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ELŐTERJESZTÉS 

a Képviselő-testület 2017. június 22-én tartandó ülésére 

  

Az „Füzesgyarmati Piactér felújítás” elnevezésű pályázat benyújtásáról 

 

Előterjesztést készítette: Csák Zsolt vezető tanácsos 

Véleményezi:  - Gazdálkodási és Ellenőrzési Bizottság 

- Településfejlesztési, Közbeszerzési és 

Turisztikai Bizottság 

-  Gazdálkodási és Ellenőrzési Bizottság 

Elfogadás módja:  Egyszerű többség 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 

Füzesgyarmat Város Önkormányzata 127/2016. (X. 27.) határozata alapján pályázatot kíván 

benyújtani a Vidékfejlesztési Program keretein belül a Füzesgyarmati Piactér felújítására. A 

határozat az alábbi lényeges adatokat tartalmazta a Piactérre vonatkozó adatok szempontjából: 

(A Napközi Konyha felújítására vonatkozó célterületre jelenleg nem tudunk pályázatot 

benyújtani. A projekt előkészítés során a felmerült önkormányzati igények, és a pályázati 

előírások által támasztott igények nem összeegyeztethetőek.)  

 

„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 

 

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.” 

 

A Piactér felújítása során az alábbi műszaki igény fogalmazódott meg: A meglévő piaci 

terület átalakítása, hogy az árusok számára megfelelő környezetet tudjunk biztosítani. A 

jelenlegi piacot kiszolgáló nyilvános wc épülete átalakításra kerül, a jobb kihasználtság 

érdekében, a piacot kiszolgáló női-férfi wc blokk és akadálymentes wc is kialakításra kerül. A 

tervezett épület akadálymentesített. Az épület építésével egyidejűleg a piaci árusító tér is 

felújításra kerül, mivel a jelenlegi betonburkolat töredezett és több helyen megsüllyedt, 

jelenleg a közlekedés rajta balesetveszélyes. A piactér és a belső útburkolat között jelenleg 13 

cm szintkülönbség található. A térburkolat felújításakor az akadálymentesítés jegyében ez a 

szintkülönbség kiegyenlítésre kerül. A térburkolat készítése, valamint az útburkolat szintjének 

megemelése miatt a meglévő csapadékvíz, illetve szennyvíz aknák fedelét, és a víznyelőket a 

tervezett szintre kell emelni. A piaccal szomszédos Árpád utcai parkolók burkolata felújításra 

kerül, illetve a Piac területén belül kialakításra kerül egy akadálymentes parkoló. 

A felújítandó piacteret a használhatóság és a jó megközelíthetőség érdekében célszerű lenne 

jobban meg nyitni az Árpád utcai közforgalom felé, tekintettel arra, hogy a piactér jelenlegi 

funkciónélküli állapota éppen a bejutás nehézségeinek valamint a zártságnak tudható be. Az 
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említett problémák megoldására a pályázati kiírásban meghatározott elszámolhatóságot 

valamelyest meghaladva az üzletsor Mátyás utcai oldalának jobb szélső üzletét kívánjuk 

megvásárolni valamint elbontani, természetesen csak abban az esetben, ha a pályázat 

tekintetében támogatásban részesülünk és ehhez a Tisztelt Képviselő-testület a megvalósítást 

megelőzően külön határozatában hozzájárul.  

 

A pályázatból ingatlan vásárlására a projekt keretein belül elszámolható költség 2%-a 

számolható el. Az azt jelenti, hogy a korábban elfogadott határozatott a testületnek 

mindenképpen módosítania kell, hogy az a benyújtani kívánt pályázatunkhoz illeszkedjen. 

 

Kérem a mellékelt határozat elfogadását! 

 

Füzesgyarmat, 2017. június 14. 

 

                                                                                                                   Bere Károly  

                                                                                                                   polgármester 

 

Füzesgyarmat Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

…/2017. (III. 30.) határozata 

Az „Füzesgyarmati Piactér felújítása” elnevezésű 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 „Füzesgyarmati Piactér felújítása” 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 Füzesgyarmati Piactér  

felújítása” elnevezésű pályázathoz az alábbi pénzügyi adatokkal: 

1. célterület esetében: helyi termékértékesítést szolgáló piacok infrastrukturális 

fejlesztése 

A projekt elszámolható költsége:  32.414.279 Ft 

Támogatás mértéke: (85%) :   27.552.137 Ft 

Önerő:     4.862.142 Ft 

 

A Képviselő-testület hozzájárul ahhoz, hogy a benyújtott pályázatban a 760/2 hrsz.-ú 

üzlethelyiség értékbecslésben meghatározott vételáron történő megvásárlása, valamint annak 

a pályázat keretein belül való lebontása szerepeljen. A Képviselő-testület felhívja a 

polgármestert, hogy az ingatlan megvásárlására vonatkozó javaslatát a pályázat nyertessége 

esetén terjessze elő.   

 

A pályázat elnyerése esetén a pályázati támogatás felhasználására vonatkozó szabályokat 

magára nézve kötelezően elismeri és betartja. 

A beruházással érintett ingatlanok helyrajzi száma:  

1. számú célterület esetében: Piac Füzesgyarmat, 760/1 hrsz.; 760/2 hrsz; 759 hrsz. 

 

Határidő: 2017. június 22. 

Felelős: Bere Károly polgármester 


