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Tisztelt Képviselő-testület! 

 

Megjelent Magyarország Kormányának felhívása a vidéki térségekben működő települési 

önkormányzatok és települési nemzetiségi önkormányzatok és nonprofit szervezetek részére, a 

helyi termékértékesítést szolgáló piacok, vásárterek infrastrukturális fejlesztésének, vagy 

létrehozásának megvalósítása érdekében.  

 

A felhívás meghirdetésekor a támogatásra rendelkezésre álló keretösszeg: 3 milliárd Ft.  

A támogatott támogatási kérelmek várható száma: 30-40 db. 

 

A projekt keretében megvalósítandó tevékenységek: 

 

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) Építési projektelemet tartalmazó beruházás esetén: komplex projektarányos 

akadálymentesítés a fejlesztéssel érintett épület/épületrész közforgalom előtt nyitva álló 

helyisége(i) tekintetében, amennyiben az(ok) jelenleg még nem akadálymentesített(ek);  

b) mobil eszközök beszerzése esetén a 3.1.2.2. fejezet p) pontja szerinti fejlesztés, azaz 

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

c) tájékoztatással, nyilvánossággal kapcsolatos kötelezettségek teljesítése.  

 

Választható, önállóan nem támogatható tevékenységek: 

A helyi termékértékesítő piaci, vásári szolgáltatásokhoz szükséges:  

a) Helyiségek (pl. hűtőkamra, raktár, szociális és hatósági helyiségek, beleértve a vásárlói 

mosdókat, gombavizsgáló helyiséget is, stb.) felújítása, kialakítása, létrehozása;  

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

c) üzlethelyiségek felújítása, kialakítása, létrehozása;  



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

e) szükséges kiegészítő infrastruktúra kiépítése: villamos energia- és vízellátáshoz 

kapcsolódó hálózat, szennyvízelvezetés fejlesztése, kiépítése;  

f) 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.);  

g) a helyi termékértékesítő piachoz vagy vásártérhez kapcsolódó immateriális javak beszerzése, 

fejlesztése  

h) az úgynevezett általános költségekhez kapcsolódó tevékenységek: projekt-előkészítés, 

terület-előkészítés, műszaki ellenőri szolgáltatás igénybevétele, könyvvizsgálói szolgáltatás 

igénybevétele, projektmenedzsment.  

 

A felhívás keretében az alábbi, önállóan nem támogatható tevékenységek maximum 5 millió 

forintig támogathatók:  

i) Kültéri kézmosó és fertőtlenítő egységek felújítása, kialakítása, létrehozása.  

 

A felhívás keretében az alábbi, önállóan nem támogatható tevékenységek a projekt 

elszámolható költségének maximum 20 %-áig támogathatóak:  

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.  

 

A felhívás keretében az alábbi, önállóan nem támogatható tevékenységek a projekt 

elszámolható költségének maximum 10 %-áig támogathatóak:  

n) Szelektív gyűjtést biztosító hulladéktárolók kialakítása (amennyiben még nem áll 

rendelkezésre);  

o) használati térelemek (pl. köztéri pad, korlát, hulladékgyűjtő edény 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 (beleértve a vásárlói mosdókat is), technikai felszerelése (pl.: 

gombavizsgáló helyiség kialakítása, irodatechnikai eszközök és felszerelések beszerzése stb.).  

 

Nem támogatható tevékenységek: 

a) Elektromos parkoló-rendszer kiépítése;  

b) generátor beszerzése;  

c) használt eszközök és gépek beszerzése;  

d) motorral hajtott szárazföldi (kifejezetten személygépjárművek, valamint mezőgazdasági 

erő- és munkagépek), légi, vízi járművek beszerzése  

e) egynyári- és kétnyári növények beszerzése;  

f) mobil WC, mobil konténer, mobil őrbódé beszerzése.  

 

 



A támogatás mértéke, összege 
 
Települési önkormányzatok esetén: 
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nem besorolt 
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fejlesztendő 

 

komplex 
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fejlesztendő 

 100 millió Ft 85 % 90 % 90 % 95 % 
 

 

Helyi infrastruktúra fejlesztéséhez nyújtott beruházási támogatás esetén a támogatási összeg 

nem haladhatja meg az elszámolható költségeknek és a beruházás működési eredményének a 

különbségét. A működési eredményt az elszámolható költségekből megalapozott előrejelzések 

alapján előzetesen vagy visszakövetelési mechanizmus alkalmazásával kell levonni. 

 

A vásár működési eredménye a 2019. év vonatkozásában: 21.478.583 Ft 

 

Önerő 

A támogatást igénylőnek legalább a projekt összköltségének az igényelt támogatási összeggel 

csökkentett részét kitevő önerővel kell rendelkeznie. Az önerő rendelkezésre állását a 

támogatási kérelem benyújtásakor a támogatást igénylőnek nyilatkozattal kell igazolni.  

 

A támogatási kérelem benyújtásának határideje és módja 

Jelen felhívás keretében a támogatási kérelmek benyújtására 2020. november 2. napjától 2021. 

december 17. napjáig van lehetőség.  

 

Ezen időszak alatt az alábbi értékelési szakaszokban benyújtott projektek szakaszonként 

együttesen kerülnek elbírálásra:  

 

Első szakasz: 2020. november 2. – 2020. november 16.  

Második szakasz: 2021. február 3. – 2021. február 17.  

 

A támogatási kérelem elkészítése során - képviselő-testületi hatáskörbe tartozó - csatolandó 

mellékletek listája: 

 

a) önkormányzat esetén az érintett önkormányzat képviselő-testületének a fejlesztés 

megvalósításáról szóló határozatának hiteles kivonatát, amely tartalmazza a fejlesztés 

megnevezését és a fejlesztéssel érintett ingatlan helyrajzi számát;  

b) építési beruházások esetén: 

engedély,- vagy bejelentés köteles építési tevékenység esetében  

- az engedélyezési eljárás megindítását igazoló dokumentum, és  

- a hatósághoz benyújtott - a támogatást igénylő nevére szóló és a tervezői 

névjegyzékben szereplő tervező ellenjegyzésével ellátott – építészeti-műszaki 

tervdokumentációt, és  

- az akadálymentesítés kapcsán előírt dokumentumokat;  

 

 



nem építési engedélyköteles beruházás esetében  

- az ügyfél nevére szóló, az illetékes építésügyi hatóság által kiadott eredeti 

nyilatkozatot arról, hogy az építési tevékenység nem építési engedélyköteles (kivéve: az 

50 kW-os névleges teljesítményt meg nem haladó napelemes rendszerek), és  

- a támogatást igénylő nevére szóló és a tervezői névjegyzékben szereplő tervező 

ellenjegyzésével ellátott –építészeti-műszaki tervdokumentációt, és  

- az akadálymentesítés kapcsán előírt dokumentumokat;  
 

 

A javasolt fejlesztés: 

 

Lóvásár területén élelmiszerek értékesítésére szolgáló infrastruktúra kiépítése 

 

- Hűtőpultok beszerzése (pl. sajttermék árusítására), 

- Rögzített zárható asztalok kiépítése, 

- Nyitott, fedett árusítóhelyek kiépítése, melyekre napelemek kerülnek telepítésre, 

ÉPÍTÉSZ TERVEZŐ BEVONÁSA SZÜKSÉGES 

- Gyalogos forgalomra tervezett zúzottkő burkolatú járda kialakítása szegéllyel, KÖZÚTI 

ÉPÍTMÉNYT TERVEZŐ BEVONÁSA SZÜKSÉGES 

- Villamos hálózat fejlesztése, 

- Áruszállító gépjármű (elektromos teherszállító gépjármű beszerzés a hűtőpultok 

szállítására),  

- Parkosítás, zöldterület fejlesztés, 

- Használati térelemek (köztéri pad, hulladékgyűjtő edény stb.) beszerzése, 

- Vagyonvédelmet célzó beruházás (kerítés, kamerarendszer), 

-  Kerékpártároló kialakítása, 

- Infokommunikációs rendszerek kiépítése (információs táblák elhelyezése), 

- Kültéri kézmosó és fertőtlenítő egységek felújítása, kialakítása, létrehozása. 

 

Kérem az előterjesztés megtárgyalását és a határozat meghozatalát.   

 

Dunaföldvár, 2020. október 14. 

 

         Horváth Zsolt sk. 

            polgármester 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



HATÁROZATI JAVASLAT 

 

Dunaföldvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 

1. a Vidékfejlesztési Program keretén belül a Vidékfejlesztési Program Irányító Hatósága 

által meghirdetett, Helyi termékértékesítést szolgáló piacok infrastrukturális- és eszköz 

fejlesztése című, VP6-7.2.1.1-20 kódszámú felhívásra támogatási kérelmet nyújt be. 

 

Fejlesztés megnevezése: Helyi termékértékesítést szolgáló dunaföldvári vásártér 

infrastrukturális- és eszköz fejlesztése 

Fejlesztéssel érintett ingatlan helyrajzi száma: 0268/1 

 

2. az előkészítéshez és fejlesztéshez legfeljebb 22 millió forint keretösszegben saját forrást 

biztosít az önkormányzat 2020. évi költségvetés általános tartalékának terhére.  

3. felhatalmazza a polgármestert a pályázat előkészítésére (építész tervező és közúti 

építmény tervező megbízására), támogatási kérelem aláírására és benyújtására, a 

pályázat megvalósításával, a szükséges intézkedések, nyilatkozatok, valamint 

jognyilatkozatok megtételére. 

 

 

Felelős: Horváth Zsolt polgármester  

Határidő: Pályázat benyújtása:      

Első szakasz: 2020. november 2. – 2020. november 16.  

Második szakasz: 2021. február 3. – 2021. február 17.  

Nyertes pályázat esetén a megvalósításra a Támogatói Okirat hatálybalépését követően 

legfeljebb 24 hónap áll rendelkezésre. 

  

 

  


