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A termelői piac hozzájárul a helyi, térségi kötődésű termelők versenyképességének növeléséhez, 

munkahelyek teremtéséhez. Hasonlóképpen fontos szerepet tölt be a helyi termeléshez és élelmiszer 

előállításhoz kapcsolódó hagyományok fennmaradásában. A piac javítja a helyi foglalkoztatást, a 

kereskedelmi láncok hatékonyságát, hozzájárul a település további megújításához.  

A piac építése 4515 Kék, Petőfi utca 33 szám (hrsz. 636). alatt valósul meg. A beruházás keretében 204,93 

m2 árusításra alkalmas fedett piac épül. Ezen belül kialakításra kerül 22,14 m2 húsbolt, 13,82 m2 előkészítő, 

4,76 m2 hűtő, 2,16 m2 előtér, 2,7 m2 öltöző, 3,38 m2 mosdó, 1,98 m2 takarítóeszköz tároló, 4,62 m2 

mozgáskorlátozott WC, 5,06 férfi WC, 3,08 m2 női WC, 20,95 m2 üzlethelyiség, 2,64 m2 mosdó, 20,93 m2 

üzlethelyiség, 2,64 m2 mosdó, 89,04 m2 piactér, 2,8 m2 szeméttároló, 2,24 m2 kazánház. Az ingatlanon 

gépkocsi parkolóhelyek és külön hulladéktároló is biztosított lesz, valamint a közlekedést járda kiépítése kerül 

megvalósításra. A megújuló energia hasznosítása céljából napelemek kerülnek elhelyezésre. 

Az ingatlant - utcafronti részére falazott, és fa vagy acél betétekkel díszített, északi részén zárt lemezzel, déli 

és nyugati részén ponthegesztett, a telek többi részén betonoszlopból és dróthálóból készült kerítéssel kerül 

lezárásra. Az elárusító asztalok és az üzlethelyiségek berendezési tárgyait is a beruházás keretében kerül 

beszerzésre. A projekt megvalósítási időszaka: 2021.01.01- 2022.06.30. 

A piacok támogatják a település kialakításával kapcsolatban megfogalmazott értékeket: a helyi termékek 

értékesítését, a lokális mobilitást, az egészséges étkezést, valamint a helyi termelők közötti kapcsolatok 

kialakítását. A projekt következtében jobban a helyi erőforrásokra alapozó, önellátó élelmiszergazdálkodás 

alakul ki, a környező települések termelői szempontjából pedig a piacon való megjelenés egyfajta önreklám, 

saját termékeik, munkájukat bemutató promóció. Közvetlen cél a helyi termelők által megtermelt termékek 

helyben eladása. A piac megvalósulása következtében a helyben lakók minőségi és kedvezőbb áru 

termékekhez jutnak. Közvetett cél a helyi termelők, őstermelők által fizetendő helyi adó növekedése. 

Egészséges étkeztetés, helyi termelők közötti kapcsolat kialakítása, lokális mobilitás. A piac kialakítása az 

önkormányzat számára az elsődleges szempont, a munkahelyek teremetése, a helyi termelők 

versenyképességének növelése, termeléshez kapcsolódó hagyományok fennmaradása. 


