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ELŐTERJESZTÉS 

a Képviselő-testület 2016. október 27-én tartandó ülésére 

  

A piacok infrastrukturális fejlesztése, és a közétkeztetés fejlesztésével kapcsolatos 

pályázatokról 

 

Előterjesztést készítette: Csák Zsolt vezető tanácsos 

Véleményezi:  - Gazdálkodási és Ellenőrzési Bizottság 

- Településfejlesztési, Közbeszerzési és 

Turisztikai Bizottság 

Elfogadás módja:  Egyszerű többség 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 
2016. szeptember 29-én társadalmi egyeztetésre került a VP6-7.2.1-7.4.1.3-16 kódszámú 

„Helyi termékértékesítést szolgáló piacok infrastrukturális fejlesztése, közétkeztetés 

fejlesztése” elnevezésű pályázati felhívás. A társadalmi egyeztetés után nemsokára 

megjelenik a pályázati felhívás, melyre a későbbiekben lehetséges az önkormányzatnak 

pályázni. 
 

A társadalmi egyeztetésre bocsájtott felhívás alapján a helyi piac infrastrukturális fejlesztésére 

kívánunk pályázatot benyújtani, melynek maximum 50 millió Ft vissza nem térítendő 

támogatás igényelhető. Ezen túl a közétkeztetés fejlesztésére maximum 20 millió forintos 

támogatást kívánunk igényelni.  
 

A pályázati támogatás terhére a Piac és a piac körüli parkolók (Árpád u.) térburkolatának 

helyreállítását tervezzük megvalósítani, továbbá a Napközi Konyha épületének belső 

burkolatának felújítását a főzőhelyiségekben, mosdóhelyiségek átalakítását, fűtéscsövek, 

radiátorok, nyílászárók festését és konyhai eszközök beszerzését tervezzük be.  
 

A pályázat benyújtásához szükséges tervdokumentációt készíteni, mely nyertes pályázat 

esetén elszámolható. A költségeket előzetesen (konkrét árajánlat hiányában) a pályázat 

méretét tekintve (82.3352.941 Ftx2%) bruttó 1.647.059 Ft körül becsüljük.  

 

A pályázat támogatási intenzitása kedvezményezett járás esetén 85%, tehát 15%-ot önerőként 

kell biztosítania az önkormányzatnak. 

 

A támogatási kérelem benyújtásához mellékletként csatolni kell az önkormányzat határozatát 

a fejlesztés megvalósításáról. 
 

Füzesgyarmat, 2016. október 18. 

                                                                                                                   Bere Károly  

                                                                                                                   Polgármester 
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Határozati javaslat 

 

Füzesgyarmat Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

…/2016. (X. 27.) határozata 

A Napközi Konyha és a Piac felújítására vonatkozó pályázat benyújtásáról 

 
Füzesgyarmat Város Önkormányzata a VP6-7.2.1-7.4.1.3-16 kódszámú „Helyi 

termékértékesítést szolgáló piacok infrastrukturális fejlesztése, közétkeztetés fejlesztése” 

elnevezésű pályázatra „A Napközi Konyha és a Piac felújítása Füzesgyarmaton ” elnevezéssel 

pályázatot nyújt be. 
 

A pályázat elnyerése esetén az önkormányzat a tervezett beruházást a 2017.-2018. évben 

megvalósítja. 

 

Füzesgyarmat Város Önkormányzat Képviselő-testülete hozzájárul, „A Napközi Konyha és a 
Piac felújítása Füzesgyarmaton ” elnevezésű pályázathoz az alábbi pénzügyi adatokkal: 

1. célterület esetében: helyi termékértékesítést szolgáló piacok infrastrukturális 

fejlesztése 

A pályázat maximális költsége: maximum 58.823.529 Ft 

A pályázat keretén belül elszámolható összeg: maximum 50.000.000 Ft 
Önerő: maximum 8.823.529 Ft 

 

2. célterület esetében: közétkeztetés fejlesztése 

A pályázat maximális költsége: maximum 23.529.412 Ft 

A pályázat keretén belül elszámolható összeg: maximum 20.000.000 Ft 
Önerő: maximum 3.529.412 Ft 

 

A pályázat elnyerése esetén a pályázati támogatás felhasználására vonatkozó szabályokat 

magára nézve kötelezően elismeri és betartja. 

 
A beruházással érintett önkormányzati ingatlanok helyrajzi száma:  

1. számú célterület esetében: Piac Füzesgyarmat, 760/1 hrsz. és 759 hrsz. 

2. számú célterület esetében: Napközi Konyha Füzesgyarmat, 748/6/C/1 hrsz. 

 

A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert, hogy a pályázati dokumentáció 
elkészítéséről gondoskodjon.  

 

Határidő: a végleges pályázati felhívásban szereplő határidő 

Felelős: Bere Károly polgármester 

 

    

 

 

 

 
 

 

 

 


