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Projektünk célja a TOP-1.1.3-15 „Helyi gazdaságfejlesztés” felhívás céljaihoz illeszkedve (Helyi 
termelők helyi piacra jutásának támogatása – piaci terület kiépítése, meglévő piaci terület bővítése, 
felújítása) a részben jelenleg is piaci funkciót betöltő Lőrinci Város Önkormányzata a korábbi 
Közösségi Háza és az ingatlant övező külterület infrastrukturális átalakítása és felújítása a piaci terület 
bővítése és korszerűsítése érdekében, egy új piac létrejöttét eredményezve, mely Közösségi Piac 
épületként és Piactérként fog funkcionálni. A városközpontban elhelyezkedő Közösségi Ház jelenleg 
más önkormányzati és egyéb funkciókkal megosztva nyújt alkalmi árusok, vásárok, termékbemutatók 
számára helyszínt, az ingatlan külterülete pedig ideiglenes kültéri elárusítóhelyek kitelepüléséhez nyújt 
lehetőséget helyi termelők számára. A Közösség Piac épülete közel 40 éves, számos szempontból 
felújításra szorul, a külterület beépítetlen, nem rendelkezik megfelelő infrastruktúrával, együttesen 
sem teszik lehetővé, hogy helyi termelők rendszeresen, akár egyszerre nagyobb számban 
árusíthassák itt termékeiket. A helyi termelők piacra jutásának támogatása érdekében a Közösségi 
Piac épülete és külterülete infrastrukturális fejlesztésével egy olyan piaci területet kívánunk létrehozni, 
mely minimum heti rendszerességgel, egyszerre legalább 20 helyi termelő számára képes (igény 
szerint beltéri vagy kültéri, rögzített vagy mobil) elárusítóhelyet biztosítani. A piac területén épülő 
gazdabolt a helyi őstermelők munkájának támogatását szolgálja. A költséghatékony működtetés 
érdekében a Közösségi Piac épület elavult elektromos hálózatának felújítása mellett szükséges az 
elavult fűtési rendszer korszerűsítése, az épület külső szigetelésének és csatornázásának a felújítása. 
Belső átalakításokkal az épület helyiségeit újra felosztjuk a piaci funkció maximális elérése érdekében. 
A piaci terület biztonsága szempontjából az épületen térfigyelő kamerákat helyezünk el, ez is 
szükségessé teszi az elektromos hálózat fejlesztését. Az épület szükséges akadálymentesítését is 
elvégezzük és tűzvédelmi rendszer is beépítésre kerül. A külső területen az épülettel egybekötött tető 
építése teszi lehetővé, hogy a piac az időjárási viszonyoktól függetlenül is működhessen. A piac 
területét szilárd burkolattal látjuk el, melyre rögzített és mozgatható standokat és padokat helyezünk 
el, ivóvíz és áram vételezési lehetőségeket is kiépítve. Akadálymentesített mellékhelyiség a Közösségi 
Ház épületében lesz elérhető. A terület mellé új parkolóhelyeket is létesítünk. A piac elsődleges 
célcsoportja Lőrinci Város és vonzáskörzetének őstermelői, akik közül számosan 
szándéknyilatkozatban fejezték ki hajlandóságukat a piac használatára. A létrejövő piac fontos 
értékesítési csatornát jelent a helyi termelők áruinak a lakossághoz való eljuttatásában, amivel javul a 
helyi őstermelők működési környezete, amely középtávon munkahelymegőrzést illetve -teremtést 
eredményezhet és hozzájárul a város és vonzáskörzete együttműködésének erősítéséhez. A piac 
üzemeltetéséhez Lőrinci Város Önkormányzata új munkahelyeket hoz létre. A másodlagos 
célcsoportnak számító helyi lakosság jobban megismeri a helyi termelőket és termékeiket, ami 
hozzájárul a helyi termékek preferálásának erősítéséhez. A város és vonzáskörzete lakosságának 
keresleti igényeit kielégítve a helyi gazdaság élénkülése mellett társadalmi szinten is érzékelhető 
pozitív változások várhatóak. A támogatási konstrukció célja összhangban van a projekt átfogó 
céljaként megfogalmazott helyi gazdasági környezet fejlesztésével tekintve, hogy az új termelői piac 
megépülése lehetőséget biztosít a településen élő őstermelők számára, hogy termékeiket 
eljutathassák a helyi piacra és ennek révén megfelelő és minőségi szolgáltatásokban részesüljenek a 
vevők. Mindezek hozzájárulnak a helyi gazdaság fejlődéséhez. A projekt megvalósításának teljes 
költsége 317.010.415 Ft, melyben projekt-előkészítési, projektmenedzsmenttel kapcsolatos költségek, 
beruházási típusú költségek és igénybe vett szolgáltatások költségek szerepelnek. A projekt 
megvalósításának következtében felpezsdül a térség gazdasági élete, miután jelen projekt a 
település, illetve a környékről érkező őstermelők, árusítók termékeinek piacra jutását élénkíti, könnyíti. 
Ezáltal szélesedhet és koncentrálódhat az árukínálat, amely a keresleti oldalon fennálló igényt 
elégítené ki. Termelői piac lévén a kínált árucikkek helyi termelők termékeinek árusítását teszi 
lehetővé, ami egyértelműen a helyi termékek preferálásának irányába hat. A piac kialakítása ezen 
túlmenően az infrastrukturális háttér biztosításával munkahelyteremtő hatását fejti ki azáltal, hogy 
folyamatosan lehetőséget biztosít a helyi őstermelők számára termékek árusítására. A fejlesztés a 
közvetlen hatásain túlmenően további gazdasági és társadalmi multiplikátor-hatásokat generál. Az 
elmúlt években Heves megyében szinte folyamatosan növekedett az elvándorlások száma. Ennek 
legfőbb oka, hogy a munkavállalási lehetőségek igen korlátozottak. A beruházás hatására szélesedik 
és koncentrálódik az árukínálat, és nő a munkahelyek száma melyek révén nő a településen élők 
elégedettsége, ezáltal javul a település népességmegtartó képessége. A csökkenő elvándorlások 



	

	
	

következtében nő a település lélekszáma, melynek tovagyűrűző hatása, hogy a város helyi adókból 
származó bevételei is nőnek, biztosítva ezzel a folyamatos beruházások, fejlesztések lehetőségét.  

 

 

 

 


