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Tárgy: A TOP-1.1.3-16 felhívásra „Kistelek rövid ellátási láncokhoz kötődő agrárlogisztikai 
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Előterjesztő: Nagy Sándor polgármester 

Tisztelt Képviselő-testület! 

A meglévő területek a Kistelek, Bocskai utca, hrsz.: 12/2; 12/3 telkeken helyezkednek el. A 

12/2 terület jelen pillanatban üres, tulajdoni lap szerint kivett beépítetlen területnek minősül. 

A 12/3 terület jelen pillanatban üres, tulajdoni lap szerint kivett lakóház, udvar minősítésű. 

Telkek területe: kb. 1490 m². Mindkettő Kistelek központi részén fekszik. E területeken 

merült fel a tulajdonost, azaz Kistelek Város Önkormányzatát érintően, hogy agrárlogisztikai 

centrumot hoz létre. 

 Az agrárlogisztikai centrum alapvető elemeit a következők képzik: 

Az agrárlogisztikai centrumban egy darab épületkomplexum kerülne kialakításra, amelyben 

részben üzlethelyiségek kerülnének létesítésre, részben pedig csomagoló és raktározó, illetve 

hűtve tárolásra alkalmas raktározó részek. Ebben a komplexumban továbbá kialakításra 

kerülne iroda, a létesítmény zavartalan irányítási működtetési folyamatainak érdekében, 

illetve az előírások szerint kialakítandó szociális blokk rész. Megvalósításra kerülne az 

épületkomplexum mellett egy piaccsarnok, ahol várhatóan 12 db. 3 m hosszúságú elárusító-

asztal kerülne elhelyezésre. A projekt keretén belül a technológiai folyamatokat közvetlenül 

szolgáló szükséges eszközrendszer is beszerzésre kerülne. A megjelölt helyrajzi számokkal 

azonosított területen az épületek környezetében színvonalas parkosítható közlekedőtér kerülne 

kialakításra, megfelelő burkolati elemek használatával. 

A pályázat teljes költségvetése: bruttó 147 421 275 Ft. Ezen költség tartalmazza a teljes 

építési költséget és eszközbeszerzést, valamint a kapcsolódó kiegészítő költségeket (tervezés, 

közbeszerzés, szakértői díjak, műszaki ellenőrzés, kommunikáció, eszközbeszerzés, 

kivitelezés). 

A projekt önrésze: nettó: 1.000.000Ft 

 

Kérem az előterjesztést megtárgyalni és a határozati javaslatot elfogadni szíveskedjenek. 
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Kistelek Városi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta az „A TOP-1.1.3-16 

felhívásra „Kistelek rövid ellátási láncokhoz kötődő agrárlogisztikai fejlesztései és a helyi 

termékek értékesítési csatornáinak szélesítése„ című pályázat beadása” tárgyú írásos 

előterjesztést és azt elfogadva az alábbi döntést hozza: 

Kistelek Város Önkormányzat Képviselő-testülete jóváhagyja a pályázat benyújtását az 

alábbiak szerint: 

1-2. A pályázat megvalósítási helyszínének pontos címe  
 

Kistelek Bocskai utca, hrsz.: 12/2; 12/3 
 

3. A projekt megnevezése 

A TOP-1.1.3-16 felhívásra: „Kistelek rövid ellátási láncokhoz kötődő agrárlogisztikai 

fejlesztései és a helyi termékek értékesítési csatornáinak szélesítése„   
 

4. A pályázati konstrukció száma 

TOP-1.1.3-16 Helyi gazdaságfejlesztés 
 

5. A tervezett beruházás teljes bruttó költsége: 147 421 275 Ft 

    A tervezett beruházás teljes nettó költsége: 116 700 000 Ft  

 

6. A tervezett beruházásnak a támogatás szempontjából elismerhető bekerülési költsége 

(elszámolható költsége): 116 700 000 Ft 
 

7. Az önkormányzati saját erő számszerű összege és forrásai (saját forrás, hitel, egyéb):  

Saját forrás: 1 000 000 Ft  
Hitel:  0 Ft 

Egyéb:  0 Ft 

 

8. A TOP forrásból származó támogatás igényelt összege: 115 700 000 Ft 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Nagy Sándor polgármester 

 

Kistelek, 2017. június 20. 

 

 

                                                                                                   Nagy Sándor s.k. 

                           polgármester 

 


