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1. Napirend 
 

ELŐTERJESZTÉS 

Termelői piac létesítése 

 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 
 

Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap céljaihoz kapcsolódóan a Vidégfejlesztési Program 
keretén belül a helyi termékértékesítést szolgáló piacok infrastrukturális fejlesztése pályázati felhívás 

keretében (felhívás kódszáma: VP6-7.2.1-7.4.1.3-17) lehetőség volt helyi termelői piac vagy vásártér 

kialakítására pályázati támogatást igényelni. A támogatási kérelmek benyújtásának végső határideje 
2019. május 22. volt. A támogatás intenzitása 90%. 

A pályázati felhívásra Felsőtold Község Önkormányzata támogatási kérelmet nyújtott be, mely alapján 

43.289.609 Ft vissza nem térítendő támogatásban részesült helyi termelői piac kialakítására. 

 
A támogatott Projekt forrásai – a támogatói okirat szerint:  

A Projekt teljes költsége: 50.729.404 Ft. 

A Projekt elszámolható költségei összegen: 48.099.568 Ft. 
A Projekt el nem számolható költségei: 2.629.836 Ft. 

Támogatás összege: 43.289.609 Ft. 

Önerő: 7.439.795 Ft. 

A Projekt költségvetése jelenleg felülvizsgálat és módosítás alatt van, így valószínűsíthető, hogy ezen 
összegek némileg változni fognak. 

 

A támogatott költségek (Projekt tartalma): 

 fedett árusítóhely kialakítása 

 üzlethelyiség, raktár kialakítása (meglévő épület felújítása) 

 parkoló kialakítása 

 projektmenedzsment 

 nyilvánosság 

 közbeszerzés, beszerzési eljárás 

 műszaki ellenőr 

 előkészítés (tervezés). 

A támogatás és a Projekt átvétele esetén ezen műszaki tartalom megvalósítása szükséges. 

 

Felsőtold Község Önkormányzatának képviselő-testülete úgy döntött, hogy a támogatást nem kívánja 
igénybe venni, tekintettel arra, hogy a kötelezettséget teljesítését (önerő, folyamatos üzemeltetés, 1 fő 

foglalkoztatás) nem tudja vállalni. 

 

A projektmenedzser megkeresésére tárgyalásokat kezdtünk a pályázati támogatás Bánk Község 
Önkormányzata részére történő átadása-átvétele érdekében, mely eredményeként lehetőségünk nyílt 

arra, hogy a Felsőtold Község által elnyert támogatást átvételével a pályázati projekt Bánkon, Bánk 

Község Önkormányzata által kerüljön megvalósításra.  
 

A közelmúltban a bánkiak és a Bánkra látogató vendégek körében elvégzett turisztikai kérdőíves 

felmérés eredményeként a „Milyen jellegű programokat látogatna szívesen Bánkon?” kérdésre adott 
válaszokból megállapítható volt, hogy a vásár (kézműves vásár, búcsú) választ a válaszadók 47%-a 

választotta. 

A marketing piackutatás során a „Mutasd meg Bánkot” program során kapott visszajelzésekből pedig 

egyértelműen hiányosságként és hibaként említették a programban résztvevők, hogy a hirdetett 
termelői áruk boltját (Petőfi út 1.) zárva találták, miközben szívesen keresték fel és szívesen vásároltak 

volna helyi termelői termékeket. 
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Mindebből egyértelműen megállapítható, hogy egy bánki piacra, termelői piacra igény van, mind a 

helyiek, mind az ide látogató vendégek részéről.  

A helyi termelői piac az elfogadott települési marketing stratégiával, valamint a kitűzött turisztikai 
irányvonallal teljes mértékben összhangban áll. 

Mindezek alapján javaslom, hogy Bánk Község Önkormányzat éljen a lehetőséggel, és vegye át a 

helyi termelői piac megvalósítására elnyert támogatást és létesítsen bánki termelői piacot a támogatott 
Projekt műszaki tartalma szerint. 

 

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 mellékelt 
helyszínrajz szerint. 

A Projekt megvalósítása esetén az önkormányzati épület felújításra kerül, funkciót kap, mely hosszú 

távon további funkciókra is használhatóvá válik, hiszen ez által az önkormányzatnak egy felújított 
épülete lesz. 

 

 
Kérem a tisztelt képviselő-testületet, hogy a bánki termelői piac létesítésére irányuló javaslatról 

döntést hozni szíveskedjenek! 

 

 
Bánk, 2019. december 11. 

Tisztelettel: 

 
 

 Torma Andrea  

 polgármester 

 

 

 

 

…../2019. (XII…..) képviselő-testületi határozati j a v a s l a t  

 
Bánk Község Önkormányzatának képviselő-testülete úgy dönt, hogy a helyi termékértékesítést 
szolgáló piacok infrastrukturális fejlesztése, közétkeztetés fejlesztése pályázati felhívás alapján (a 

felhívás kódszáma: VP6-7.2.1-7.4.1.3-17) I. célterület: helyi termelői piac vagy vásártér kialakítása, 

illetve fejlesztése megvalósítására – a Felsőtold Község Önkormányzata által a 1860262229 

iratazonosító számú Projekt azonosító számú támogatott projekt átvételével – pályázatot nyújt be 
bánki termelői piac kialakítására az alábbiak szerint: 

 A projekt címe: termelői piac kialakítása Bánkon. 

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

 Felhívás száma: VP6-7.2.1-7.4.1.3-17. 

A képviselő-testület kötelezettséget vállal, hogy a bánki termelői piac létesítése tárgyú pályázati 

projekthez szükséges önerőt a projekt teljes költségvetésének és a támogatási összegnek megfelelően, 
legfeljebb 9 millió forint összegben biztosítja, és a 2020. évi költségvetésében e célra elkülöníti. 

A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a bánki termelői piac létesítése tárgyú 

támogatási kérelem benyújtása és a projekt megvalósítása érdekében a szükséges intézkedéseket és 
jognyilatkozatokat megtegye. 

 

Határidő: pályázati feltételek szerint 

Felelős: polgármester 


