
 

 

 

RÖVID ÖSSZEFOGLALÁS A PROJEKTRŐL 

 

Boldog Község Önkormányzata a helyi gazdaság működését segítő helyi-térségi feltételek biztosítása       
tárgyú felhívásra nyújtotta be támogatási kérelmét és nyerte el  a Boldogi piac fejlesztése  című és a 
TOP-1.1.3-16-HE1-2017-00005 azonosítószámú pályázatot. 

A projekt keretén belül Kedvezményezett Önkormányzat a piac területének, infrastrukturális 
hátterének kialakítását tervezi megvalósítani a 100%-ban önkormányzati tulajdonban lévő, Boldog 
Munkácsy út 944/1 hrsz. alatt lévő, jelenleg használaton kívüli területen. 

A fejlesztés és műszaki tartalma teljes mértékben ellenőrizhetően, tervezői felmérés alapján 
alátámasztott, amely az üzleti tervben került kifejtésre. A fejlesztés keretén belül a község 
tulajdonában álló jelenleg beépítetlen 1220 m2 nagyságú terület kerül beépítésre melyből a piac 
területe 304 m2 lesz. A tervezett beruházás során a piac árusítótere, illetve az oda vezető feltáró 
gyalogos utak szilárd (térkő) burkolattal kerülnek kialakításra beton kerti-/járda szegéllyel. Az árusítást 
24 db árusító felülettel rendelkező, egyedi tervezésű fedett árusító asztal fogja biztosítani, emellett a 
piac helyszínén kihelyezésre kerül 1 db hulladékgyűjtő edény, 1 db tömlős csatlakozással ellátott ivókút 
és egy előre-gyártott, nyilvános (zárható) WC konténer. Minden árusító egység (1,2 x 2,0 m) árusító 
felülettel és fedéllel készül, amely kisebb zápor esetén az árusított termékek megóvását, valamint - 
melegebb nyári napokon - az árnyékolást biztosítja. A beruházás megvalósítása során kihelyezésre 
kerül a kormányrendeletben meghatározott minimálisan szükséges 6 db kerékpártámasz, és 
megépítésre kerül 21 db parkoló melyből 3 db túlméretes, 1 db pedig akadálymentes parkolóhely lesz. 

A beruházás következtében felpezsdül a térség gazdasági élete tekintettel, hogy a projekt a település, 
illetve a környékről érkező őstermelők, árusítók termékeinek piacra jutását élénkíti, könnyíti. Ezáltal 
elérhetővé válik egy olyan árukínálat, amely a keresleti oldalon fennálló igényt hosszú távon ki tudja 
elégíteni. Termelői piac lévén a kínált árucikkek helyi termelők termékeinek árusítását teszi lehetővé, 
ami egyértelműen a helyi termékek preferálásának irányába hat. A piac létrehozása ezen túlmenően 
munkahelyteremtő hatását fejti ki azáltal, hogy lehetőséget biztosít a helyi őstermelők számára 
termékek árusítására, ugyanis Boldogon a 2016. januári településsoros munkanélküliségi adatok 
alapján a munkanélküliségi relatív mutató meghaladta a járás átlagát. 

A beruházás költséghatékony módon, reális és takarékos költségvetéssel tervezett, a belső arányokra 
vonatkozó előírásokat betartotta és a beruházás az európai uniós állami támogatási szabályok alapján 
támogatható. A projekt megvalósításának teljes költsége 42.218.610 Ft, melyen belül projekt-
előkészítési, projektmenedzsment költségek, valamint beruházáshoz kapcsolódó költségek és a 
szakmai megvalósításhoz kapcsolódó szolgáltatások költségei szerepelnek. A piac üzemeltetését az 
önkormányzat biztosítja és az első évben díjmentesen árusíthatnak a termelők, ezt követően pedig 
csekély összegű bérleti díjat számol fel az árusítás vonatkozásában, amely mindössze 500 Ft/nap 
standonként. A 24 db árusító stand, a bérleti díj, valamint a nyitvatartási napok és kihasználtság alapján 
a referencia időszakban a várható bevétel mértéke 1.119.000 –1.337.000 Ft között alakul éves szinten.  

 



 

 

A piac megfelelő működése azonban különféle költségeket is jelent: az üzemeltetés tekintetében  

anyagköltségek (538.000 – 642.000 Ft évente), és karbantartási költségek (829.000 – 1. 020.000 Ft) 
merülnek fel. Tekintettel arra, hogy a projektgazda közcélú tevékenységet folytat, felkészült arra, hogy 
a létesítmény üzemeltetése évente fenntartói hozzájárulást igényel.  

Ennek megfelelően vállalja, hogy a fenntartási időszakban keletkező működési hiányokat saját 
forrásból fedezi, és a projekt fenntartásáról gondoskodik. A fenntartói hozzájárulás teljes fenntartási 
időszakra becsült átlagos nagysága kb. évi 430.000 Ft. 

 

Támogatási időszak: 2018.11.16 – 2022.09.30. 

Támogatási összeg: 42.218.610 Ft 

 

  
 
 
 


