Kedvezményezett neve: Dunaföldvár Város Önkormányzata
Projekt címe: Dunaföldvári piactér technológiai, infrastrukturális és építészeti fejlesztése a településen élő
és működő termelők, termékfeldolgozók értékesítési lehetőségeinek bővítése érdekében
A szerződött támogatás összege: 310 000 000 Ft
A támogatás mértéke: 100 %

A Terület- és Településfejlesztési Operatív Program a fenntartható, intelligens és befogadó
növekedést célzó, a belső erőforrásokra épülő, gazdaságélénkítő és foglalkoztatás-ösztönző térségi
és helyi gazdaságfejlesztés fő eszköze, összhangban a teljes foglalkoztatásra és a munkaalapú
társadalomra vonatkozó nemzeti célkitűzéssel.
Projektünk célja, hogy ezen célkitűzéseknek teljes mértékben megfeleljünk, úgy hogy a Dunaföldvári
Piacot teljesen megújítsuk a helyi és környékbeli gazdák, kereskedők és itt élő emberek, vásárlók
teljes megelégedésére.
A projektek fejlesztési elemekeinek egyik fő célja a gazdaságfejlesztési intézkedéseken keresztül
megvalósuló munkahelyteremtés.
Fentiek mellett a felhívás kiemelt célja az önkormányzatok és az önkormányzati többségi tulajdonú
vállalkozások kisléptékű termék-előállításhoz, rövid ellátási láncokhoz kötődő logisztikai fejlesztései,
melyek eredményeként a helyi mezőgazdasági termékek helyi piacokra való hatékony eljuttatását,
a helyi termékek értékesítési csatornáinak infrastrukturális támogatását szolgáló agrárlogisztikai
beruházások valósulhatnak meg.
A fejlesztés által javul a helyi vállalkozások működési környezete, amely középtávon
munkahelymegőrzést, illetve munkahelyteremtést eredményez, és hozzájárul a város-vidék
együttműködés erősítéséhez.
•
•
•
•
•

a fejlesztés hatására településünkön javul a foglalkoztatottság, ami csökkenti az
elvándorlást, javítja az életszínvonalat,
egy jobban élhető településen jobban érzik magukat az emberek, szívesebben mondják
magukat dunaföldvárinak,
a település és a térség nevével fémjelzett termékek öregbítik jó hírnevünket,
ismertségünket egész Magyarországon,
az emberek egészségesebb ételekhez, termékekhez jutnak hozzá, ami az itt élők
általános egészségi állapotára, ezen keresztül pedig a gyógyításra fordított összegekre
is pozitív hatással van,
az itt élők gazdálkodók további fejlesztésekbe fognak, hiszen termékeiket könnyebben,
gyorsabban tudják értékesíteni. Ennek hatására az önkormányzat iparűzési adó bevételei
is növekednek.

A projekt műszaki tartalma:
A projekt részeként elbontásra kerül a piactéren található múlt század 70-es éveiben épület nyitott
csarnok épület az alatta lévő asztalokkal, valamint a térburkolattal együtt.
Fejlesztéssel érintett terület: Dunaföldvár, Vak Bottyán tér HRSZ: 4231/4
Telek területe: 8413 m2
A projekt keretében „L” alaprajzú piac épület épül meg (I. és II. épület). Az I. épületben található a
kiszolgáló vizesblokk, az akadálymentes wc, iroda helyiség, hulladéktároló és egy raktár. A

vizesblokk oldalán található 3 vízvételi/ kézmosó hely. Ebben az épületben kap helyet a 24 állásos
fedett kerékpártároló és itt lesz fixen telepített műkő asztalok, amik 60 cm szélesek. A II. épületben
szintén fixen telepített műkő asztalok lesznek.
Vak Bottyán téri parkolók kialakítása: A Vak Bottyán tér keleti felén az Alsó Burgundia utcával
szemben a kialakítandó épületszárnnyal párhuzamosan a függőleges beállású 17 db parkoló
kialakítása, ebből 2 db mozgáskorlátozott parkolóhellyel. Ide épül 6 db kisteher gépjármű
parkolóhely. A piactér keleti épülete melletti parkoló blokk kialakítása 5 db parkolóhellyel. A Vak
Bottyán tér belső felén a támfal alatti (pincék előtt) út mentén az 5111 j. állami közút felé. 12 db
parkoló lesz kialakítva.
Járdák kialakítása: Az épületek ill. a parkoló megközelíthetőségét járda kapcsolatok biztosítják a
szabványban előírt két irányú közlekedéssel,
szabványos szegélykiállásokkal és
akadálymentesített útburkolati csatlakozásokkal.
Útburkolatok kialakítása: Az új pályaszerkezetetek min. „B” terhelési osztályúak lesznek, olyan
burkolat szélességgel (~5,5 méter), hogy a két irányú közlekedés mind a Duna u. irányából az 5111
j. út irányában, ill. az Alsó Burgundia utca irányából biztosított. A burkolt felületek víztelenítése a
felszínen, ill. a meglévő föld alatti rendszer bevonásával kerül megoldásra.
Piactér burkolatának kialakítása: a térburkolás kialakítása sík járó felülettel rendelkező előre gyártott
betontermékek vagy természetes kőanyagú burkoló anyagok felhasználásával történik.
Meglévő zöldfelület fejlesztése: faültetésekkel, járdaburkolatok kialakításával, utcabútorok
kihelyezésével és közvilágítás kiépítésével történik.
A kivitelezés során részleges közmű átépítési-, bevédési- és kiváltási munkák történnek meg.
Jó környezetbe illesztett jó épülettel jó előképet mutathatunk a városról, ami megállásra és a város
megtekintésére késztetheti az átutazókat. A terület városszerkezetben betöltött jelentőségét a
városközpont közelségén, a városon átvezető úton túl az is mutatja, hogy a Duna-partra a tervezési
terület keleti határán lévő helyi közúton keresztül lehet lejutni.
A projekt tervezett befejezési dátuma: 2018.12.31.
Projekt azonosító száma: TOP-1.1.3-15-TL1-2016-00001
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Lezárult a közbeszerzési eljárás (2017.11.30.)
Dunaföldvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a "Dunaföldvári piactér technológiai,
infrastrukturális és építészeti fejlesztése a településen élő és működő termelők, termékfeldolgozók
értékesítési lehetőségeinek bővítése érdekében” elnevezésű, TOP-1.1.3-15-TL1-2016-00001
azonosító számú pályázat keretében építési munkák tervezése és kivitelezése" tárgyú
közbeszerzési eljárásban a döntést előkészítő Bíráló Bizottság értékelése alapján az eljárást
eredményesnek tekinti és elfogadja a Kbt. 76. § (2) bekezdés c) pontja szerinti legjobb ár-érték
arányt megjelenítő értékelési szempont alapján a gazdaságilag legelőnyösebb, érvényes ajánlatot
nyújtó ajánlatát.
Az eljárás nyertese:
Ajánlattevő:
Ajánlati ár (nettó):
Jótállás ideje (hónap):

Soltút Kft. 6320 Solt, Kecskeméti út 34.
281 690 140.- Ft (bruttó 357.746.478,- Ft)
36 hónap

A vállalkozási szerződés megkötésére 2017. 11. 23-án került sor és a tervezési munkákkal el is
kezdődött a megvalósítás.
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PÁLYÁZATI FORRÁSBÓL ÚJ PIACTÉR ÉPÜL DUNAFÖLDVÁRON
Dunaföldvár Város Önkormányzata vissza nem térítendő támogatást nyert a Terület- és
Településfejlesztési Operatív Program támogatási rendszeréhez benyújtott „Dunaföldvári piactér
technológiai, infrastrukturális és építészeti fejlesztése a településen élő és működő termelők,
termékfeldolgozók értékesítési lehetőségeinek bővítése érdekében” című, TOP-1.1.3-15-TL1 201600001 számú pályázatával.
Dunaföldvár Város Önkormányzata 310.000.000 Ft vissza nem térítendő támogatást nyert a „Dunaföldvári
piactér technológiai, infrastrukturális és építészeti fejlesztése a településen élő és működő termelők,
termékfeldolgozók értékesítési lehetőségeinek bővítése érdekében” című, TOP-1.1.3-15-TL1 2016-00001
számú pályázatával. 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, hosszú távon pedig a helyi termékeken
alapuló turisztikai programcsomagok kialakításában.
A projekt keretein belül a településen, a Vak Bottyán téren egy új piacépület építése valósul meg. Az épület
lehetővé teszi, hogy a településen árusító vállalkozók, kistermelők színvonalas körülmények között kínálják
áruikat a dunaföldvári – és környékbeli - lakosság számára. Az épületben az árusítótéren kívül szociális
funkciójú terek készülnek. Továbbá kialakításra kerül egy akadálymentesített vizesblokk és helyet kap egy
irodahelyiség, egy hulladéktároló és egy raktár is. Kerékpártárolók kerülnek elhelyezésre, valamint
gépjárműparkolók kialakítása is megtörténik. A projekt magában foglalja a környezet területrendezését is, a
zöld növényzet megtartásával, pihenésre szolgáló berendezések ülőpadok kihelyezésével. Járdák épülnek,
és felújításra kerülnek az útburkolatok is.
A közbeszerzési eljárás keretében kiválasztott kivitelező a Soltút Kft. a tervezési szakaszt követően tavasszal
kezdte meg a munkálatokat. Először elbontásra került a piactéren található nyitott csarnok épület az alatta
lévő asztalokkal, valamint a térburkolattal együtt. Ezt követően megtörtént a közművek kiváltása, s
folyamatban van az új csarnokszerkezet építése. Már állnak az oszlopok, és a falak, zajlik a tetőszerkezet
építése és megkezdődik a burkoláshoz az alapozás és a burkolatok kiépítése. A munkák befejezése
novemberre várható.
A projekt célja, hogy piac a helyben/szűkebben vett térségben tevékenykedő gazdáknak (őstermelőknek) és
az általuk termelt áruknak teret, reprezentációs felületet nyújtson. A helyi termelők helyzetbe hozásával azok
versenyképességét és jövedelmi helyzetük javításával közvetve munkahelyteremtő képességüket kívánjuk
erősíteni. A piac támogatja a helyi termékek értékesítését, a lokális mobilitást, az egészséges étkezést,
valamint a helyi termelők közötti kapcsolatok kialakítását.
A projekt tervezett befejezési dátuma: 2018.12.31.
Projekt azonosító száma: TOP-1.1.3-15-TL1-2016-00001

