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Tisztelt Képviselő-testület! 

 

1. Pályázat visszavonása: 

Jánossomorja Város Önkormányzata pályázatot nyújtott be a VP6-7.2.1.1-20 jelű a „Helyi 

termékértékesítést szolgáló piacok infrastrukturális- és eszköz fejlesztése” című Pályázati 

felhívásra. A projekt azonosító száma: 3190722092. 

A kiküldött hiánypótlás nem teljesíthető, mivel a részletes szakági villanyszerelési és 

épületgépészeti kiviteli tervek hiányában a részletes ÉNGY tételes költségvetési kiírás nem állt 

rendelkezésre. A szakági költségvetések elkészítésére és a 3 árajánlat bekérésére sem volt 

elegendő a biztosított határidő, továbbá a Magyar Államkincstár tájékoztatása szerint csak 47 

értékelési pontszámot kapna a pályázat. Legalább 50 értékelési pontszámot el kell érni az 

érvényes pályázathoz. 

Ezen okok miatt a Támogató javasolta a pályázat visszavonását, hogy egy újabb, átdolgozott 

pályázat minél előbb benyújtásra kerülhessen.  

A pályázatot a forrás kimerüléséig lehet benyújtani szakaszosan több időintervallum között.  

A termelői piac engedélyezési terve elkészült, a telkek összevonása megtörtént, a pályázat 

benyújtását a 113/2020. (X. 21.) Kt. határozatában támogatta a Képviselőtestület. 

A pályázat visszavonásához csatolni kell a képviselő-testületi határozatot. 

Határozati javaslat: 

Jánossomorja Város Önkormányzata Képviselő-testületének …/2021. (IX.15.) Kt. 

határozata 

1. Jánossomorja Város Képviselőtestülete a VP6-7.2.1.1-20 jelű pályázati felhívásra 

benyújtott „Jánossomorjai helyi termékértékesítő piac fejlesztése” tárgyú, 3290722092 

projektazonosító számú pályázat visszavonásáról döntött. 

2. Jánossomorja Város Képviselő-testülete teljeskörűen felhatalmazza a polgármestert a 

pályázat visszavonásával kapcsolatos ügyintézésre. 

            Felelős:  Lőrincz György polgármester 

Határidő:  2021. szeptember. 30. 

 

2. Pályázat benyújtása: 

A VP6-7.2.1.1-20 jelű a „Helyi termékértékesítést szolgáló piacok infrastrukturális- és 

eszköz fejlesztése” című Pályázati felhívásra a költségvetés átdolgozása után ismét pályázatot 

lehet benyújtani.  

A vidéki települési önkormányzatok nyújthatnak be pályázatot a meglévő helyi 

termékértékesítő piac fejlesztésére. Jánossomorja szerepel azon a listán, melyen azok a 

települések szerepelnek, amelyek pályázatot nyújthatnak be. Legalább 50 értékelési pontszámot 

el kell érni, amely teljesíthető. 

Maximum 100 mFt vissza nem térítendő támogatás igényelhető 15 % -os önerő vállalása 

mellett. 



Jelenleg a helyi termékértékesítő piac a Művelődési Ház udvarán üzemel hetente 1 alkalommal, 

péntek délelőtt, amely hivatalosan is bejelentésre került. A piacot a Balassi Bálint Művelődési 

Ház és Könyvtár üzemelteti. A piac fejlesztése időszerű. 

A WC jelenleg az udvar felől a hátsó bejáraton keresztül közelíthető meg, azonban a helyi 

kötöttségek miatt az nem építhető át akadálymentessé. 

Az udvar térburkolása, nyitott fedett szín és akadálymentes mosdó létesítése, zárható asztalok 

beszerzése, kézfertőtlenítő eszközök kihelyezése szükséges. A Felhívás szerint vannak 

kötelezően megvalósítandó projekt tevékenységek és szabadon választhatók. Az engedélyezési 

tervek elkészültek a költség igény meghatározásához és a pályázati feltételeknek való 

megfelelés érdekében is. A működési szerződés-tervezet elkészítése ill. a használati szerződés 

módosítás-tervezet is elkészült. A villanyszerelési és az épületgépészeti munkákra vonatkozóan 

részletes ÉNGY költségvetési kiírás készül és a szelektív hulladékgyűjtő edények tervezett 

kihelyezésével elérhető az 50 értékelési pont. 

A pályázatot a forrás kimerüléséig lehet benyújtani szakaszosan több időintervallum között.  

A termelői piac engedélyezési terve elkészült, a telkek összevonása megtörtént, a pályázat 

benyújtását a 113/2020. (X. 21.) Kt. határozatában támogatta a Képviselő-testület. 

A helyrajzi szám 876-ról 875-re változott a telek összevonás miatt. 

A pályázathoz csatolni kell a képviselő-testületi határozatot a projekt helyszínéről és az önerő 

biztosításáról. 

Határozati javaslat: 

Jánossomorja Város Önkormányzata Képviselő-testületének …/2021. (IX.15.) Kt. 

határozata 

 

1. Jánossomorja Város Képviselő-testülete támogatja a „Jánossomorjai helyi termékérté-

kesítő piac fejlesztése” tárgyú pályázat benyújtását a VP6-7.2.1.1-20 jelű pályázati 

felhívásra. 

            A fejlesztés helyszíne: 9241 Jánossomorja, Óvári u. 1., Hrsz: 875 

2. A Képviselő-testület teljeskörűen felhatalmazza a polgármestert a pályázattal 

kapcsolatos iratok és szerződések aláírására. 

 

3. Jánossomorja Város Képviselő-testülete a „Jánossomorjai helyi termékértékesítő piac 

fejlesztése” tárgyú pályázathoz 17.647.024 Ft önerőt biztosít összesen a 2021-2023. évi 

költségvetésében. 

Felelős:  Lőrincz György polgármester 

Határidő:   2021. október. 17., ill. az éves költségvetések elfogadásának határideje 

 

 

 

 

Kérem a pályázat visszavonását, ill. benyújtását támogatni szíveskedjenek. 



 

Jánossomorja, 2021. szeptember 7. 

 

                                                                    Tisztelettel: 

 

                                                                                                                     Lőrincz György s.k. 

                                                                                                                           polgármester 

 


