
 
A PROJEKT BEMUTATÁSA 
 
 
 
 
Kedvezményezett neve: Végegyháza Község Önkormányzata 
A projekt címe: Termelői piactér kialakítása  
Szerződött támogatás összege: 50,00 millió Ft 
Támogatás mértéke: 100 % 
A projekt tervezett befejezési dátuma: 20 12 . 10 . 13 . 
A projekt azonosító száma: TOP-1.1.3-15-BS1-2016-00030 
 
Végegyháza településen a Petőfi Sándor és Széchenyi utca sarkán lévő 220 hrsz. alatti 
területen kerül sor a beruházásra.  
 
A projekt tartalmának bemutatása: 

 A meglévő piactérre új vásárcsarnok építése, temperáló fűtéssel ellátott vizesblokkal. 

 közlekedő út kialakítása, 

 napelem telepítése, 

 környezet rendezése, 

 új parkoló létesítése, 

 napelemes rendszer telepítése. 
 
A projekt átfogó és specifikus céljai, elvárt eredményei: 
 
A meglévő piactérre egy új vásárcsarnokot építünk, melyet az energiatakarékos üzemeltetés 
érdekében napelemmel látunk el, valamint a területen belül közlekedő utakat építünk ki és 
kialakításra kerül egy új útcsatlakozás, melyen keresztül lesz megoldva a tervezett épület 
gépjármű forgalma 
 
Ez gyakorlatilag egy zárt épület, mely alkalmas zártsorú beépítésű telekre való elhelyezésre is, 
illetve olyan szituációban, mikor a település a piacát nem köztérként használja. 
A vásárcsarnok épületben két különböző funkció kerül elhelyezésre, két sorban árusító helyek 
padokkal, valamint egy vizesblokk férfi, női és külön mozgáskorlátozott wc is épül. 
 

 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Kivitelezés 25%: 
Az eredményes közbeszerzési eljárást követően a „Végegyháza, Termelői piac építése” építési 
beruházás kivitelezésére vonatkozóan a vállalkozási szerződés 2020.01.23. napon megkötésre 
került a Komlósbau Generálkivitelező és Fővállalkozó Kft-vel (a továbbiakban: Vállalkozó). 
Tárgyi projekttel összefüggésben a kivitelezési munkálatok megindultak, a munkaterület 
átadás-átvétel 2020.02.03. napon megtörtént. A kivitelezés 25%-os részteljesítést Vállalkozó 
2020.04.22. napon elérte. Tárgyi szakmai beszámolóban e tényt igazolóan benyújtásra kerül a 
vezetett E-napló kivitelezés 25%-áig szóló része, a 25% eléréséről szóló teljesítési igazolás, 
számla részletező. Benyújtásra kerül továbbá a kivitelezés jelenlegi állásáról szóló 
fotódokumentáció, valamint a megkötött kivitelezői szerződés az összes nevesített 
melléklettel. A projekt 2017.08.01. napi kezdő napjától a Projektmenedzsment szervezet a 
konzorciumi megállapodás szerinti feladatait folyamatosan ellátta. 
 
 
  
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
Kivitelezés 50%: 
Az eredményes közbeszerzési eljárást követően a kivitelezési szerződés 2020.01.23. napon 
megköttetett. A projekt vonatkozásában a kivitelezési munkálatok megindultak, a 
munkaterület átadás-átvétel 2020.02.03. napon megtörtént. A kivitelezés 50%-os 
részteljesítést vállalkozó 2020.05.18. napon elérte, mely tényt igazolóan tárgyi szakmai 
beszámolóban benyújtásra kerül a vezetett E-napló kivitelezés 50%-áig szóló része, az 50% 
eléréséről szóló teljesítési igazolás és a számlarészletező. Felcsatolásra kerül továbbá a 
kivitelezés jelenlegi állásáról szóló fotódokumentáció, valamint a megkötött kivitelezői 
szerződés, illetve a műszaki ellenőri szerződés a kapcsolódó módosítással. A KSZ/MÁK által 
kiállított szabályossági tanúsítvány korábban már benyújtásra került (a 2. MK-hoz kapcsolódó 
szakmai beszámoló részeként.) A Projektmenedzsment szervezet az utólagos konzorciumi 
megállapodás aláírásától kezdődően a konzorciumi megállapodás szerinti feladatait 
folyamatosan ellátta. 
 

  
 
  
 
 
 
 
 
 



Kivitelezés 75%: 
Az eredményes közbeszerzési eljárást követően a kivitelezésre irányuló szerződés 2020.01.23. 
napon megköttetett. A projekt vonatkozásában a kivitelezési munkálatok megindultak, a 
munkaterület átadás-átvétel 2020.02.03. napon megtörtént. A kivitelezés 75%-os 
részteljesítést vállalkozó 2020.05.27. napon érte el. Tárgyi szakmai beszámolóban benyújtásra 
kerül a vezetett E-napló kivitelezés 75%-áig szóló része, a 75% eléréséhez kapcsolódó 
teljesítési- és szakmai igazolás, valamint számlarészletező. Benyújtásra kerül továbbá a 
kivitelezés jelenlegi állásáról szóló fotódokumentáció, valamint a megkötött kivitelezői 
szerződés, továbbá a műszaki ellenőri szerződés a kapcsolódó módosítással. A szakmai 
beszámoló kötelező tájékoztatás és nyilvánossági feladatok teljesítéséről szóló felület is 
kitöltésre kerül, az alátámasztó dokumentáció a korábbi szakmai beszámolókban benyújtásra 
került. A KSZ/MÁK által kiállított szabályossági tanúsítvány korábban már benyújtásra került 
(a 2. MK-hoz kapcsolódó szakmai beszámoló részeként.) A Projektmenedzsment szervezet az 
utólagos konzorciumi megállapodás aláírásától kezdődően a konzorciumi megállapodás 
szerinti feladatait folyamatosan ellátta. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kivitelezés 100%: 
Az eredményes közbeszerzési eljárást követően a kivitelezési szerződés megköttetett 
2020.01.23. napon. A projekt vonatkozásában a kivitelezési munkálatok megindultak, a 
munkaterület átadás-átvétel 2020.02.03. napon megtörtént. A kivitelezés 100%-os 
végteljesítést vállalkozó 2020.06.26. napon elérte az eredményes műszaki átadás-átvételi 
eljárás lefolytatását követően. Benyújtásra került a megkötött kivitelezői szerződés az összes 
nevesített melléklettel, továbbá a műszaki ellenőri szerződés a kapcsolódó módosítással. A 
szakmai beszámoló kötelező tájékoztatás és nyilvánossági feladatok teljesítéséről szóló felület 
is kitöltésre kerül, az alátámasztó dokumentáció a korábbi szakmai beszámolókban 
benyújtásra került. A Projektmenedzsment szervezet az utólagos konzorciumi megállapodás 
aláírásától kezdődően a konzorciumi megállapodás szerinti feladatait folyamatosan ellátta. 
 

  


