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SAJTÓKÖZLEMÉNY   
MEGVALÓSULT A VÁSÁRCSARNOK ÉPÍTÉSE EDELÉNYBEN A HELYI TERMELŐK PIACRA 

JUTÁSÁNAK SEGÍTÉSE ÉRDEKÉBEN 

Edelény Város Önkormányzata által benyújtott „Vásárcsarnok építésé Edelényben a helyi termelők 

piacra jutásának segítése érdekében” című és TOP-1.1.3-15-BO1-2016-00019 azonosító számú 

támogatási kérelmét a Nemzetgazdasági Minisztérium Regionális Fejlesztési Operatív Programok 

Irányító Hatósága 2017.05.16. napon kelt támogatási döntés szerint 294 000 000 Ft támogatásban 

részesítette.  

 

A beruházás célja a helyi gazdaság üzleti infrastrukturális hátterének támogatása, a helyi alapanyagokra 

alapozott, helyi termelők piacra jutását segítő térségi fejlesztés. Hozzájárul a vállalkozások 

munkahelyteremtő képességének ösztönzéséhez, a helyi gazdaság működését segítő helyi-térségi feltételek 

biztosításához, a fenntartható és befogadó fejlődés céljának eléréséhez. 

 

Az engedélyezési terv elkészítésével megbízott SAVERA Kft. munkájának eredményeként 2017.október 27-

én jogerőre emelkedett az építési engedély, ezt követően elkészült a kiviteli tervdokumentáció, majd lezajlott 

a közbeszerzési eljárás. 

Az összességében legkedvezőbb ajánlatot adó Borsod Bau 2000 Kft-vel a kivitelezési szerződés aláírására 

2018.augusztus 02-án került sor. 

Ezt követően megtörtént a munkaterület átadása, majd a kivitelezési munkálatok is elkezdődtek. 

 

Az épület kialakításának fő szempontja a nagy központi árusító tér volt, amelyet körbe vesznek a kisebb 

helyet igénylő árusító és egyéb funkciókat befogadó helyiségek. Fontos továbbá, hogy az épületbe a 

telepítés által létrejött tér felől nagyszámú bejáraton keresztül juthatunk be, valamint két oldalról is lehetőség 

nyílik a bejutásra. Az áru szállítás és rakodás folyamatát az épület hátsó részén kialakított fedett nyitott tér 

kezeli. A vásárcsarnokban egy központi csarnoktér található 48 elárusító pulttal, valamint ehhez kapcsolódva 

egy hentesüzlet, négy egyéb üzlethelyiség, két büfé és egy iroda. Az oldalsó bejáratok felé egy gépészeti 

helyiség, egy takarítószer tároló helyiség, illetve női/férfi/személyzeti, és egy akadálymentes mosdó. A 

Malomszög út felőli (déli) oldalon található egy fedett árufeltöltő folyosó, és egy hulladéktároló. Az É-i oldalon 

egy fedett-nyitott tér. Az épület északi és keleti oldalán helyezkednek el a vendégparkolók az épület hátsó, 

azaz déli oldalán helyezkednek el a dolgozói parkolók és ezen a területen zajlik le az áru szállítás 

autóforgalma is. Az épület villamos energia igényét 15 kW teljesítményű napelemes rendszer biztosítja. 

 

A vásárcsarnok megépítését követően a hiány- és hibamentes műszaki átadás-átvételre 2019.július 29-én 

került sor. 

 

 


