésére az önkormányzati tulajdonban álló, jelenleg funkció nélküli, Petőfi út 57. szám alatti 

(volt „Fábri-néni háza”) ingatlan Petőfi út felé eső részét javaslom. 

 

A Bánk, Petőfi út 57. szám alatti ingatlanon helyi termelői piac létrehozásának és a piac működéséhez szükséges 

eszközfejlesztés költsége a beérkezett árajánlatok alapján: 

− termelői piac kialakítása (fedett árusítóhely kialakítása, szociális és hatósági helyiség, üzlethelyiség, raktár 

kialakítása, akadálymentes mosdó kialakítása, út, járda, parkoló kialakítása, napelemes rendszer kialakítása, 

vagyonvédelmi rendszer kialakítása): nettó 64.152.641 Ft,  

− előkészítés (műszaki tervdokumentáció) költsége: nettó 300.000 Ft 

− műszaki ellenőr díj: nettó 250.000 Ft 

− tájékoztatás, nyilvánosság: nettó 237.000 Ft 

− közbeszerzési eljárás: nettó 850.000 Ft 

− projektmenedzsment: nettó 1.500.000 Ft 

− hűtővitrin beszerzése: nettó 381.100 Ft 

− laptop beszerzése: nettó 188.890 Ft 

− összesen nettó 67.859.631 Ft. 

 

Javaslom, hogy a jelenlegi pályázati lehetőséggel élve, a Bánk, Petőfi út 57. szám alatti ingatlanon helyi termelői piac 

létrehozására és a piac működéséhez szükséges eszközfejlesztésre vonatkozóan kerüljön benyújtásra a támogatási 

kérelem. 

 

 

Bánk, 2021. április 14. 

 

 Torma Andrea  

 polgármester 
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…../2021. (IV…..) határozati j a v a s l a t  

 

 

Az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető tömeges megbetegedést okozó SARS-CoV-2 koronavírusvilágjárvány (a 

továbbiakban: koronavírus-világjárvány) következményeinek elhárítása, a magyar állampolgárok egészségének és 

életének megóvása érdekében Magyarország egész területére a Magyarország Kormánya által elrendelt veszélyhelyzetre 

tekintettel a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. 

törvény (a továbbiakban: Kat.) 46.§ (4) bekezdésében meghatározott jogkörömben eljárva - miszerint veszélyhelyzetben 

a települési önkormányzat képviselő-testületének feladat-és hatáskörét a polgármester gyakorolja – az 

alpolgármesterekkel történő egyeztetés alapján az alábbi határozatot hozom: 

 

Bánk Község Önkormányzata a Vidékfejlesztési Program keretében A vidéki térségek kisméretű infrastruktúrájának és 

alapvető szolgáltatásainak fejlesztésre, ezen belül Helyi termékértékesítést szolgáló piacok infrastrukturális- és 

eszközfejlesztése VP6-7.2.1.1-20 kódszámú pályázati felhívásra támogatási kérelmet nyújt be az alábbiak szerint. 

 

- A projekt megvalósítási helyszíne: 2653 Bánk, Petőfi út 57, helyrajzi száma: 121. 

- A projekt megnevezése: „Termelői piac kialakítása Bánkon” 

- Felhívás száma: VP6-7.2.1.1-20 

- A projekt teljes költsége nettó 67.859.631 Ft. 

- Az önkormányzati saját erő az elszámolható költségek 10 %-a, nettó 6.785.964 Ft. 

- Az önkormányzati önerő forrása: saját forrás (költségvetési célelőirányzat). 

- Az igényelt támogatás összege: nettó 61.073.667 Ft. 

 

Bánk Község Önkormányzata a támogatás elnyerése esetén a „Termelői piac kialakítása Bánkon” című projekt 

megvalósításához a támogatási összegen felül szükséges önerő összeget biztosítja, és a 2021. évi költségvetésében e 

célra elkülöníti. 

 

A veszélyhelyzetben hatályos szabályozás értelmében a Polgármester – külön képviselő-testületi határozat nélkül – 

jogosult a pályázatot benyújtani és a szükséges jognyilatkozatokat megtenni.  

 

Határidő: pályázati feltételek szerint 

Felelős: polgármester 


