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SAJTÓKÖZLEMÉNY
ÚJ TERMELŐI PIAC LÉTESÜLT PUSZTASZEREN
A TOP-1.1.3-15-CS1-2016-00009 kódszámú, Termelői Piac létrehozása Pusztaszeren kivitelezési
munkái befejeződtek. A használatba vételi engedéllyel rendelkező piac épületét birtokba vehetik
Pusztaszer lakói és helyi termelői.
Pusztaszer Község Önkormányzata 2016. áprilisában nyújtott be támogatási kérelmet az „Helyi
gazdaságfejlesztés” című felhívás alapján a Termelői piac létrehozására, mely pályázatra 2017. májusában
28 001 345 Ft támogatásban részesült a Terület- és Településfejlesztési Operatív Programban (TOP).
Az „Termelői piac létrehozása Pusztaszeren” elnevezésű projekt keretében egy Termelői Piac kialakítását
céloztuk meg egy új piac épület és a hozzá tartozó kiszolgáló létesítmények kialakításával, a település
központi frekventált területén.
A projekt keretein belül először elkészült a működtetést megalapozó üzleti terv illetve az engedélyes és
kiviteli tervdokumentációk. A tervek egy olyan fedett, a modern kor követelményeinek megfelelői termelői
elárusítóhelyet vázoltak fel, amely segítséget nyújt a helybeli, és a külterületen, tanyán élő lakosság
számára megtermelt javaik értékesítésében. Az engedélyezést követően 2018. 01.22-én kötöttük meg a
vállalkozási szerződést az épület kivitelezésére vonatkozóan. A munkák során a tervek szerint kialakításra
kertült a piac épülete illetve a kapcsolódó kiszolgáló létesítmények. A műszaki átadás – átvételi eljárásra
2018. októberében került sor. Mára már jogerős használatba vételi engedéllyel is rendelkezünk az épülettel
kapcsolatban.
A fejlesztés eredményeként kialakított termelői piac létrehozásával elsősorban a helyi kistermelők és
helyzetét kívántunk segíteni és így alapvetően a település gazdasági teljesítményét, valamennyi ott élő
életszínvonalát javítani. A termelők versenyelőnyeinek megerősítése révén javítható a versenyképesség és
a gazdasági teljesítmény. A helyi és elsősorban élelmiszeripari termékek piacra jutásának támogatása is a
beruházás egyik nagy eredménye. A fejlesztéssel nem csupán az érintett gazdálkodók versenyképessége,
életszínvonala javul, hanem a piactér szolgáltatásait igénybevevő lakosságé is. A modern termelői piactér e
mellett javítja a településképet.
A termelő piac működtetését a továbbiakban Pusztaszer Község Önkormányzata végzi, remélhetőleg a
településen élők és a helyi termelők legnagyobb megelégedése mellett.
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