
A Mezőkövesd Város Önkormányzata által vezetett konzorcium "Helyi termékek piacra jutását segítő 

fejlesztések a Dél-Borsodi térségben” címmel TOP-1.1.3-15-BO1-2016-00012 azonosító számon 

476,39 millió Ft támogatásban részesült. 

A kedvezményezett: Mezőkövesd, Bogács, Harsány, Mezőcsát és Ónod önkormányzata 

A projekt címe: Helyi termékek piacra jutását segítő fejlesztések a Dél-Borsodi térségben 

Elnyert támogatás: 476.396.045 Ft 

Támogatás mértéke: 100% 

Projekt azonosítószáma: TOP-1.1.3-15-BO1-2016-00012  

Pályázati felhívás: TOP-1.1.3-15-BO1 - Helyi gazdaságfejlesztés  

Támogatási szerződés hatályba lépése: 2017.01.05. 

Projektmegvalósítás időszaka: 2017.02.01 – 2020.09.30. 

  

A projekt tartalma és célja röviden:  

A pályázat Mezőkövesd Város Önkormányzata által vezetett konzorciumban valósul meg, öt telepü-

lésen létesülnek beruházások: Mezőkövesden, Bogácson, Harsányban, Mezőcsáton és Ónodon.  

A projekt keretében helyi piacok fejlesztése és korszerűsítése, valamint hűtőházak és hűtőkamrák 

kialakítása valósul meg. A projekt célja a helyi alapanyagokra alapozott közétkeztetést elősegítő inf-

rastruktúra megteremtése, és a helyi mezőgazdasági termelők és élelmiszeripari vállalkozások által 

előállított termékek piacra jutási feltételeinek javítása. 

Mezőkövesden egyrészt korszerűsítik a Damjanich u. 1. szám alatt található kollégium konyháját, 

továbbá a Szent László tér 19. szám alatt lévő üzlethelyiséget felújítják és létrehoznak egy helyi ter-

mékek árusításával foglalkozó boltot. Bogácson egy termelői piacot alakítanak ki fix árusítóhelyekkel 

a fürdő út mentén és egy hűtőházat is építenek. Harsányban szintén hűtőház épül, melynek egyik 

felében alapanyagraktár, üzemi rész, iroda és szociális blokk lesz, a csarnok részbe pedig hűtött táro-

lók és fagyasztók kerülnek. Ónodon a vásárteret fejlesztik, árusítóhelyeket alakítanak ki, vizesblokkot 

telepítenek és tereprendezés is megvalósul. Mezőcsáton új, külső és belső térrel rendelkező vásár-

csarnok épül egy már használhatatlanná vált épület helyén, valamint hűtőházat is építenek.  

 A mezőgazdaságban megtermelt termékek értékesítését támogató infrastrukturális fejlesztések a he-

lyi termelők és vállalkozók jövedelmezőségét segítik, munkahelyet teremtve a településen élő lakos-

ság számára. A beruházások a tervek szerint közvetlenül 22 fő munkahelyet fognak teremteni.  
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Sikeresen lezárult a Mezőkövesd Város Önkormányzata által vezetett konzorcium pályázata. A projekt 
keretében konyhakorszerűsítés, helyi termékbolt létrehozása, vásártérfejlesztés történt, valamint termelői 
piac, vásárcsarnok és hűtőházak épültek Mezőkövesden, Bogácson, Harsányban, Mezőcsáton és 
Ónodon. A TOP-1.1.3-15-BO1-Helyi gazdaságfejlesztés című pályázati felhívásra beküldött, TOP-1.1.3-15-
BO1-2016-00012 azonosító számú „Helyi termékek piacra jutását segítő fejlesztések a Dél-Borsodi 
térségben” című projekt 476,39 millió forint vissza nem térítendő támogatás segítségével valósult meg az 
öt településen. 
 

 
 
 
A fejlesztés eredményeként olyan beruházások valósultak meg a településeken, amelyeknek köszönhetően 
a helyben megtermelt termékek tárolásának, árusításának, illetve felhasználásának lehetősége is nőtt. A 
projekt célja volt a helyi alapanyagokra alapozott közétkeztetést elősegítő infrastruktúra megteremtése és a 
helyi mezőgazdasági termelők és élelmiszeripari vállalkozások által előállított termékek piacra jutási 
feltételeinek javítása. 
 
Mezőkövesden a 114,21 millió forintos támogatásnak köszönhetően az önkormányzat korszerűsítette a helyi 
közétkeztetést ellátó kollégiumi konyhát, valamint új eszközöket is vásárolt, egyebek mellett 
gázzsámolyokat, rozsdamentes polcokat és asztalokat. A fejlesztés eredményeként javult a közétkeztetés 
minősége, korszerű konyhában készülhetnek az ételek. A projekt keretében továbbá az önkormányzat 
felújította a Szent László tér 19. szám alatt lévő üzlethelyiséget, ahol Helyi Termékboltot alakított ki. Az 
üzletben 50 km-es körzeten belül előállított kézműves termékek, hímzett textíliák, ruhák, mézek, lekvárok, 
szörpök és ajándéktárgyak is megvásárolhatók. A boltba polcok, vitrines pultok és hűtővitrin is került 
eszközbeszerzés keretében. 
 
Bogácson Termelői Piac és hűtőház épült 73,39 millió forintos támogatás segítségével. A piac alapterülete 
összesen 172 m², ebből 132 m² a fedett árusító tér. Az épületben nyilvános mellékhelyiségek mellett egy 
helyi termékeket árusító üzlethelyiség is létesült, ahol a mezőgazdasági, illetve az egyéb értékteremtő 
közfoglalkoztatás keretében előállított termékeket értékesíti az önkormányzat. A piac a fürdővel szemben 
kapott helyet, így annak környéke is esztétikusabbá vált. A projekt keretében egy 176,41 m² területű hűtőház 
is épült – 2 hűtőkamrával, ládamosóval, göngyölegtárolóval –, amely alkalmas az önkormányzat által 
megtermelt mezőgazdasági termékek tárolására. A pályázati támogatásból zsugorfóliázó, illetve necchálós 
csomagológépet is vásárolt az önkormányzat. 
 
Ónodon a vásártér fejlesztése valósult meg 60,14 millió forintnyi pályázati támogatásból, valamint 200 milliós 
kormányzati támogatásnak köszönhetően. A beruházás eredményeként kibővült – 8,6 hektár nagyságú – 



területen egy rendezettebb, áttekinthetőbb, kerítéssel körbevett vásártér és megújult utak várják a 
vásározókat. Fedett árusítóhelyek, parkolók és három kiszolgáló épület – vizesblokkok, valamint 
irodahelyiség – is megvalósult, továbbá bővült az elektromos rendszer és hangos bemondót is létrehozott az 
önkormányzat. 
Harsányban 60,78 millió forintos támogatás segítségével egy 315,21 m² hasznos alapterületű, 2 hűtőtérből 
álló hűtőház épült vizesblokkokkal, étkezővel, kiépített kamerarendszerrel a település ipari-gazdasági 
területén. A beruházás lehetőséget biztosít az önkormányzat, valamint a helyi és környékbeli gazdák, 
őstermelők által megtermelt zöldségfélék tárolására, hűtésére. A támogatásból zsugorfóliázót, illetve 
necchálós csomagológépet, valamint egy elektromos raklapemelőt és -szállítót is vásárolt az önkormányzat. 
 
Mezőcsáton a pályázat keretében 167,86 millió forintos támogatás segítségével egyrészt a Kossuth utca 10. 
szám alatt, az egykori általános iskolai épület helyén vásárcsarnok létesült: mintegy 247,98 m² nagyságú 
belső, fedett épületrésszel és 130,26 m² nagyságú külső elárusító térrel. Másrészt a fejlesztés kapcsolódik 
a TOP-1.1.1 az élelmiszer-ipari park beruházáshoz Mezőcsáton, a település Ipari Parkjának területén 
épült fel a hűtőház, amely alkalmas a helyben és a térségben megtermelt zöldségek, gyümölcsök 
tárolására. A projekt eszközbeszerzéssel együtt valósult meg. 
 
A projekt a Széchenyi 2020 program keretében valósult meg. 
 



 


