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1. Vezetői összefoglaló
1.1
Kiinduló helyzet ismertetése:
Gyomaendrőd Békés megyében, az ország Dél Alföldi régiójában található település. A Hármas-Körös
partján, festői természeti környezetben fekvő városunk Békés megye nyugati kapuja. A Gyoma és Endrőd
egyesülésével létrejött település, gazdag vallási és változatos népi hagyományokat őriz, egyedülálló
természeti és kulturális értékekkel rendelkezik.
Mint fogadó város, elmaradott térségben található. A térségre jellemző jelenlegi gazdasági és társadalmi hatások
a település fejlődésében is kedvezőtlen hatásokat idéznek elő. A város egyre inkább veszít lakosságmegtartó
képességéből, lakosságának száma folyamatosan csökken, nagy a munkanélküliség aránya. A 22-35 éves
korosztály munkahely hiánya miatt elköltözik településünkről, nagyobb városokban, vagy külföldön vállal
munkát.
Gyomaendrőd város vezetése felismerve ezt a problémát a civil szférával összefogva célul tűzte ki a
település lakosságszámának megtartását, a település turisztikai és gazdasági fejlesztését. Megalakult a
Turisztikai Desztinációs Menedzsment szervezet, mely a város turisztikai koordinációs feladatait hivatott
ellátni a város vezetésével együttműködve.
A város eddigi fejlesztései főként az infrasturktúrális környezet minőségi kialakítását célozták meg,
mely alapja a turisztikai fejlesztéseknek is.
Az önkormányzat és a TDM szervezet közösen kialakította tursztikai fejlesztési stratégiáját. Megtalálta
a kapcsolódási pontokat az erősen vallási kötődésű Endrődi településrész és a Gyomai városrész között. A város
természeti és kulturális értékeinek kihasználása mellett a zarándokturizmus hagyományteremtésével az
ökoturizmus bevonásával egy olyan átfogó komplex fejlesztési programot tűzött ki célul, ami nem csak a város
turisztikai fejlődését indítja meg, hanem a gazdasági fellendülést is megalapozhatja.
A kialakított stratégia célok jól illeszkednek az országos idegenforgalmi stratégiai célok, a Dél-Alföldi
régió és Békés megye turisztikai célkitűzéseihez. A pályázati programunk, fejlesztési elképzeléseink
Gyomaendrődöt egységes egészként kezeli, a város teljes területét átfogja.
A tervezéskor különös figyelmet fordítottunk a klíma-, a látogató- családbarát kialakításokra az
ökoturisztikai bemutatóhelyek tervezési előírásaira, az épületek energiatudatos kialakítására.
1.2. A projekt megvalósítása esetén
nő az idelátogató turisták eltöltött éjszaka száma, ezáltal a város idegenforgalmi és iparűzési adója. A
szolgáltatók fejlesztenek, több munkaerőt tudnak foglalkoztatni folyamatosan, nő a jövedelemtermelő képesség.
Nagyon fontos, hogy az időbeni és térbeli koncentráltság a turizmus területén Gyomaendrődön megszűnik,
hiszen a tervezett attrakciók egész évben nyitva tartanak és nem csak a jelenleg kialakult Liget-fürdő területére
koncentrálódnak. A kialakított programcsomagokban nem csak gyomaendrődi programokat tudunk kiajánlani,
hanem a megyében lévő látványosságokat is be tudjuk vonni, telekocsi programokat indítva. Így nem csak
Gyomaendrőd, hanem Békés megye többi települése is élvezője lesz a gyomaendrődi fejlesztéseknek. A
megnövekedett foglalkoztatás, a határ mentén átnyúló kapcsolatok erősödése, a gazdasági fellendülés Békés
megyében az állam stratégia céljainak megvalósítását segíti.
1.3
Az elsődleges célcsoport
a vallási, történelmi és kulturális, valamint természeti adottságok iránt érdeklődő ökoturisták. Ezen belül fontos a
családok, csoportok és egyéni turisták igényeinek a kiszolgálása, de fontos, hogy olyan turisztikai attrakciók és
szolgáltatások kerüljenek kialakításra településünkön, melyek valamennyi turisztikai csoport számára élményt,
kikapcsolódást és pihenést jelentenek. Napjainkban újabb és újabb területek kapcsolódnak be a nemzetközi és a
belföldi turizmusba egyaránt, a kiéleződő versenyben pedig csak az az utazási célterület, vagy turisztikai
szereplő maradhat talpon, amely a mind magasabb minőségi elvárásoknak is megfelel. A célterületeknek,
desztinációknak a turisták igényeinek megfelelő szolgáltatásokkal kell rendelkezniük.
1.4 A projekt három tématerületet foglal magába:
Vallási turizmus, Ökoturisztikai célú fejlesztések, Történelmi és kulturális örökség turisztikai hasznosítása
1.4.1.

Vallási turizmus:
Városunk évszázadokra visszanyúló vallási és kulturális hagyományokkal rendelkezik. A lakosság
döntő többsége római katolikus vallású, a hitgyakorlás lehetősége a Szent Imre és a Jézus Szíve katolikus
templomban is rendelkezésre áll a lakosság számára. 1903-ban épült meg a Szent Antal kenyérsütő ház, mely
fontos kultúrtörténeti emléke városunknak. 1930-ban épült fel a Katolikus népház, mely a lakosság hitéletét és
közművelődését szolgálja a mai napig is. A településünk vallási életét a nagyszámú fogadalmi keresztek és
útmenti feszületek is szimbolizálják.
Gyomaendrőd a trianoni határmódosításig a Nagyváradi Egyházmegye legnyugatibb bástyája volt.
Történelmi, gazdasági és vallási kapcsolatai a Partiumban, a bihari – nagyváradi régióhoz kapcsolódtak.
Fontosnak tartjuk, hogy történelmi múltunkat a jelen és a jövő nemzedéke számára is megőrizzük és
továbbvigyük, kihasználjuk a vallás és zarándok turizmusban rejlő lehetőségeket, összekapcsolva a modern
életvitellel társuló érdeklődéssel.
2012. május 3-án első alkalommal indult el településünkről a Szent László zarándokút Nagyváradra.
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A zarándokút a Körösök gátján haladó gyalogzarándoklat. Az érintetlen természeti környezet biztosítja a
zarándokok lelki megnyugvását, az elmélyült lelki gyakorlatot. A vallásturisztikai fejlesztés jelentősége azért is
fontos számunkra, mert a Szent László zarándokutat a későbbiekben Somogyvárról, majd Zágrábból
szeretnénk indítani, így a pályázatunk elemeként megvalósítandó zarándokszálláshely fontos állomása lesz a
több országon átívelő zarándoklatnak is.
A vallási turizmus fejlesztése kapcsán kialakítandó 21 fő elszállásolására alkalmas Szent Antal
zarándokszálláshely két-három napos pihenőhelyként működik majd. Az épület tervezésénél nagy figyelmet
fordítottunk annak energiatudatos, és teljeskörű akadálymentes tervezésére. Az épület a tervezett napelemes,
napkollektoros és hőszivattyús rendszer segítségével, a fűtés és elektromos energiaellátás tekintetében önellátó
lesz.
A szálláshely környezetében kialakítandó turisztikai attrakciók kapcsolódnak a Szent László és a Szent Antal
kultuszhoz, és a keresztény értékek mentén épülnek fel. Így azoknak a zarándokoknak, vallási turistáknak, akik
szeretnének 1-2-3 napos pihenőt tartani biztosítani tudjuk nem csak a szállást, hanem a várost és hagyományokat
megismertető programokat is.
A zarándokút közvetlen közelében található Erzsébet liget és környéke a projekt kapcsán további
lehetőségeket biztosít a zarándokok és vallási turisták részére. A ligetet a városközponttal két híd köti össze,
melyek a Hármas-Körös Hantoskerti-holtágát szelik át. A közúti híd, Nepumuki Szent János kultuszát képviseli,
melyet a hídon elhelyezett szobor szimbolizál. A jelenlegi gyalogos híd kialakítása miatt nem teszi lehetővé a
holtág csónakázhatóságát, és esztétikailag sem illik bele ebbe a festői természeti környezetbe. Az újonnan
épített híd a projekt révén Szent Lászlóhoz kapcsolódik majd, mely híd a tanösvény részeként gyalogosok és
kerékpárosok részére biztosít nyugodt közlekedést. A híd nyitott galériája egyik oldalon a Szent László
legendákat mutatja be, másik oldalon az Erzsébet liget története kerül bemutatásra a látogatók számára,
esztétikus, újszerű technikai megoldásokkal. A híd fő eleme a Szent László szobor. A híd díszkivilágítása
napelemes LED-sorral készül.
A holtág partján kialakításra kerül a Szent László szabadidő- és kulturális park, mely egyben az
Erzsébet ligeti tanösvény kiinduló pontja is. A pihenést árnyékolókkal fedett helyen ivóvíz kutak kialakítása
mellett biztosítjuk. A szabadidő- és kulturális park 1500 fő befogadását teszi lehetővé, ahol megrendezésre kerül
a Szent László napi rendezvényünk, melyet nemzetközi méretű eseményként, a hagyományteremtés szándékával
tervezünk. A park természeti adottságai révén lehetőség nyílik a vízre benyúló bemutató-kiállító-rendezvénytér
kialakítására is, mely a város kulturális és vallási értékeinek bemutatásának a helyszíne lesz. További
programajánlat a szabadtéri programok eltöltésére a látogatók számára biztosított csónakázási lehetőség, mely a
projekt révén lehetővé válik.
1.4.2.

Ökoturizmus:
Az ökoturizmus keretén belül a híd másik oldalán kerül kialakításra az Erzsébet ligeti tanösvény,
mely egyedi, új technológiák, és interaktív szemléltető eszközök révén mutatja be a természet értékeit,
biztosítja a szabadidő élményszerű eltöltését, az önálló aktív ismeretszerzést a látogatók számára az ökoturizmus
jegyében. A tanösvény részeként kialakításra kerül egy három szintes 15 méter magas kilátó is, mely „sétautat”
biztosít a fák lombaji között. A tanösvény kialakításánál törekedtünk olyan technológiák és elemek beépítésére,
melyek az országban is egyedülállóak, az ismeretterjesztés mellett játszva tanítják a „kicsiket és nagyokat”
egyaránt. A tanösvény egy része a holtág nádasán vezet keresztül, ahol a vízi világot ismerhetik meg az
idelátogatók.
Az ökoturisztikai fejlesztésen belül kialakításra kerül a város két különböző pontján két
látógatóközpont. A tervezésnél itt is nagy figyelmet fordítottunk a látogató-, családbarát kialakításra.
energiatudatos, és teljeskörű akadálymentes tervezésre. Az épületek a tervezett napelemes, napkollektoros és
hőszivattyús rendszer segítségével, a fűtés és elektromos energiaellátás tekintetében önellátóak lesznek.
A „Körös látogatóközpont” a város központjában található jelenleg üresen álló önkormányzati
épületben kerül kialakításra. A fogadótérként szolgáló épület a Gyomaendrődre látogató turistát info pontként
megismerteti mindazon tudnivalókkal, programlehetőségekkel, melyek az itt tartózkodásukat élményekkel tölti
meg. Segít a szervezésben, programcsomagokat ajánl, internet elérési lehetőséget biztosít.
A kiállító térben állandó kiállítási elemként a víz kapja meg a főszerepet, az „esőtől – szennyvíztisztításig”
témakörben. Elsődleges célunk, hogy felhívjuk a figyelmet a Földön egyre fogyó víz rendkívüli fontosságára az
ember életében. Emellett tájtörténeti vándorkiállítás is kialakításra kerül, mely az országban elsőként
településünkön mutatkozik be. A vándorkiállítás témája a mai Körösök kialakulásának rövid története, a folyó
szabályozása, holtágak kialakulás, a táj változása az elmúlt századok során.
Az épület udvarán bio piac kerül kialakításra, ahol a helyi kistermelők áruit vásárolhatják meg a turisták. A
pihenést és a gyermekek kellemes időtöltését az udvaron kialakított árnyékolókkal ellátott zöld környezetben
pihenőhelyek biztosítják. Az udvar kisebb ismeretterjesztő, szórakoztató rendezvényeknek is helyet biztosít.
A „Bárka látogatóközpont”, mely a Templom-zugi holtág partján kap helyet, új építésű épület, mely
mind építészetileg, mind energetikailag megfelel a mai kor követelményeinek.
A Körös halászati hagyományainak bemutatása, a hal fontos szerepe a népi és a mai táplálkozásban és a hal,
mint kulturális szimbólum megismertetése a központi témája. A látogatók a modern ismeretátadás eszközeivel
és a hagyományos kiállítások elemeivel kialakított oktatási és közösségi térben, élményszerűen sajátíthatják el az
ökológiai gondolkodást, a környezetvédelem és a természetvédelem prioritását modern világunkban. A víz és
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az ember évezredeken át való együttműködését kiállítások, múzeumpedagógiai foglalkozások, szakvezetések,
múzeumi órák segítenek megismerni és megérteni.
A látogatóközpont udvarán kialakított kerengőben szabadtéri kiállítás, múzeumpedagógiai
foglalkoztató tér, gasztronómiai sarok és egy „tantó” kap helyet. A családbarát és látogatóbarát elemek itt is
nagyszámban megtalálhatóak.(pihenő terület, gyermek játszórész, „zöld bolt”, info kommunikációs eszközök
stb.)
1.4.3. Történelmi és kulturális örökség turisztikai hasznosítása, „Szent Antal” kenyérsütő háza:
Olyan kulturális emlék, mely régiónkban és talán az országban is egyedinek nevezhető. Jelenleg az épület
nem az önkormányzat tulajdonában van. A projekt részét képezi annak megvásárlása.
A városba látogató zarándokok és más célcsoportok számára a tradicionális kenyér-, kalácssütés bemutatása
mellett a kulturális örökségünk történelmének megismerése is a program részét képezi. Az épület eredeti
formában történő visszaállítása a cél. Az udvarán fedett pihenőhely kerül kialakításra. A hátsó kerítés falon
Szent László fogadalmi kereszt elhelyezésére lesz lehetőség, ezzel is egy hagyományt indítva a zarándokok
részére.
1.5
A projekt megvalósításának tervezett ütemezése:
2013. február 1. – 2015. január 31. közötti időszak. 2013. évben kerül megvalósításra a Szent László híd és Szent
László szabadidős és kulturális park, az Erzsébet ligeti tanösvény és a „Körös bemutatótér”. 2014. évben történik
meg a Szent Antal Zarándokszálláshely és Szent Antal sütőház kialakítása. A „Bárka bemutatótér” kialakítására
2013. szeptember hónaptól 2014. május hónapig kerül sor.
1.6
A projektet megvalósítandó szervezet
Gyomaendrőd Város Önkormányzata, jogi státuszát tekintve önkormányzat, költségvetési rend szerint
gazdálkodó szerv. Az önkormányzat tevékenységi köre általános államigazgatás. Vállalkozási tevékenységet
nem folytat, valamint általános szabályok alapján adóalany.
Az önkormányzat feladata a helyi közszolgáltatások körében különösen a településfejlesztés, a
településrendezés, a környezetvédelem, a lakásgazdálkodás, a vízrendezés és csatornázás, a köztemető
fenntartása, közút és közterület fenntartás, a tömegközlekedés és a köztisztaság biztosítása. Közreműködik a
helyi tűzvédelemben, a közbiztonságban, az energiaszolgáltatásban, a foglalkoztatás megoldásában, támogatja a
sportot, a tudományos és művészeti, turisztikai tevékenységeket, gondoskodik a helyi óvodák és iskolák
megfelelő működtetéséről, biztosítja a nemzeti és etnikai kisebbségek jogainak érvényesítését.
Gyomaendrőd Város Önkormányzata a projekt megvalósítására …. számú határozatával 5 tagú
projektmenedzsmentet állított fel. A projektmenedzsment tagjai magas szintű tudással és gyakorlattal
rendelkeznek, korábban számos Európai Uniós és hazai pályázat megvalósításában részt vettek már. A
projektmenedzsment tagjai: 1 fő projektmenedzser, 1 fő pénzügyi vezető és 3 fő projekt asszisztens. A
menedzsment működésére és feladataira vonatkozó szabályozás részletesen kifejtésre kerül a Megvalósíthatósági
Tanulmány 4.4. pontjában.
1.7
A projekt által megvalósuló turisztikai attrakciók és szolgáltatások üzemeltetését két üzemeltető fogja
ellátni, mely a turisztikában jártas, gyakorlattal rendelkező szakemberek irányítása alatt működik.
A vallási és kulturális turizmus keretein belül megvalósítandó projektelemek üzemeltetése a Közművelődési,
Közgyűjteményi és Szolgáltató Intézmény-, az önkormányzat önállóan működő intézménye fogja ellátni, míg az
ökoturisztikai elemek üzemeltetése a Gyomaendrődi Üdültetési Szövetség Turisztikai Egyesületének feladata
lesz az önkormányzattal kötött üzemeltetési szerződés alapján.
A projekt megvalósítása révén közvetlenül 7,5 fő új álláshely kerül kialakításra. A településre látogatók
számának növekedésével pedig további munkahelyek kialakítása várható közvetetten (szálláshelyek,
vendéglátóegységek) településünk vállalkozói szférájában.
A látogatószám növekedéséből adódóan a település idegenforgalmi bevétele nőni fog, közvetett hatásként pedig
nőni fog az iparűzési adóból származó bevétele az önkormányzatnak a fenntartás éveiben.
1.8. Fenntarthatóság
1.8.1. A projekt pénzügyi fenntarthatósága biztosított, a várható bevételek valamennyi projekt elem
tekintetében biztosítani fogják a felmerülő fenntartási és pótlási kiadásokat (belépőjegyek, programdíjak
árbevétele).
1.8.2. A szakmai fenntarthatóság hosszútávon szintén biztosított, hisz az önkormányzat olyan üzemeltetőkkel
köt szerződést a fenntartásra, akik kellő tapasztalattal, tudással, jó szervezési és koordinálási képességekkel
rendelkeznek. A megvalósítás során olyan projekt elemek kerülnek kialakításra az egyes területeken, amelyek
hosszútávon biztosítani tudják az egyediséget, magas szakmai színvonalat az egyes témákhoz kapcsolódóan.
1.8.3. A projekt környezeti fenntarthatósága szintén biztosított, hiszen olyan korszerű környezetkímélő
„klímabarát”, megoldásokkal kerülnek az egyes elemek kialakításra, melyek hosszútávon biztosítják a
környezetünk védelmét, és minimalizálják a káros anyag kibocsátást a működés során.
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2.

A projektgazda tevékenységei és korábbi fejlesztései

2.1. A projektgazda bemutatása:
A projektgazda Gyomaendrőd Város Önkormányzata, jogi státusza önkormányzat, költségvetési rend szerint
gazdálkodó szerv.Az önkormányzat székhelye Gyomaendrőd Város Polgármesteri Hivatalában van, amely
Gyomaendrődön, a Szabadság tér 1. szám alatt található. Az önkormányzat tevékenységi köre általános
államigazgatás. Vállalkozási tevékenységet nem folytat, valamint általános szabályok alapján adóalany.
Az önkormányzat a jelen pályázat keretei között megvalósítandó projekt esetében a 2007. évi CXXVII. törvény
alapján nem igényel vissza Áfa-t, mert a tevékenységből ÁFA köteles bevétele nem keletkezik az évek során.
Célkitűzései közé tartozik a
 munkahelyteremtés elősegítése, a vállalkozások ösztönzése
 a város infrastruktúrájának továbbfejlesztése
 a turisztika előre mozdítása
 az oktatás korszerűsítése

közművelődés és a sport tárgyi eszközeinek biztosítása
 együttműködés a civil szervezetekkel
Az önkormányzat próbál minden lehetőséget megragadni annak érdekében, hogy Gyomaendrőd turisztikai
kínálatát lehetőségei szerint továbbfejlessze.
A tavasztól őszig tartó időszakban több olyan rendezvényre is sor kerül, melyhez az önkormányzat támogatást
biztosít. Ezek közül kiemelhetjük a Nemzetközi Sajt- és Túrófesztivált, a Nemzetközi Halfőző Versenyt, a
Nemzetközi VW Bogártalálkozót, a Suttyomba Népzenei Fesztivált, a Pünkösdi Bográcsos Ételfőző Fesztivál és
Családi napot, a Tudományos Néprajzi Konferenciákat, Diákszínjátszók Találkozóját, a Bogrács Napját és a
Szaloncukor Kupát, valamint felsorolhatnánk számos kisebb rendezvényt is, melyek színesítik a város életét és
programokat biztosítanak az ide látogató turistáknak.
A városban több olyan látnivaló is található, melyet az önkormányzat működtet, vagy működéséhez támogatást
nyújt. Ezek közül fontos említeni az Endrődi Tájház és Helytörténeti Gyűjteményt, a Vidovszky Béla
Helytörténeti Gyűjteményt, valamint a Kner Nyomdaipari Múzeumot.
Nagyon fontos a parkok és közterek gondozása, hiszen hozzájárulnak a településkép kialakításához; az ide
látogatók véleményét nagyban befolyásolja az őket fogadó város képe.
Valamint meg kell említeni a Liget-fürdő és Kempinget is, hiszen a fürdőt üzemeltető kft. 100 % önkormányzati
tulajdonban van, valamint az önkormányzat jelentős támogatást biztosít a fürdő működéséhez.
2.2. Gyomaendrőd Város Önkormányzata által korábban végrehajtott, turisztikához köthető beruházások
Gyomaendrőd Város
Liget Fürdő fejlesztése
Városi Örökség megőrzése és
idegenforgalmi
korszerűsítése Gyomaendrődön
koncepciójának
elkészíttetése
Gyomaendrőd
Gyomaendrőd
Gyomaendrőd
Megvalósítás
helyszíne
2008. év
2002-2004.
2011.év
Megvalósítás
időpontja
9.000.000 Ft
873.943000 Ft
56.162.826 Ft
Megvalósítás
költsége
Támogatás: 6.300.000
Támogatás: 463.108.000 Ft
Támogatás: 47 733 231 Ft
Forrása
(saját
Ft
(Széchenyi Terv, TEKI,
(DAOP)
forrás,
(DARFT-TEKI) Phare, Phare-hoz kapcsolódó
Saját forrás: 8.429.595 Ft
támogatás)
Saját forrás: 2.700.000
kormányzati
Ft
társfinanszírozás)
Saját forrás: 410.835.000 Ft
Gyomaendrőd
nem A pályázat célja az volt, hogy Gyomaendrőd
gyomai
Célja,
rendelkezett
önálló a
Liget-fürdő
a
kor településközponti részén helyi
indokoltsága
településfejlesztési
igényeinek
megfelelő kulturális, építészeti értékek
koncepcióval.
Fő fejlesztése megvalósuljon.
feltárására,
közigazgatási
célunk az volt, hogy Fontos volt a gyógyászatban funkciót
ellátó
épületek
olyan
irányvonalat alkalmazott
kezelések energia-racionalizálással
ismerjünk meg, mellyel skálájának és kapacitásának egybekötött
felújítására,
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Outputok,
eredmények,
hatások

megállítható a település
további
leszakadása,
megvalósulhat
a
felzárkózás, folyamatos
fejlődés.

bővítése, továbbá a strand
rész megfeleljen az EU
szabványoknak azzal, hogy
növekedjen
a
látogatók
száma is. A beruházás
kapcsán
fellendülő
idegenforgalom multiplikatív
hatást fejt ki a gazdaság
egyéb területein is azzal,
hogy az általános gazdasági
élet
fellendítésével
új
munkahelyek is teremtődnek.

A koncepció olyan
fizikai és szabályozási
környezetet
teremt,
amellyel hosszú távon
is
képes
vállalkozásokat
vonzani és tartósan
letelepíteni, amelyek
lépést
tartanak
a
fejlődéssel,
és
versenyképes
termékekkel,
szolgáltatásokkal
lépnek ki a piacra.

A beruházás létrehozását
követően nőtt a forgalma a
Liget Fürdőnek, úgy a strand,
mint
a
gyógyászati
szolgáltatások területén. A
fejlesztés megvalósításával
előnyre
tettünk
szert
versenytársainkkal szemben.
A medencék száma nőtt, a
szezon hossza 20 hétről 50
hétre emelkedett, jelentősen
nőtt az árbevétel és a
látogatót száma is.

Kner
emléktér
kialakítása

Megvalósítás
helyszíne
Megvalósítás
időpontja
Megvalósítás
költsége
Forrása
(saját
forrás,
támogatás)

Célja,
indokoltsága

települési
zöldterületek
megújítására
irányuló
beruházást valósítottunk meg. A
projekt során egy helyi védelem
alatt álló épület (Városháza
épülete) és egy műemléki
környezetben álló, a gimnázium
könyvtáraként
funkcionáló
épületrész
homlokzatának
energia-racionalizálással
egybekötött felújítása valósult
meg. Továbbá a Szabadság
téren található szökőkút és
közvetlen
környezetének
felújítása, a Hantoskerti Holtág
mellett sétány kialakítása.
A projektben valósult meg
Gyomaendrőd
városközpontjának
részleges
rehabilitációja. Megújult a több
mint 120 éves Városháza belső
homlokzata, új nyílászárók és új
tetőszerkezet beépítésére került
sor. A támogatásból megújult a
főtér buszmegállóval szemközti
része, és a Kner Imre
Gimnázium, Szakközépiskola
és Kollégium könyvtárépülete.

A Hármas-Körös hullámtéri
túraútvonal tájékoztató és
útbaigazító tábláinak cseréje

Gyomaendrőd

Kerékpárút-hálózat fejlesztése
Gyomaendrődön,
a
közintézmények
biztonságosabb
megközelíthetősége érdekében
Gyomaendrőd

2004-2005.

2010-2011.

2003. év

Gyomaendrőd

38.889.000 Ft

158 058 136 Ft

856.480 Ft

Támogatás:
29.753.000 Ft
(Széchenyi Terv és
CÉDA)
Saját forrás:
9.136.000 Ft
A Szabadság térhez
szorosan kapcsolódó
Kner
emléktér
létrehozásával,
parkosításával
városunk zöldfelületi
rendszere
egy

Támogatás: 142.252.322 Ft
(DAOP)
Saját forrás: 15.805.814 Ft

Támogatás: 428.240 Ft
(Széchenyi Terv)
Saját forrás: 428.240 Ft

A projekt egyik része a
Gyomaendrőd várost átszelő
4232. számú közút belterületi
szakaszán létesítendő vegyes
gyalog és kerékpárút, a
második
része
önálló
kerékpárút létesítése a 46.

A Hármas-Körös hullámterében
található túraútvonalon (mely a
Körös-Maros Nemzeti Park
része)
a
megrongálódott,
kifakult
tájékoztató
és
útbaigazító táblák cseréjére
került sor a projekt keretei
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elemmel
bővült,
továbbá létrehoztunk
a település neves
szülötteihez
méltó
emlékhelyet.

Outputok,
eredmények,
hatások

Az
emléktér
építményei,
létesítményei
illeszkednek
a
környezethez,
valamint
a
berendezési tárgyak
is harmonizálnak a
Szabadság
tér
kihelyezett
köztéri
bútoraival,
hangsúlyozva
a
kisvárosi hangulatot;
ezáltal
idilli
környezetet
teremtettünk a város
egy
központi
területén.

számú
főközlekedési
út
(belterületi) Bajcsy Zsilinszky
úti szakaszán.
Mindezt indokolja az projekt
által érintett szakaszokon
található
köz-,
oktatási-,
egészségügyi
intézmények
(Kis Bálint Általános Iskola és
Óvoda;
Kner
Imre
Gimnázium, Szakközépiskola
és Kollégium; Bethlen Gábor
Szakképző
Iskola
és
Kollégium;
Gyomaendrőd
Város Polgármesteri Hivatala;
OTP Bank Gyomaendrődi
Fiók; Autóbusz állomás Szabadság tér, stb.), valamint
ezen felül az itt található
munkahelyek nagy száma is.
A
fentiekben
ismertetett
szakaszok
megépítésével
megteremtettük
a
kerékpárosok
számára
a
biztonságos
közlekedés
alapvető feltételeit, illetve
lehetővé tettük számukra az
érintett területen található
célállomások
biztonságos
megközelíthetőségét.

között.
Cél volt, hogy a Hármas-Körös
folyó és holtágai élővilágát
bemutassuk, ezzel a környezet
védelmére
és
szeretetére
neveljük a turistákat.

Az új táblák könnyebbé tették a
tájékozódást a túraútvonalon a
kirándulók számára, míg az
élővilágot szemléltető táblák
színesebbé, élvezetesebbé teszik
a túrázást a helyi élővilág
megismertetésével.

2.3. Az elmúlt öt évben állami támogatásból megvalósított projektek
Projekt
megnevezése

A megvalósítás
időpontja

Selyem út III.
útépítés

2009.02.02

A
polgármesteri
hivatal
kirendeltségének
akadálymentesítése

2008.12.31

A projekt összes
költsége (Ft)

Támogatott
projekt esetén
pályázati azonosító
szám
46 276 177 DAOP-3.1.1/B-2007
DAOP-3.1.1/BÖnkormányzati
és 2007-0109
állami
tulajdonú
belterületi, valamint
önkormányzati
külterület,
közutak
fejlesztése
9 502 299 DAOP-4.3.1-2007
DAOP-4.3.1-2007Akadálymentesítés
0061
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Támogatott projekt
esetén program neve

Gyomaendrőd Város
Belterületi
csapadékvíz
elvezetés VII. ütem

2011.09.26

Közlekedés
biztonsági
fejlesztések
Gyomaendrődön

2010.05.11

A polgármesteri
Hivatal kirendeltségi
épületének felújítása

2009.06.08

Gyomaendrőd Város
Polgármesteri
Hivatalának
komplex
akadálymentesítése

2010.08.16

Útépítések és
felújítás
Gyomaendrődön

2010.01.31.

Kerékpárút hálózat
fejlesztése
Gyomaendrődön a
közintézmények
biztonságosabb
megközelíthetősége
érdekében
Városi örökség
megőrzése és
korszerűsítése
Gyomaendrődön

2010-2011

Helyi és térségi
jelentőségű
vízvédelmi
rendszerek
fejlesztése
Gyomaendrőd
szennyvíztisztító
telepének
korszerűsítése
Hősök útja felújítása

2011.03.30

2012.

2012.04.10 (kezdés)

2009.12

91 621 000 5/2010.(I.28)
ÖM
Belterületi,
belvízrendezési célok
támogatása
25 710 217 DARFT-TEKI-2009
Helyi önkormányzatok
fejlesztési
feladatai
területi kiegyenlítést
szolgáló
önkormányzati
fejlesztési feladatok
támogatása
(DélAlföld)
27 580 700 DARFT-CÉDE
Pályázat
önkormányzati
fejlesztések
támogatására a DélAlföldi Régióban
13 157 000 DAOP-4.3.1-09
Egyenlő
esélyű hozzáférés a
közszolgáltatásokhoz
(Akadálymentesítés)
71 868 405 DAOP-3.1.1/B-082008 Önkormányzati
tulajdonú belterületi
valamint
önkormányzati
külterületi közutak
158 058 136 DAOP-3.1.2/A-2008
Kerékpár út hálózat
fejlesztése

56 162 826 DAOP-5.1.2/B-09
A
városi
örökség megőrzése és
korszerűsítése
370 114 100 DAOP-5.2.1/A-2011
ebből Helyi
és
térségi
önkormányzatunkra jelentőségű
eső rész vízvédelmi rendszerek
101 158 078 fejlesztése
859 171 000 KEOP-1.2.0/09-11
Szennyvíz elvezetés és
tisztítás megvalósítása
17 416 249 HÖF-TEUT

5/2010.(I.28) ÖM
rendelet
alapján
benyújtott pály.
DARFT-TEKI-2009

DARFT-CÉDE
0400042/08D

DAOP-4.3.1-092009-0054

DAOP-3.1.1/B-082008-0063

DAOP-3.1.2/A2008-0009

DAOP-5.1.2/B-092009-0004

DAOP-5.2.1/A2011-0010

KEOP-1.2.0/09-112011-0055
040000409U

2.4.
A projekt által megvalósított turisztikai attrakciók és szolgáltatások fenntartási időszakban
történő üzemeltetőinek bemutatása:
A projekt által megvalósított attrakciók és szolgáltatások üzemeltetését önkormányzatunk két szervezet által
kívánja megvalósítani.
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1.
A vallási turizmus keretén belül létrehozott Szent Antal Zarándokszálláshely és Szent László Híd,
valamint a Történelmi és Kulturális Turizmus keretén belül létrehozott Szent Antal Sütőház üzemeltetésével az
önkormányzat önállóan működő intézményét bízza meg.
Az intézmény bemutatása:
Az intézmény elnevezése: Közművelődési-Közgyűjteményi és Szolgáltató Intézmény
Székhelye: 5500 Gyomaendrőd, Kossuth L. u. 9.
Az intézmény működési formája: önálló működő költségvetési intézmény
Adószáma: 15767161-2-04
Törzsszáma: 767169
Az intézmény jellege: kulturális, közgyűjteményi és publikációs feladatok (újság szerkesztés-kiadás,
könyvkiadás, muzeológiai feladatok, múzeumpedagógia, kiállítás szervezés-bemutatás
Az intézménynél jelenlegi dolgozóinak bemutatása:
1 fő intézményvezető okleveles etnográfus-muzeológus (egyetemi végzettség, tudományos fokozat PhD)
1 fő művelődésszervező (főiskolai végzettség)
1 fő múzeumpedagógus (főiskolai végzettség)
1 fő ügyintéző (középfokú végzettség)
1 fő karbantartó
1fő takarító
Intézmény telephelyei:
Katona József Művelődési Központ (5500 Gyomaendrőd, Kossuth L. 9.)
Endrődi Népház (5502 Gyomaendrőd, Blaha L. ú. 21.)
Endrődi Tájház és Helytörténeti Gyűjtemény (5502 Gyomaendrőd, Sugár út 18-20.)
Gyomai Táj- és Alkotóház (5500 Gyomaendrőd, Zrínyi M. út 2.)
Az intézmény alaptevékenysége: Gyomaendrőd kulturális életének szervezése, a közösségi terek működtetése, a
közgyűjteményi feladatok ellátása, tudományos és művészeti rendezvények szervezése, lebonyolítása
Eddigi tevékenységek: Az intézmény 2010- től működik ebben a konstrukcióban, mely magában foglalja a
közművelődési és közgyűjteményi és részben a turisztikai feladatokat. 2012-ig a Tourinform Iroda működtetése
és a városi turisztikai rendezvények megszervezése is az intézmény feladatai között volt.
Sikeresen megrendeztük a 2010-től a Gyomaendrődi Nemzetközi Sajt- és Túrófesztivált és a Nemzetközi
Halfőző Versenyt. Minden évben rendszeres társszervezői vagyunk a kisebb fesztiváloknak (Suttyomba
Népzenei Feszt, Néptánc és Társastánc Gála, Táncházak, Mindenki Karácsonya, stb.)
Az Endrődi Tájházban és a Gyomai Táj- és Alkotóházban a jeles napokhoz kapcsolódó hagyományőrző
programsorozatot rendezünk (Márton-nap, Adventtől-Vízkeresztig, Szent Iván éji tűzugrás, Hagyományőrző
lakodalom, stb.)
Az Endrődi Népházban 9. éve rendezzük meg a Gyomaendrődi Tudományos Néprajzi Konferenciát.
Közművelődési előadások, színi előadások rendezése.
Könyvkiadás:
Dénes Zoltán: Ember és az Ünnep 2004.; Timár Antal: Endrőd története 2005.; Márton Gábor élők, holtak
vallomása 2008.; Endrődi Tájház katalógus 2009.; Csizmadia mesterség munkafüzet 2009.; Szerb Györgyné: A
Serb család története 2011.; Tímár Máté emlékkötet 2012.
Az intézménynél a feladatellátás az alapító okirat módosítását követően ellátható, önálló szakfeladaton kerülnek
a bevételek és költségek elkülönítésre. A feladattal kapcsolatos tájékoztatási kötelezettség és a vállalt indikátorok
elérésért és megtartásáért az intézmény gondoskodik.
2.
Az ökoturizmus fejlesztése körében megvalósítandó Erzsébet ligeti Tanösvény, a Körös
látogatóközpont, és a Bárka látogatóközpont üzemeltetésével a GYÜSZTE kívánja megbízni önkormányzatunk.
Gyomaendrődi Üdültetési Szövetség Turisztikai Egyesület 2012.01.07-én újította meg tagságát és
alapszabályát.
Az Egyesület fő célja:
Gyomaendrőd turisztikai desztinációjának pozicionálása nemzetközi és hazai turisztikai piacon úgy, hogy
szervezeti összefogás mellett az önkormányzattal karöltve egy megalapozott újszerű marketingstratégiát
kialakítva, erre a célra igényelhető állami támogatások segítségével, konzekvens brand - építő lépéseket
10

tartalmazó tervezet alapján a látogatók/vendégéjszakák számának növelése, és motivációjuk maximalizálása,
ezzel elérendő, hogy városunk és vidéke turisztikailag frekventált lehessen.
A fenntartható turizmus kialakítása, megőrzése és fejlesztése Gyomaendrődön. A turizmus esetében a
fenntarthatóság a természeti, a kulturális és az épített környezeti elemek okos felhasználását, fejlesztését és
egyben védelmét jelenti, minek következtében a turizmusban részt vevők érdekei, elvárásai egyszerre
teljesülnek, a gazdasági előnyökből egyszerre részesülnek.
Fenntartja a kommunikációt az önkormányzat, turisztikai vállalkozók, szakmai szervezetek, civilek és a lakosság
között a fejlődés érdekében. Megfelelő kompetenciát biztosít (anyagi forrásokat és szakembereket) a feladatok
végrehajtásához, a közösségi érdekeket előtérbe helyezve. Az egyesület működése révén összeadódnak a
szellemi javak, mely a város turisztikai fejlődését irányzó anyagi javak megteremtését célozza.
Helyi turizmusban érintett gazdasági szereplők szakmai továbbképzése, oktatása.
2012. júniusában a TDM regisztrációs kérelmét elkészítette, majd TDM-REG/67/2012 számon azt 2012.06.27én megkapta.
2012 januártól végzett tevékenysége:
 Új arculat kidolgozása gyomaendrőd turisztikájának.
 Városi 2 nagy rendezvény új alapokra helyezett szervezése.
 TDM regisztráció elkészítése
 Idegenforgalmi hosszú távú koncepció kidolgozása, melynek része a pályázati téma
összeállítása.
Az üzemeltetési szerződés tervezet a Megvalósíthatósági Tanulmány 6. számú mellékleteként becsatolásra
került, melyben a működtetésre vonatkozó szabályozások rögzítésre kerültek.
3. Fejlesztési igény megalapozása
3.1. Helyzetértékelés
A turizmus a magyar gazdaság egyik meghatározó szolgáltató ágazata, mind a GDP-hez való hozzájárulás,
mind a foglalkoztatás vonatkozásában. A gazdaságfejlesztési és munkahely-teremtési szemponton túl a turizmus
elősegíti a helyi hagyományok fennmaradását, a kulturális és természeti értékek bemutatását, javítja az országról
kialakult képet, és jelentős szerepe van az elmaradott térségek felzárkóztatásában, a vidéki népesség
megtartásában is.
Országos kitekintés
2007-ben a Magyarországra látogató külföldiek és a magyar lakosság 1 322 milliárd forintot fordított turisztikai
szolgáltatásokra, aminek eredményeként a turisztikai ágazatok GDP-je a magyarországi GDP mintegy 5,9%-át
tette ki. A turizmusban történő foglalkoztatottak száma 323 ezer fő volt 2007-ben, mely az összes
foglalkoztatottak 8,4%-át adta.
Magyarország minden tájegysége rejt valami izgalmasat, újat, vagy éppen ősit a régmúlt hagyományaiból. A
varázslatos helyek egyrészt természeti képződmények, másrészt a hazai fauna és flóra ritkaságainak megőrzésére
létrehozott nemzeti parkok, arborétumok. A kulturális értékek, építészeti különlegességek, művészeti alkotások,
vallási és történelmi emlékek szintén gazdag tárháza várja a látogatókat hazánkban.
A turizmus Magyarország gazdaságában az európai átlaghoz hasonlóan fontos szerepet tölt be. 2011. évben kb.
4,2 millió belföldi és 3,8 millió külföldi turista választotta úticéljául hazánkat.
A magyarországi turizmus főbb mutatói
2010
A kereskedelmi szálláshelyek vendégforgalma
Vendégek száma – belföd, külföld összesen – ezer fő
2 473
Vendégéjszakák száma – belföld, külföd összesen – ezer fő
19 554
Átlagos tartózkodási idő – belföld, külföld összesen - éjszaka
2,6
Egyéb szálláshelyek vendégforgalma
Vendégek száma – belföld, külföld összesen – ezer fő
1 048
Vendégéjszakák száma – belföld, külföld összesen – ezer fő
3 847
Átlagos tartózkodási idő – belföld, külföld összesen - éjszaka
3,7
A kereskedelmi szálláshelyek bruttó bevételei
Belföldi szállásdíj bevétel (millió Ft)
49 829
Külföldi szállásdíj bevétel (millió Ft)
79 751
Vendéglátásból származó bevétel (millió Ft)
56 814
Egyéb bevétel (millió Ft)
51 442
Összesen
237 837

Forrás: KSH (Turizmus Magyarországon 2011)
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2011
8 021
20 616
2,6
1 017
3 686
3,6
51 923
88 560
60 716
52 613
253 813

A belföldi vendégek száma 4,7%-kal, az általuk eltöltött vendégéjszakák száma 2,7%-kal nőtt 2010-hez képest
2011. évre. Mindemellett meg kell jegyezni, hogy a magyarországi turizmust erős szezonalitás jellemzi, mivel az
összes vendégéjszaka 14,9%-a júliusban, 15,4%-a augusztusban realizálódik.
2011. évre vonatkozó kereskedelmi szálláshelyek vendégforgalmának alakulását turisztikai régiónként az 1.
számú mellékletbe mutatjuk be.
A kulturális turizmus sajátos területe a vallási turizmus, amely jellemzően zarándoklatot és egyéb vallási
tevékenységeket takar. Magyarországon évente rendeznek hagyománnyá vált találkozókat (pl: Nagymaros,
Egerszalók) és zarándoklatokat. A nemzeti kegyhelyeken rendszeresen szerveznek búcsúkat, amik általában egyegy tematikához kapcsolódva az azonos helyzetű vagy érdeklődésű embereket fogja össze (pl: betegek búcsúja,
iskolák zarándoklata a hazáért). A szenthelyek felkeresése, mint vallástörténeti jelenség, nagyon ősi. A vallási
turizmus egyike a turizmus legjelentősebb megjelenési formáinak. A WTO felmérése szerint a világ
turizmusának mintegy 32%-át a vallási motivációjú idegenforgalom adja.
A vallási turizmus a magyar belföldi idegenforgalomból mindössze tíz, a külföldiből pedig öt százalékkal
részesedik. A szűkebb és tágabb értelemben vett vallási turizmus aránya együttesen 7-8 százalék
Magyarországon, pedig potenciálisan több rejlik benne. Magyarországról szervezetten évente ötvenezren kelnek
útra vallási indítékkal, de közülük csak 4-6 ezren maradnak belföldön. Ezt a számot a sokszorosára lehetne
feltornászni hazánkban is. 2007-ben az összes utazás 0,4%-a tartozott a vallási turizmus tárgykörébe. Az összes
vallási célú utazás 92%-a azonban egynapos. A vallási motivációval rendelkező turisták különleges bánásmódra
tartanak igényt, a szakrális miliőt az egész utazás során elvárják. Magyarországon az elmúlt évezredben számos
vallás képviselői létesítettek templomokat, kegyhelyeket, amelyeket a látogatók ma is gyakran felkeresnek.
Nemzetközi érdeklődésre tartanak számot az Európában egyedülálló török emlékek, valamint a zsinagógák és a
zsidó emlékhelyek (Budapesten található például Közép-Európa legnagyobb és talán legszebb zsinagógája).
Az ökoturizmus estében a környezetért felelősséget vállaló turista utazásának fő motivációja a védett természeti
és kulturális értékek felkeresése. Gyönyörködni a táj szépségében, megismerni és megfigyelni az állat és
növényvilágot, és mindeközben óvni azt. Mindez történhet gyalogos túrázás, kerékpározás, vagy éppen lovaglás
keretében, tehát az ökoturizmus szorosan kapcsolatban áll az aktívturizmussal is. Az ENSZ Turisztikai
Világszervezete szerint: „az ökoturizmus, a turizmus minden olyan formája, amelyben a turista fő motivációja a
természet megfigyelése, megbecsülése és hozzájárul a kulturális örökség és a természetes környezet
megőrzéséhez, minimális hatást gyakorolva ezekre.”
Az ökoturisztikai utakra az átlagosnál hosszabb tartózkodási idő a jellemző, a szezonalitás kevésbé jelentkezik,
hozzájárulnak a helyi gazdaság fejlődéséhez és szívesen fogyasztják a helyi termékeket, igénybe veszik a helyi
szolgáltatókat. Magyarország rendkívül gazdag természeti értékekben, sok helyen megmaradtak az ősi növényés állatvilágot megőrző puszták, lápok, mocsarak, árterek, legelők, erdők, gyepek szinte érintetlen területei. E
területek az ország összterületének mintegy 10 százalékát, az Európai Unió Madár- és Élőhelyvédelmi Irányelvei
alapján kijelölt Natura 2000 területek pedig a 21 százalékát teszik ki. Az Aggteleki- és Szlovák-karszt barlangjai
a Világörökség-listán is szerepelnek egyedülálló természeti értékeik miatt, a Hortobágy, a Fertő-táj és a Tokajhegyaljai történelmi borvidék pedig természeti és kulturális örökségének együtteseként nyerte el ezt a
megtisztelő rangot kultúrtáj kategóriában. Magyarországon tíz nemzeti park, 38 tájvédelmi körzet, 168
természetvédelmi terület, 1 természeti emlék várja az érdeklődő, természetszerető turistákat. Több mint 550
ökoturisztikai létesítmény működik országszerte, összesen 27 látogatóközpont, 47 bemutatóhely, 148 tanösvény
az egyre inkább bővülő kínálat része.
Régiós kitekintés : Dél-Alföld
Hazánk európai uniós taggá válásával a közösségi regionális politika finanszírozási szempontból új alapokra
helyezte a turizmusfejlesztéssel kapcsolatos állami szerepvállalás korábbi gyakorlatát. A Nemzeti
Turizmusfejlesztési Stratégia 2013-ig vázolja fel a fejlesztési irányokat az Európai Unió követelményeinek
megfelelően. Az itt megfogalmazott fejlesztési célokhoz és prioritásokhoz illeszkedik a Dél-Alföldi
Turizmusfejlesztési Stratégia, mely iránymutatást ad városunk turizmusának folyamatos fejlesztéséhez is.
A Dél Alföldi régió elhelyezkedése Magyarország területén: Az ország területének egyötödét kitevő régiót
három nagyobb déli közigazgatási terület – Bács-Kiskun, Békés és Csongrád megye – alkotja. Keleten
Romániával, délen Szerbia Montenegróval határos, míg nyugaton a Duna alkotja természetes határát. Az ország
második legjelentősebb folyója, a „szőke” Tisza is keresztülfolyik a területen, szinte pontosan a régió vertikális
felező vonalát alkotva. A nemzeti parkok és természetvédelmi területek, Gemenc (a Duna-Dráva Nemzeti Park
része), a Kiskunsági és a Körös-Maros Nemzeti Park valamint a Szelidi-tó, a Fehér-tó, a Kolon-tó, a kiskunsági
homokdűnék és a Szarvasi Arborétum alapvetően meghatározzák a régió változatos táját. Látogatóit
végeláthatatlan rónákkal, ártéri erdőkkel, dús árterekkel és pazar holtágakkal várja.
A Dél-alföldi régió a hungarikumok tárháza, a 15 „honi védettséget élvező termék” közül 9 dél-alföldi illetőségű.
A legismertebbek közé tartozik a Szegedi paprika és a Pick szalámi, a Kalocsai hímzés, a „Fütyülős”
barackpálinka, a Makói hagyma, a Gyulai kolbász és a Halasi csipke. Régióban legnagyobb a napsütéses órák
száma (2.000 feletti). A régió termálfürdőkben igen gazdag, ki kell emelni az országos hírű Gyulai Várfürdőt, az
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Orosházi Gyopárosfürdőt, Szeged fürdőit, a Kiskunmajsai Gyógy- és Élmény Fürdőt, a Tiszakécskén a Tiszaparti Termál Fürdőt, a Kecskeméti Élményfürdőt és Csúszdaparkot, a Makói Termál és Gyógyfürdőt és nem
utolsó sorban a Gyomaendrődi Liget Fürdőt is.
Jövedelmek tekintetében a Dél-alföldi régió mindhárom megyéjében lassú a gazdasági növekedés, kb. fele az
országos átlagnak, emiatt az EU-átlaghoz viszonyítva stagnálásról beszélhetünk, emellett az országon belüli
területi különbségek is nőttek, a Dél-alföldi régió és megyéi relatív helyzete fokozatosan romlik. A Régió
megyéiben az országos átlagtól egyre inkább elmarad a munkatermelékenység, összhangban a gazdasági
növekedéssel.
A Dél-Alföld gazdag kulturális, művészeti, gazdasági, élelmiszeripari és gasztronómiai múltja és értékei miatt a
„rendezvények régiója” címmel is büszkélkedhetne. A Régió három legnagyobb kulturális attrakciója a Szegedi
Szabadtéri Játékok, a Kecskeméti Hírős Hét Fesztivál és a Gyulai Várszínház. Békés megye tizenegy nagyobb
gasztronómiai fesztiválja közül is kiemelkedik az európai hírű Csabai Kolbászfesztivál, a gyulai Kisüsti és
Pálinkafesztivál és Böllér Napok, a Gyomaendrődi Sajt- és Túrófesztivál, az Orosházi Európai Kenyérünnep, a
Medgyesegyházi Dinnyefesztivál, valamint a Szarvasi Szilvanapok.
A régió turisztikai célkitűzései között szerepel, hogy az érdekeken alapuló együttműködési hálózatok
kialakításával, a tudás, a természeti és kulturális értékek valamint a határ menti helyzetből adódó előnyök tudatos
kihasználásával megalapozza a szilárd, nemzetközileg is versenyképes turizmus és a gazdaság alapjait, és
mindehhez színvonalas életkörnyezetet és életlehetőséget biztosítson.
A Dél Alföldi régió nemzetgazdasági szerepe, GDP-hez való hozzájárulása (KSH 2009e, 52.o):
Régió

Dél-Alföld

Mrd Ft

Bruttó hazai termék
Megoszlás %

2 265

8,9

Egy főre jutó
(ezer Ft)

1 692

Egy főre jutó GDP
Országos átlag
Közép
magyarországi
régió átlaga
%-ban
66,8
40,7

A Dél-Alföld a turisztikai kereslet szempontjából Magyarország idegenforgalmi régiói között a hatodik helyet
foglalja el. Gyengébb mutatókkal csak a Közép-Dunántúli, a Dél-Dunántúli és a Tisza-tavi régió rendelkezik.
A vendégforgalom szempontjából a térség lassú, de folyamatos növekedést mutatott az elmúlt években, azonban
a világgazdasági válság hatására a 2009. évben kisebb regresszió következett be. A visszaesés kizárólag a
kereskedelmi szálláshelyeket érinti. A magánszálláshelyek esetén dinamikus növekedés figyelhető meg, melynek
hatására az elmúlt öt évben a vendégforgalom a duplájára növekedett.
A vendégéjszakák megoszlása jóval változatosabb képet mutat, mint a vendégeké az egyes szálláshelytípusok
esetén. Ezen mutató esetén is a magasabb kategóriájú szálláshelyek dominálnak. Annak ellenére, hogy a
szállodákban, illetve a panziókban realizálódik a vendégéjszakák fele – köszönhetően a belföldi turizmus
megerősödéséért felelős üdülési csekknek – az egyéb kereskedelmi szálláshelyek jóval nagyobb arányt
képviselnek, mint a vendégszám esetében. Az alapvető differenciáló tényező a szálláshely ára, mely alapjaiban
befolyásolja az adott szálláshelytípuson az eltöltött vendégéjszakák számát. Ennek egyenes következménye lesz
a kempingek, üdülőházak és a turistaszállók felértékelődése. Továbbá az általános gazdasági helyzet hatására a
turisták egy része az alacsonyabb kategóriájú szálláshelyeket választja, illetve a magasabb kategóriájúban esetén
az utazást rövidíti le. A magánszálláshelyeknél pedig a vendégéjszakák esetében is jól látható az erősödő
tendencia.
A Dél Alföldi Régiónban a vendégéjszakák megoszlását szállástípusonként a 2. számú melléklet tartalmazza.
A régióba érkező turisták átlagos tartózkodási idejét alapvetően befolyásolja, hogy honnan érkezett, milyen
szálláshely szolgáltatását veszi igénybe, illetve a költési hajlandóság is. Az átlagos tartózkodási idő külföldi
turisták esetén 3,25 nap, melyhez jelentősen hozzájárul, hogy kiemelkedően magas a tartózkodás átlagos ideje a
kempingekben és a turistaszállókon. A belföldi vendégek esetében 2,9 nap az átlagos idő, amit jelentősen növel
az ifjúsági szállók forgalma. A magas kategóriájú szálláshelyeknek hozzávetőleg 2 nap mind a hazai, mind a
külföldi látogatók tartózkodási ideje, ami a szálláshelytípusok magas árkategóriáinak következménye.
A régió ökoturizmusát – Magyarország többi területéhez hasonlóan – főként a nemzeti parkok bonyolítják le. A
térségben található a Kiskunsági, illetve a Körös-Maros Nemzeti Park. Emellett a Duna-Dráva Nemzeti Parkhoz
tartozó Gemenc kis része is érinti a területet.
Gyomaendrődi helyzetértékelés
A pályázat keretei között megvalósuló fejlesztések színtere Gyomaendrőd városa, mely a szarvasi kistérségben
található, amely a 311/2007. (XI.17.) Korm. rendelet 2. melléklete szerint hátrányos helyzetű kistérség.
Gyomaendrőd Magyarország délkeleti részén, Békés megye északi felében, a Hármas-Körös partján található
14.331 lakosú kisváros, mely 1982-ben Gyoma és Endrőd nagyközségek egyesülésével jött létre, majd 1989.
március elején városi rangot nyert. A népesség döntő többsége magyar nemzetiségű. Kisebb számban
megtalálható a német nemzetiséghez tartozónak vallók száma, valamint a cigány kisebbség. A város
megközelíthető Budapest felől a 46. számú főútvonalon, illetve a 44-es számú főútról, Szarvas és Kondoros
felől, valamint a 4-es főútról Kisújszállás–Dévaványa irányból. Vasúton: a Budapest-Szolnok-BékéscsabaLökösháza-Curtici és a Körösnagyharsány-Vésztő-Gyoma vonalon. Az autóbusszal való közlekedés is megoldott
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helyi és helyközi szinten is.
A településen sajnos a népességszám folyamatos csökkenése figyelhető meg, amely leginkább az elvándorlásból
adódik. A munkanélküliek száma jelentős, továbbá azok száma is, akik valamilyen szociális segélyben
részesülnek. Így elmondható, hogy a gazdaságilag nem aktív lakosság aránya a regionális átlag szerint alakul, de
országos viszonylatban magas. Infrastruktúra területén a város ellátottsága megfelelőnek mondható. Az
ivóvízhálózat és szennyvízcsatorna lefedettsége közel 100 %, hasonlóképp a gáz- és villamos energia ellátás is.
A köztisztaság növelése, a lakosság környezettudatos nevelése érdekében 2004-ben került átadásra a térségi
kommunális hulladékártalmatlanító telep.
A belterületi burkolt utak hossza 100 km, Gyomaendrőd Város „Úthálózat fejlesztési koncepció”-ja alapján a
teljes belterületi úthálózat szilárd útburkolatúvá tehető.
A város legnagyobb munkaadója az önkormányzat, amely a gyermekjóléti, oktatási, szociális, egészségügyi,
sport és kulturális területen nyújt megélhetést a helyi humánértelmiség számára és korszerű szolgáltatást a város
és térsége lakosságának. A mezőgazdasági területek hasznosítása tulajdonosi kisbirtokosi szerkezetben, illetve
bérlet formájában, egyéni vállalkozásban történik. Az ipari vállalkozások zömében szolgáltató jellegűek.
Kifejezetten termék-előállítást csak a KNER Nyomda és a kisebb cipőipari vállalkozások végeznek. Kis és
közepes méretű vállalkozásokban folyik a textilipari, cipőipari, építő-, élelmiszer-, bútor- és fémipartermelés.
1999-ben nyílt meg az Ipari Park, mely egy 39 hektáron elterülő zöldmezős beruházás a 46-os főúttól 500
méterre.
Gyomaendrőd turizmusában a főszezon ideje a nyári hónapokra tehető. Ezt a tendenciát jelzi az idegenforgalmi
adóból származó bevételek növekedése is, júniustól egészen szeptemberig. A legtöbb olyan turista, aki
kereskedelmi szálláshelyet vesz igényben és legalább egy éjszakát eltölt nálunk, ebben az időszakban érkezik a
városba. A legtöbb vendégéjszaka helyi viszonylatban az augusztusi és a szeptemberi hónapokban keletkezik.
Ebben a két hónapban egy ugrásszerű növekedés figyelhető meg június és júliushoz képest, így lényegében ez a
két hónap tekinthető a legerősebbnek egy adott év viszonylatában. A magas vendégéjszakák számát
eredményezheti, hogy az augusztusi hónapra esik a város életében mára már hagyományosnak mondható két
nagyrendezvény, amelyek jelentős hírnévvel rendelkeznek, országos ismertséget is szereztek. A legtöbb turista a
Liget Gyógyfürdő és Kemping miatt érkezik hozzánk, és bár a 2005-ös fejlesztések óta fedett uszoda és
gyógyászati résszel is rendelkezik, még így is a nyári főszezonban fogadja a legtöbb vendégét. A szeptemberi
magas vendégéjszaka számok után az év hátralévő részében egyenletes csökkenéssel esik vissza a még ilyenkor
Gyomaendrődre érkező turisták által eltöltött vendégéjszakák száma. A területi koncentráltság szempontjából, a
nyári időszakban szintén a Liget Fürdőt ill. a szabad strandjainkat lehet kiemelni. A legtöbb turista ezeken a
helyeken fordul meg, ill. a nagyobb rendezvényeink ideje alatt azok helyszínén koncentrálódik. Gyomaendrőd
2007-2011. év közötti idegenforgalmának statisztikai adatait az 1. számú melléklet tartalmazza.
Gyomaendrőd idegenforgalma
2007.
10 018
34 291

2008.
11 580
42 832

2009.
10 670
48 200

2010.
9 103
25 136

2011.
9 736
24 239

Vendégek száma (fő)
Összes vendégéjszaka
- ebből:
20 693
27 899
22 716
13 235
13 534
adóköteles
13 598
14 933
25 484
11 901
10 705
adómentes
60,3
65,1
47,1
52,7
55,8
adóköteles %
39,7
34,9
52,9
47,3
44,2
adómentes %
3,4
3,7
4,5
2,8
2,5
Vendégek átlagos tartózkodási ideje (nap)
Forrás: Gyomaendrőd Város Polgármesteri Hivatal
A rendelkezésre álló szállásadók leginkább gyermekes családok, kisebb közösségek fogadására vannak
berendezkedve, de a csoportok számára is rendelkezünk szálláshelyekkel, melyre folyamatos a kereslet (Pájer
Kemping, Ifjúsági Tábor, Pavilon Fogadó, Liget Fürdő Kemping).
Turisztikai attrakciók
A természeti környezetet tekintve Gyomaendrőd gazdag településnek nevezhető. Közvetlenül a Hármas-Körös
folyó bal partján, annak árterületén települt a város, amely meghatározza a település sajátos arculatát. A HármasKörös gyomaendrődi szakasza a Körös-vidék legszebb tája, a Körös-Maros Nemzeti Park részét képezi. A
Hármas-Körös az ország legtisztább vizű folyója. Városunk másik fontos természeti értéke a város bel-, és
külterületén található 16 holtág. A fejlesztés egyik helyszíne ezek közül a Hantoskerti-holtág. 1871-1890 között
jött létre, a Hármas-Körös bal parti ármentesített területén helyezkedik el, közigazgatásilag Gyomaendrődhöz, a
gyomai belterülethez tartozik. Mint belterületi holtág, jelentős városképformáló tényező. A hullámtéri holtágvégek a Körös - Maros Nemzeti Park Körös-völgyi Természetvédelmi Területének részei. A száz éves tölgyfák
közé épített Liget Gyógyfürdő és Kemping az Erzsébet ligetben található összesen 2,4 hektár területen.
Gyógyászati és strand szolgáltatásaival, 2000 m alapterületen épült fedett uszodájával, és a felújított gyógyászati
részlegével városunk legnagyobb turisztikai attrakciója.
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Gyomaendrődöt vallási felekezetek szempontjából római katolikus, református, evangélikus közösségek
jellemzik.
A Népház szomszédságában található az 1903-ban épült Szent Antal kenyér sütőház. A közadakozásból épült
apró házban a falu szegényeinek ünnepekkor kenyeret és kalácsot sütöttek. Az épület fontos kultúrtörténeti
emlék, sajnos mára romos állapotba került.
A vallási turizmus, mint fejlesztendő turisztikai szolgáltatás szorosan kapcsolódik a településünkről 2012.
május 3-án indult Szent László zarándoklathoz. Gyomaendrődről. A több éves előkészítés után az útvonal
megtervezésével és a pihenőhelyek kialakításával az első zarándoklat célba ért 2012. május 6-án. A zarándokút
tervezését és működtetését a Palmetta Tudományos, Kulturális és Terápiás Egyesület végzi. Elnöke Dr. Dénes
Zoltán esperes plébános, egyetemi tanár. A Gyomaendrőd-Nagyvárad útvonal állomásai: Körösladány, Újiráz,
Körösszegapáti, Nagyvárad.
A zarándokút a Körösök gátján haladó gyalogzarándoklat. Az érintetlen természeti környezet biztosítja a
zarándokok lelki megnyugvását, az elmélyült lelki gyakorlatot. A Hármas-Körös, Kettős-Körös, végül a SebesKörös gátján haladva jutunk el egészen Nagyvárad széléig. A határátlépést bonyolult diplomáciai előkészítés
előzte meg. A zarándoklat a Körösszegi várnál, zöldhatárátlépéssel jutott át a határon. A fontos történelmi
emlékhely tövében kialakított határátkelő helyen mind a két ország határőrei ünnepélyes keretek között tették
lehetővé a határátlépést.
A 3. számú mellékletben városunk vonzerő leltára részletesen bemutatja a turisztikai látványosságokat és,
rendezvényeket, pirossal jelöltük a projektelemek által újonnan kialakított program lehetőségeket.
Önkormányzatunk igyekszik optimálisan kihasználni a turizmusban rejlő lehetőségeket, mint az elmaradott
térségek felzárkóztatásának egyik eszközét, amely kedvező hatást gyakorol a népesség megtartására, az
önkormányzati adóbevételekre, a munkahelyteremtésre, hozzájárul a település és környezetének természeti,
kulturális értékeinek megőrzéséhez. Az utóbbi években ehhez a törekvéshez egyre nagyobb mértékben
csatlakozott a civil szféra is. A Gyomaendrődi Üdültetési Szövetség és Turisztikai Egyesület aktív
szerepvállalásának köszönhetően a helyi TDM szervezet sikeresen regisztrált a Nemzetgazdasági
Minisztériumnál. Ezzel új lehetőség nyílt Gyomaendrőd számára, hogy a turisztikailag optimális körülmények
között fejlődhessen. A településben rejlő természeti és kulturális értékeket minél szélesebb körben a turizmus
részére elérthetővé tegyék.
3.2. Kereslet- kínálat elemzése
3.2.1. Keresletelemzés
A WTO előrejelzései szerint a következő évtizedben az európai turizmusból származó bevételek
növekményének túlnyomó része az utazás alternatív formáiból származik majd. Ez azt jelenti, hogy csökken a
klasszikusnak mondható tengerparti utazások aránya, ugyanakkor a turizmus alternatív formáinak piaca a többi
piaci szegmensnél gyorsabban növekszik- így ezen utazási forma a következő 20 év folyamán az összes utazás
20%-át jelentheti.
A változó trend főbb okai:
• Az emberek egyre nagyobb tapasztalattal rendelkeznek az utazás területén és úti céluk megválasztása
során, ezért új helyeket és új turisztikai termékeket keresnek
• Nagyobb mobilitás jellemzi őket a légitársaságok piacának liberalizációja, új utak létesítésének
köszönhetően
• Több alkalommal, viszont rövidebb időre mennek szabadságra
• A nyaralást aktívabban töltik, többféle tevékenységet keresnek
• Az európai lakosság öregszik, ugyanakkor jellemzően tovább marad aktív
• A turisták környezettudatossága növekszik
Az alternatív turizmus formái (amely lehet, természet-közeli turizmus, kulturális turizmus, vallási, egészség,
sport, élmény stb.) iránti növekvő igény a következő évtizedekben óriási piaci lehetőségeket kínál a turisztikai
szolgáltatók számára, melyet a piaci igényeknek megfelelő termékfejlesztéssel, a fenntarthatóság elvét
figyelembe véve lehet megfelelően kiaknázni.
Vallásturizmus A vallási turizmus, mint a legősibb turisztikai forma ma egyre népszerűbb turisztikai elem az
egész világon. Fejlődősében a hit keresése, a hit megélése, a találkozás áll az első helyen. A zarándoklat egyik
kulcsszava a találkozás. Találkozás Istennel, de találkozás a zarándoktársakkal, vagy némely esetben az
elcsendesedésben a lélek békéjének a megtalálása, az önmagunkra találás is fontos motiváció az elindulásra. A
történelmi, kulturális, vallási és gazdasági kapcsolatok korábban a nagyváradi régióhoz kötődtek.
Településünkön a vallásturizmus iránti kereslet bizonyítékaként szolgál a Szent László zarándoklat, mely 2012.
május 3-án indult el. A több éves előkészítés után az útvonal megtervezésével és a pihenőhelyek kialakításával
az első zarándoklat célba ért 2012. május 6-án. A projekt keretében lehetőség nyílna a vallásturizmus iránti igény
fejlesztésére, mely igen fontos a település vallási, kulturális értékeinek megismertetésében, a település hosszú
távú turisztikai céljainak elérésében.
Történelmi és kulturális örökség turizmus A kulturális turizmus a turizmusnak azon ágazata, amelyben a
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turista számára a legfőbb indítékot a kulturális motiváció szolgáltatja. A kulturális turizmus megnyújtja a
turisztikai szezont, és hozzájárul a turizmus térbeli koncentrációjának csökkentéséhez. A történelmi és kulturális
örökség turizmuson belül az örökségturizmus szintén egy komplex témakör, hiszen az emberiség emlékei mind
ide sorolhatók, legyenek azok globális, vagy csupán helyi jelentőségűek. Az örökség lehet történelmi, építészeti
és vallási. A kulturális turizmus mozgatórugója - más megközelítésből – lehet a művelődés, a hit és a szórakozás.
A művelődés iránti igénynek a történelmi, művészettörténeti attrakciók felkeresése tesz eleget. Ezt a kategóriát a
történelmi emlékhelyek, templomok, műemlékek, múzeumok, könyvtárak együttese szolgálja.
Ökoturizmus A XX. század második felében kialakult tömegturizmus negatív hatásait csökkenteni kívánó új
utazási típus, az alternatív turizmus első formája a „zöldturizmus” volt, amelynek középpontjában a természeti
értékek álltak. Napjainkban már a természet közeli területekre irányuló utazások a legnagyobb növekedési
potenciált hordozzák. Az ökoturizmus egy, a természet feltárását természethez alkalmazkodó módon bemutató
koncepció.
A tervezett attrakciók és szolgáltatások potenciális látogatóinak meghatározásakor figyelembe vettük a városban
eddig kialakult látogatói szegmenseket. A piaci trendek folyamatos változást mutatnak mind a keresleti, mind a
kínálati oldalon. Egyre növekvő az igény a kulturális, vallási, a városlátogató és az az ökoturizmus iránt. Az
információs és kommunikációs technológiák elterjedése a turisztikai iparágban erőteljes kihatással van a piaci
folyamatokra, valamint a kínálati és keresleti struktúrákra. A kulturális, vallási és ökoturizmus térnyerése,
felértékelődése mindenképpen kihasználandó piaci lehetőséget teremtenek városunk számára.
3.2.1.1. Turisztikai célcsoportok meghatározása
A célszegmens utazási, turisztikai szokásainak, igényeinek, elvárásainak meghatározása érdekében elsődleges
kutatásként kérdőíves megkérdezést végeztünk online formában.
A kérdőívek és értékelésük a Megvalósíthatósági Tanulmány 8. számú melléklete tartalmazza.
A pályázati célként meghatározott fejlesztésre vonatkozóan – figyelembe véve a település jelenlegi adottságait, a
fejlesztés lehetséges irányait, a város arculatát, és az aktuális trendeket – életciklus és életstílus, és turistákat
kibocsátó területek alapján határoztuk meg a fejlesztés célcsoportjait, a keresletet.
Korcsoportok szerinti kategóriák:
Kategóriák

Jellemzők

Létszám
alapján

Iskolások

általános vagy középiskolás korosztály, akik ugyan
nem rendelkeznek önálló jövedelemmel, mégis
fontos szeletét képezik a Gyomaendrődre látogató
turistáknak osztálykirándulások, sport edzőtáborok,
erdei iskolás, és egyéb táborok vonatkozásában.

csoportos

Fiatalok,
gyermek
nélkül

Családok
gyermekkel

Már
gyermek
nélkül
utazók

Jellemzően 18 év feletti párok, baráti társaságok, akik
már rendelkeznek önálló jövedelemmel. Számukra
elérhető áron könnyű elérhetőséggel, kellemes,
csendes
kikapcsolódási
lehetőséget
biztosít
településünk.
A döntéshozók elsősorban a szülők, de döntéseikben
elsődleges szerepet játszanak a velük utazó
gyermekek igényei, melyek során előnyben részesítik
a könnyen megközelíthető, közeli célterületeket.
Fontos, a desztináció gyermek és családbarát mivolta.
A középkorú és idős felnőttek, párok, akik ismét
kettesben, esetleg barátokkal utaznak. Döntéseiket a
kényelem, a kikapcsolódás, a regenerálódás iránti
vágy befolyásolja elsősorban.

egyéni
családi

Átlagos
tartózkodási
idő
osztálykirán
dulások
esetében: 3
nap

/

táborok
esetében: 57 nap
2-3 nap

Vendégk
ör
elsődlege
s

másodlag
os

5-7 nap

családi
csoportos

/

2-3 nap

elsődlege
s

5-7 nap

egyéni
családi
csoportos

/
/

5-7 nap
akár
nap

másodlag
os
5-14

Motiváció szerinti kategóriák
Kategóriák

Jellemzők

Létszám
alapján

Aktivitás,
tartalmas

Azon vendégek, akik nem elsősorban egy adott
dolog (pl. fürdő) miatt választanak desztinációt,

egyéni
családi
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/
/

Átlagos
tartózkodási
idő
2-3 nap

Vendégkör

elsődleges

feltöltődés

sokkal inkább egyéb aktív lehetőségek vonzzák
őket, mint például kerékpározás, túrázás, helyi
szokások megismerése.

csoportos

Regeneráció,
rekreáció

E célcsoportban van leginkább jelen az
egészségtudatosság, számukra a természet
jelenléte elsődleges fontosságú. A fürdőzés,
túrázás mellett gyakran vesznek igénybe
kulturális látnivalókat, szívesen látogatnak
rendezvényeket.

egyéni
családi
csoportos

/
/

Esetükben elsődleges szempont a különleges
élmények, a divatos, egyedülálló szolgáltatások
igénybevételének lehetősége.

egyéni
családi
csoportos

/
/

Élménykeresők

5-7 nap

2-3 nap

másodlago
s

5-7 nap

1-3 nap

elsődleges

Turistákat kibocsátó kategóriák
Kategóriák

Jellemzők

Helyi/regionális
% kérdőívből

Fontos a gyomaendrődi és Gyomaendrőd közeli
kereslet. A helyi és település közeli lakosság
számára a napi/heti szabadidő változatos
eltöltésének lehetőségét biztosítja, nyári
időszakban a nyaralást is helyettesítheti.

Belföld
kérdőívből

Elődleges
motiváció
a
kikapcsolódás
lehetőségének a keresése, az egészségmegőrzés,
egészségtudatosság, helyi kulturális és vallási
élet megismerése.

2-3 nap

A külföldi turisták az egyediség mellett
elsősorban az élményszerzést, kikapcsolódást
keresik. Főként a közép és kelet-európai
keresletre lehet összpontosítani, de a vallási
turizmus terén Európai szintű kereslet
megjelenésével lehet számolni.

1-3 nap

%

Külföld

Átlagos
idő
1-5 nap

tartózkodási

Vendégkör
másodlagos

elsődleges

5-7 nap

másodlagos

5-10 nap

A fentiekben bemutatott szempontok alapján kialakított szegmenseket az alábbiak szerint rangsoroljuk:
A belföldi szegmensek rangsorolása
Aktivitás,
tartalmas
feltöltődés

Regeneráció, rekreáció

Élménykeresők

Iskolások

**

-

***

Fiatalok gyermek nélkül

**

***

**

Családok gyermekkel

**

*

***

Már gyermek nélkül utazók
Saját szerkesztés

**

***

*

Aktivitás,
tartalmas
feltöltődés

Regeneráció, rekreáció

Élménykeresők

Iskolások

-

-

-

Fiatalok gyermek nélkül

*

**

**

Családok gyermekkel

*

-

**

Már gyermek nélkül utazók
Saját szerkesztés

*

*

-

A külföldi szegmensek rangsorolása
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Elődlegesség rangsorolása
Egyéni

Családi

Csoportos

Iskolások

-

-

***

Fiatalok gyermek nélkül

*

**

***

Családok gyermekkel

-

**

***

**

***

*
Már gyermek nélkül utazók
Saját szerkesztés
* alacsony fontosságú, ** közepes fontosságú, *** magas fontosságú

3.2.1.2. A vallásturizmus célcsoportjai:
A fejlesztés eredményeként kívánjuk az elsődleges vendégkörünket kibővíteni a bel- és külföldi egyház
turisztikai csoportokkal. A vallási turizmus egy speciális célcsoport érdeklődésére tart igényt, melynek alanyai
természetesen mindegyik célcsoportban is megtalálhatóak. A vallási turisztikai kínálatunkkal azonban nemcsak a
vallásos érzületűekhez, hanem a társadalom minden szereplőjéhez kívánunk szólni.
A
vallási
turizmus
vendégtípusai
Szervezetten érkező, a szent
helyeket
turisztikai
attrakciókat kedvelő turisták

Egyéni,
vendégek

Felkészült,
érdeklődésű
„Kultúr-túristák”

szervezetlen

kulturális
látogatók,

Zarándokok,
szervezetten
lelkigyakorlatra érkezők

Jellemzők
A látogatói összetételben általában ez a vendégcsoport van jelen a legnagyobb
arányban. Lehet, őket szabályozni, vezetni. Viszonylag rövid időt töltenek el a
helyszínen, előre meghatározott látogatási programot teljesítenek. Általános
érdeklődésűek, leginkább a látványos bemutatási elemekre koncentrálnak.
Igénylik az ajándék-, emléktárgyak vásárlásának lehetőségét. Felületesek, első
sorban az ismert szimbólumokat keresik.
A turisták saját szervezésben érkeznek, programjukat, időbeosztásukat saját
maguk terezik meg. Általában párok, családok, baráti társaságok utaznak
ebben a formában. Céljaikat egyéni érdeklődésüknek megfelelően választják
ki, előzetes tájékozódásuk magas szintű. Az érdekesebbnek tartott
helyszíneken többet időznek, ezáltal részletesebb információkat is hajlandók
befogadni, és egyedi szolgáltatásokat igénybe venni. Változatos bemutatókkal,
egyedi szolgáltatásokkal könnyen megnyerhetők. Motiváltságuk tekintetében
magas a vallási célú látogatás.
A vallási turisták között ez a csoport van a legkisebb mértékben jelen.
Általában előzetes bejelentkezés után, illetve saját szervezésében, kisebb
csoportokban érkeznek. Érkezésükkor alapvető ismeretanyaggal rendelkeznek
a helyszínről. Ez a vendégkör szívesen vásárol bővebb információt nyújtó
kiadványokat, információs anyagokat. A vendégek érdeklődése, függetlenül
vallási beállítottságuktól, első sorban kulturális és tudományos jellegű.
Nagyon felkészültek, tudják, hogy mit szeretnének megnézni. Sok esetben
jobban ismerhetik a meglátogatott hely történetét, mint a környékbeliek.
A közösségek a zarándoklatokat gyakran maguk szervezik és a
célhelyszínekkel rendszeres kapcsolatban állnak. Hűséges, többször visszatérő
vendégek. A zarándokok többségének program és szolgáltatás igénye
általában eltér az általános érdeklődésű turistákétól, ezért a fogadó
helyszíneken
megfelelő
zarándokfogadási
feltételrendszerrel
kell
rendelkezniük (hitgyakorlás, közösségi programok számára helyszínek
biztosítása, szállás).

3.2.1.3. Történelmi és kulturális örökség turizmus célcsoportjai
A történelmi és kulturális örökség turizmus összetett turisztikai ág, melybe minden olyan turisztikai szegmens,
ami nem a tömegturizmus bázisát erősíti, az beletartozik.
Így tehát az a turista vesz részt a kulturális turizmusban, aki nem az otthoni igények kedvezőbb feltételek
közepette történő reprodukálása végett utazik el egy otthonától távoli országba, városba, vagy tájra, hanem
megfelelő motivációval felvértezve kívánja megismerni egy másik kultúra tájértékeit.
A kulturális turizmus klasszikus vonzerői alapvetően három csoportba sorolható:
1. Épített és tárgyi értékek (épületek, különböző művészeti ágak által alkotott tárgyak)
2. A mindennapi élethez kapcsolódó kulturális értékek (szabadidő, életmód, szokások, gasztronómia)
3. Rendezvények, fesztiválok
Ezen túlmenően a történelmi és kulturális örökség turizmushoz szorosan kapcsolódik, és jelentős vonzerőnek
számít a vallási zarándokhelyek felkeresése, amely legyen az keresztény-zsidó kultúrkör, vagy éppen muszlim,
hatalmas tömegeket mozgat meg. Templomok, síremlékek és szent helyek ezreit keresik fel a látogatók
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világszerte. Van, aki vallási okokból keresi fel a kegyhelyeket, mások pedig kuriózumként tekintenek e helyekre.
A kulturális célzattal utazók többségét a magas iskolai végzettségű, jól kereső nők adják, de az 50 év felettiek is
gyakorta keresik ezeket az attrakciókat. Ugyanakkor ez a közösség nem kizárólagos, hiszen az utazás ideje alatt
történő kulturális tevékenység minden korcsoport számára lényeges és kedvelt elfoglaltság, csak nem kizárólag
ezt a csomagot választják. A történelmi és kulturális örökség turizmus tehát szoros összefüggésben áll
valamennyi turisztikai szegmenssel és azok célcsoportjaival.

3.2.1.4. Az ökoturizmus célcsoportjai
A település természeti adottságai lehetőséget nyújtanak a turizmusfejlesztésen belül az ökoturizmus
fejlesztéséhez, mely egyik alapvető célja pályázatunknak. Az ökorturimus szolgáltatásait nem csak a tudatos
ökoturisták, hanem egyéb motivációval érkezők is igénybe vehetik, ezért az ökoturizmus attrakciói esetében
nemcsak az úgynevezett ökoturistával kell foglalkozni, hanem az egyéb turistákkal is. Az igazi ökoturistának
már nincs szüksége nagymértékű szemléletformálásra, a tömegturista, a természetet nem ismerő turista az, aki
ennek a szemléletformáló munkának az alanya kell legyen. Nagy jelentősége van ezen belül a fiatal korban
történő szemléletformálásnak, nevelésnek.
Ökoturista
típus
Alkalmi
zöldturista

Jellemzők

Fogyasztói jellemzők

Keresett szolgáltatások

Utazása során útba ejti
a látványosságot kínáló
látogatóközpontokat,
bemutató
helyeket,
tanösvényeket. Ritkán
utazik
természeti
területre de ha ott
élményt
talál
visszamegy.
Elsődleges célja a
természetben
űzhető
szabadidős
és
sporttevékenységek
végzése.
Interaktív
látványosságokat,
bemutatókat,
változatosságokat
részesíti előnyben.

Rövid, félnapos, 1-2 órás
látogatás, magas a komfort
igényük.
Élmény és látvány elemekkel
foghatók meg.
Elsősorban jó időben utaznak.

Bemutatóhelyek, tanösvények
Vizek, növények
Látványos
kultúrtörténeti
népművészeti emlékek

Egy, néhány napos, és
hosszabb ideig
elhúzódó
látogató. Középpontban a
rekreációs
tevékenységek
felkutatása áll (kerékpártúra,
biciklitúra, lovaglás).
Jellemzően
csoportos
utazók,természetkedvelők,
fontos a közvetlen kapcsolat a
természettel,
interaktivitás.
Időjárástól függően utaznak.

Ökoturista

Olyan látogató, akinek
elsődleges
célja
a
természeti
ökológiai
értékek megismerése és
megértése.

Elkötelezett
ökoturista

Rendszeresen
jár
természetvédelmi
területekre, évszaktól,
időjárástól függetlenül
kedveli a szabadidős
tevékenységeket.

Kis csoportokban keresik fel a
meglátogatott
területet,
általában hosszabb időre
Aktívan részt vesznek a
helyiek életében
Amennyiben lehetőség van rá,
helyben előállított termékeket
vásárolnak
Kedveli a természet adta
rekreációs lehetőségeket, de
nem elsődleges szempont.
Kedveli
a
szabadidős
tevékenységeket,
évszaktól,
időjárástól függetlenül.
A
természet
szeretete,
környezet
tudatosság
a
hétköznapi életüknek is a
része.
Önkéntes
környezet
és
természetvédelmi munkát is
vállalnak.
Rendszeresen
képezik
magukat, bővítik ismereteiket.

Különleges, látványos szabadidős
tevékenységeket támogató attrakciókat
keresnek.
Részletesebb tájékoztatást igényelnek,
fontos számukra az interpretációs
lehetőségek igénybevétele.
Előzetesen tájékozódnak, információt
gyűjtenek.
Csomagajánlatokat szívesen igénybe
veszik.Elsősorban csoportos fogyasztás
jellemzi (természetvédelmi és egyéb
aktív szervezetek, turista egyesületek,
baráti csoportok).
Különleges
értéket
képviselő
erőforrások miatt keresik fel a területet.
Hagyományos
jellegű szállásokat
keresnek, ha kell sátorban alszanak.
Ahol lehet helyi terméket vásárolnak.
Helyi közlekedés bármelyikét igénybe
veszik ( ló, szekér).
Tanulás,
ismeretszerzés
fontos
számukra.

Aktív
zöldturista
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és

Szálláshely típusa mellékes számukra,
ha kell sátorban alszanak.
Önállóan, térkép, iránytű segítségével
tájékozódnak.
Egynapostól, hosszabb ideig is eltartó a
tartózkodási idejük.
Rendszeresen
részt
vesznek
természetvédelmi, természetismereti hagyományőrző programokon.

.
3.2.2. Kínálatelemzés
Turisztikai kínálatunk továbbfejlesztésének lehetőségét elsősorban a vallásturizmus iránti egyre erősödő kereslet
határozza meg, hiszen az elmúlt évtizedben az aktív vallásgyakorlás szerepe felerősödött. Az endrődi városrész
vallási buzgóságát a nagyszámú fogadalmi kereszt, útmenti feszület szimbolizálja. A faluba vezető fő utak
mellett, valamint termőföldek végében találhatók a keresztek, melyek száma meghaladja a tízet. Városunk
turizmusát mindenképpen a páratlan értékű természetrajzi adottsággal rendelkező vonzerő határozza meg, mely
esetünkben a Körösök gátján haladó gyalogzarándoklat színhelye is. Az érintetlen természeti környezet biztosítja
a zarándokok lelki megnyugvását, az elmélyült lelki gyakorlatot. A zarándok szálláshely a Szent László
zarándoklat két-három napos pihenőhelyeként működik majd. Városunk az országban egyedülállóan gazdag
kulturális értékekkel büszkélkedhet. A hagyományos megőrzési funkción kívül a kulturális kínálat élményekkel
történő bővítése segíti a látogatók számára vonzóvá tenni ezeket az attrakciókat.
Az egyedi kulturális értékekre épülő turisztikai termékek a város további vonzerőinek összekapcsolásával, illetve
sokszínű kiegészítő programok kiajánlásával olyan kínálatot eredményeznek, ami a tartózkodási idő
meghosszabbítását és a szezonalitás csökkentését is eredményezheti. Ökoturisztikai kínálatunk fejlesztését a
látogató- és családbarát jelleg dominanciájával tervezzük: látogatóközpont, tematikus és helyismereti
bemutatóhely, tanösvény, valamint csónakázási lehetőség kialakítása a tanösvény mentén. A hazai turisztikai
trendek egyre inkább előtérbe helyezik azokat a szolgáltatásokat, melyek a környezettudatosság terjedéséhez
járulnak hozzá, segítik a természeti értékek felismerését, hozzájárulnak a környezet megtisztulásához, hirdetik a
fenntartható életmód lehetséges eszközeit. Természeti értékekeink turisztikai attrakcióként történő bemutatásával
ehhez a tendenciához kívánunk hozzájárulni, növelve azon lehetőségek számát, melyek a turisták
környezettudatos szemléletét erősítik, gazdagítják. A kulturális céllal utazók elsősorban az épített örökségek
felkeresését részesítik előnyben utazásaik során.
A fejlesztés során célunk az attrakciók összekapcsolása, hiszen együtt nagyobb vonzerőt jelentenek. Az egyes
attrakciók összekapcsolása téma és időpont szerint történik.
A 4. számú mellékletben bemutatjuk az ország területén található tanösvények helyszíneit.
Az 5. számú mellékletben a Körösök Völgye natúrpark tanösvényeit és azok jellemzőit mutatjuk be.
3.2.3. Jelenlegi és jövőbeni versenytársak elemzése
Projektünk fejlesztési tartalmát illetően helyi szinten nem beszélhetünk versenytársakról. A városban különböző
turisztikai szolgáltatásokat nyújtó intézmények, civil szerveződések, magánszemélyek számára ugyanis a
verseny mellett fontos a hatékony együttműködés is, hisz a turisztika egy olyan terület, amelyben csak egymást
kiegészítve tudnak eredményesen működni. Mindegyik szereplő érdekelt abban, hogy városunk kitűnjön a többi
közül, együttesen tudják elérni azt, hogy a város egésze, mint desztináció vonzó legyen a turisták különböző
szegmensei számára. Ezt csak komplex, tartalmilag és minőségileg összehangolt termék- és szolgáltatáskínálattal
lehet biztosítani.
A versenytárs települések meghatározásánál figyelembe vettük a hasonló adottságokat, a hasonló kínálatot,
valamint földrajzi távolságukat városunktól.
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Várható fejlesztések hatásának elemzése
Vizsgált
A
versenytársnál
ismert
versenytárs
fejlesztési tervek, programok

Dévaványa

Mezőberény
Szarvas

Békéscsaba
Farmos
Pusztaottlaka




jövőbeni

Fejlesztések hatása,
következtetés
a
projektgazdára
nézve
nem releváns, mert a
tervezés szakaszában
tartanak a fejlesztési
elképzelések

erdei iskola fejlesztés,
fürdő fejlesztés

nem tervez turisztikai jellegű fejlesztéseket a
közeljövőben
 történelmi emlékhely fejlesztése,
kiállító terem kialakítása
 pihenő centrum kialakítása az un.
„kacsató” környezetében
 Hármas Körös partján kialakított
szabadstrand fejlesztése

nem releváns

nem ismert
nem tervez
nem ismert

nem releváns
nem releváns
nem releváns
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A fejlesztések hatása:
közepes.
Szarvas
város
fejlesztési tervei az
általunk fejlesztendő
turisztikai attrakciók
és
szolgáltatások
tekintetében
nem
jelentősek.

A
szolgáltatások
lehetséges
kapcsolódása,
együttműködési
lehetőségek
amennyiben
a
szolgáltatások
kialakítása
megtörténik,
a
települések
között
együttműködésre van
lehetősége, egymás
szolgáltatásainak
kiajánlása révén
nem releváns
A kialakításra kerülő
turisztikai
szolgáltatások
és
attrakciók
a
két
településen
a
települések
együttműködésével
valósul meg, egymás
turisztikai
szolgáltatásainak
kiajánlásával.
nem releváns
nem releváns
nem releváns

Versenytársak

Dévaványa (15,3km)
Réhelyi
LátogatóKözpont

Mezőberény
(21 km)
Szikestavi
madármegfigyelő
állomás
és
ökoturisztikai útvonal
Szarvas
(28 km)
Körösvölgyi
Látogató-központ

Békéscsaba
(42.5km)
Körösök
Natúrpark

Völgye

Farmosi Természetvédelmi
Oktató
Központ
(104 km)
Pusztaotlaka

Nyújtott
szolgáltatások
Állandó
kiállítás
túzokvédelmi
tevékenységről valamint a NagySárrét
hajdani
és
jelenlegi
élővilágáról, tanösvény, túravezetés,
konferenciákra tréningekre termek
bérbeadása,
kerékpárkölcsönzés,
kiadványok, ajándéktárgyak
különleges madárrezervátum

Célcsoport
elsősorban
gyermekek, diákok,
erdei
iskola
csoportok

Árérték
arán
y
relatí
v

Gyengesége
k

A tervezett fejlesztés pozícionálása a
verseny-társsal szemben

a terület egyedülálló
értéke
az
európai
túzok, erdei iskola
lehetőség,

szezonális,
egyéb
szolgáltatásoktól
messze van

eszközkészle
te hiányos,
nem kapcs.
más szolg.hoz

Szezonalitás
csökkentése,
helyi
szolgáltatókkal
együtt
komplex
szolgáltatói
csomagok,
zöld-piac
kialakítása
élményszerű, interaktív szemléltető
eszközök használata minden korosztály
számára
élményszerű, interaktív szemléltető
eszközök használata a környezettudatos
szemléletformáláshoz
minden
korosztály
számára,
helyi
szolgáltatókkal
együtt
komplex
szolgáltatói csomagok
élményszerű, interaktív szemléltető
eszközök használata minden korosztály
számára, helyi szolgáltatókkal együtt
komplex szolgáltatói csomagok, zöld
piac kialakítása
sokrétűek
a
kiállítási
témák,
élményszerű, interaktív szemléltető
eszközök
használata,
helyi
szolgáltatókkal
együtt
komplex
szolgáltatói csomagok

Erősségek

iskolai és felnőtt
csoportok, idősebb
korosztály

alacs
ony

természetes
anyagokból
játszótere van

állandó kiállítása a Dél-Tiszántúl
természeti értékeit mutatja be

diákok, gyermekes
családok

maga
s

Interaktív,
szép
természeti környezet,
oktatási helyszín

Vízi, kerékpáros,
gyalogtúrákról, útvonalakr ól
hasznos információk,
aktualitások
Horgászat és egyéb programok
Fot ókiállítások
Képzőművészek kiállításai
Bi opiac

iskolai és felnőtt
csoportok, idősebb
korosztály
gyermekes családok

relatí
v

Ökoturisztikai
információs
központ,
megtalálhatóak a
környez eti nevelés
program
lehetőségei, nyári
táborok hel yszíne

a
kiállítás
témája nem
túl gazdag

Vízparti élet háza, és a tiszta
vízről állandó kiállítás,

iskolai és felnőtt
csoportok, idősebb
korosztály
gyermekes családok

relatí
v

újszerű
szemléltetési
módszerek

a kiállítás a
vizuális
élményeken
alapszik
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épült

távolsága városunktól nagy,
a kiállítás eszköztára változatos,
interaktív, izgalmas

Vallásturizmus és kulturális örökségterületén végzett versenytárselemzés
A környező településeken leginkább klasszikus épített örökség
elemek találhatóak. A Szent Antal kultuszra épülő, és felkutatott
ismeret anyaggal rendelkező kulturális örökségünk egyedülálló a
térségben.
Napjainkban Magyarországon érezhetően növekszik a vallási
turizmus jelentősége. Nemcsak az egyes búcsújáró helyek
élesztik fel a búcsú egykori tartalmát és a hozzá fűződő
hagyományokat, a viselkedési, öltözködési, táplálkozási
kultúrát (Máriapócs, Máriagyűd, Csatka, Vasvár-Szentkút,
Mátraverebély-Szentkút, Osli, Bodajk, Csicsó stb.), hanem
egykor létező vagy teljesen újonnan kigondolt zarándokutak is
szerveződnek. A legismertebb utak közé tartozik a Szent
Márton-út, a Mária-út, a Gyöngyök útja (Via Margaritarum), a
Szent Jakab-út (Magyar Camino), a magyar zarándokút és a
Szent Erzsébet-út.
A kitáblázott, egységes jelzéssel ellátott, az előbbiekben bemutatott zarándok-utakon kívül nagyon sok olyan
zarándoklat létezik, amelyet szerzetesek, papok szerveznek, és hol az úti cél a meghatározó, hol pedig egy-egy
jeles esemény idő pontja.
Itt ki kell emelni a pálosokat, akik gyakran vezetnek gyalogos zarándokuta-kat egykori és mai pálos
kolostorokhoz (Klastrompuszta, Budaszentlőrinc, Nagyvázsony, Gellért-hegyi Sziklatemplom, Márianosztra,
Pálosszentkút stb.), kegyhelyekhez. A motoros zarándokok élén szintén gyakran látunk pálos szerzetest.
A bencések magyarországi központja Pannonhalma, amely ugyancsak a hívők és érdeklődők ezreit vonzza.
Szent Márton és Szent István öröksége, az ezeréves bencés múlt, valamint a nemrég épült Szent Jakabzarándokszállás várja az ide érkezőt. A pannonhalminál fél évszázaddal később alapított tihanyi apátság
ugyancsak sok hívőt, érdeklődőt lát vendégül. Zalavár, Bakonybél vagy Pécsvárad ugyancsak kedvelt célpont.
Meg kell említeni a ferencesek tevékenységét is, akik ősi búcsújáró helyeinken a zarándokok lelki gondozását,
a búcsújáró helyek fenntartását végezték és végzik ma is, például Mátraverebély-Szentkúton, Máriagyűdön,
Baján, Mária-radnán vagy Csíksomlyón. Egyik fontos szervezésük az évente ismétlődő zarándoklat, amikor is
közel 300 fiatal Esztergomból Mátraverebély-Szentkútra gyalogol. Itt szervezik meg az ifjúsági vagy a
generációk találkozóját.
Évről évre jelentősen emelkedik az ország különböző tájairól a máriapócsi kegyhelyre zarándokolók száma.
Máriapócs a magyarországi, illetve a határon túli magyar és nem magyar ajkú görögkatolikusok központja, de
Magyarország nemzeti kegyhelye is. Pályázati forrásokból a Hit és egészség program keretében Nyírbátorban
és Máriapócson sok szolgáltatás épült ki a hívek, a vendégek fogadására. A Nyírség Fejlődéséért LEADER
Egyesület célja Nyírbátor, Máriapócs értékeinek megőrzése, erre alapozták fejlesztési elképzelésüket.
A már többször említett Mátraverbély-Szentkút mellett további fontos Máriabúcsújáró helyeket lehetne
kiemelni, amelyek hívek ezreit vonzzák. Így többek között Máriabesnyő, Csatka (a cigányság búcsújáró helye),
Celldömölk nevét érdemes kiemelni.
A fentiekben leírtak jól tükrözik, hogy ma magyarországon és a Dél Alföldi régióban nem jellemző a vallási
indíttatású turisták megjelenése. Sem helyi, sem régiós szinten nem alakultak még zarándok szálláshelyek,
nincs kiépített, vagy csak kitáblázott zarándokútvonal sem. A térségben így egyedülállónak tekinthető
Gyomaendrődről induló Szent László zarándoklat, mely 2012. május 3-án indult Gyomaendrődről.
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3.3. SWOT-elemzés
SIKERTÉNYEZŐK
ERŐSSÉGEK

LEHETŐSÉGEK

KÜLSŐ TÉNYEZŐK

BELSŐ TÉNYEZŐK

 Az európai integráció előre haladtával a
 Megfelelő közlekedési infrastruktúra,
nemzetközi turizmus és együttműködés
az országhatár közelsége;
feltételei javulnak
 A város kerékpárúttal rendelkezik
 A turisztikai fejlesztések hatására új
 Gazdag történelmi és épített örökség;
attrakciók és szolgáltatások jönnek létre,
kiváló természeti adottságok –
új munkahelyekkel.
Erzsébet liget, Hármas-Körös és
 Új komplex turisztikai csomagokkal
holtágai
csökken a szezonalitás a turizmusban
 Növekvő igény a Kárpát-medence
 A kistérségben és a városban partnerségi
vallási rendezvényeire, gazdasági
kapcsolatok jönnek létre
kapcsolatok kiépítése a zarándokutak
mentén
 Gazdag katolikus hagyományok,
nagyszámú szakrális épített emlék
 A termál- és gyógyvíz gyógyászati és
turisztikai hasznosítása folyamatos
fejlődés alatt áll
 Változatos szálláshely kínálat
 TDM szervezet működése a városban
KOCKÁZATI TÉNYEZŐK
GYENGESÉG

KÜLSŐ TÉNYEZŐK

BELSŐ TÉNYEZŐK

 Évente
csökkenő
vendégszám,
arányaiban alacsony számú külföldi
turista
 A kapacitások kihasználtsága a nyári
szezonra tevődik
 A turisták átlagos tartózkodási ideje és
fajlagos költése alacsony
 Komplex turisztikai csomagok hiánya
 A meglévő és potenciális turisztikai
vonzerők
infrastruktúrája
és
kapcsolódó szolgáltatások további
fejlesztéseket igényelnek
 A
turisztikai
vonzerők
és
szolgáltatások marketingje fejlesztést
igényel
 Gyengülő lakosságmegőrző erő

VESZÉLYEK
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 A
térségen
kívüli
turisztikai
vonzásközpontok
 A turizmusból adódó szezonalitás a
keresleti oldalról
 A fő és mellékutak romló állapota és
rendszeres karbantartása miatt csökken a
látogatók száma

3.4.
Projekt célkitűzései, elvárt eredményei
Jövőkép:
Gyomaendrőd a Dél-Alföldi régió vezető kulturális, vallási és ökoturisztikai úti céljává válik, a turisták igényeit
kielégítő versenyképes, fenntartható, komplex turisztikai termékek kínálatával.
Stratégiai cél:
A fenntartható fejlődés elve alapján az egyedi vonzerők kihasználásával, a társadalom széles rétegeit érintő
szolgáltatások nyújtásával versenyképes komplex turisztikai termékek kialakítása, hatékony marketing
munkával azok megfelelő piacokra juttatása.
Rövid távú célok
Hosszú távú célok
Keresletelemzésen alapuló koordinált, tudatos Gyomaendrőd „felvitele” a potenciális turisták
termékfejlesztés megvalósítása, hatékony, szegmens- turisztikai mentális térképére
specifikus marketingtevékenység folytatásával.
Speciális célcsoportok számára elérhető, igénybe A városba érkező turisták számának tartós növelése
vehető, testre szabott szolgáltatások kínálatának átlagos tartózkodási idejük meghosszabbítása és a
kialakítása
visszatérések számának növelése mellett.
Országos viszonylatban is kiemelkedő jelentőséggel A
lakosság
életminőségének
javítása,
bíró, többségében szezonalitástól mentes természeti és munkahelyteremtés, jövedelmek növelése a turisztikai
kulturális vonzerőben rejlő lehetőségek maximális szektor által. A település lakosságmegtartó
kihasználása
képességének erősítése.
Komplex turisztikai termékkínálat kialakítása a Gyomaendrőd turisztikai termékeinek pozicionálása és
tartózkodási idő és fajlagos költés növelésének versenyképességének biztosítása az Európai Unión
irányába
belül és azon túl.

Fenntartás 5.
éve

eladott belépőjegek/
vendégkönyv

Eredmény

3 Fő

0

Eredmény

1 Fő

0

Eredmény

Ezer Ft

0

Munkaszerződések

6

0

Munkaszerződések

nem releváns
nem releváns
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18 573

17 774

17 008

0

16 276

1

3

7,5 Fő

1,5

Eredmény

15 575

Teremtett munkahelyek
száma – nők
Teremtett munkahelyek
száma – hátrányos
helyzetűek
Támogatott turisztikai
attrakció / szolgáltatás
árbevétele (Ft-ban)
Megépített kerékpár utak
hossza
A kijelölt egyéb kerékpárforgalmi létesítmények
hossza

Mutató forrása

nem releváns

0,5

Látogatószám
Teremtett munkahelyek
száma

18 000

0

Fenntartás 4.

Fő

17 000

Eredmény

0

Támogatott turisztikai
attrakciók
látogatottsága

14 000

Bázisérték

13 500

Mértékegység

11 000

Típus
Mutató neve

Megvalósítás
1. éve
Megvalósítás
2. éve
Fenntartás 1.
éve
Fenntartás 2.
éve
Fenntartás 3.

Megvalósítási és
fenntartási időszak

Beszámolók,
orvosi
szakvélemény
elkülönített
könyvelés

4.

Megvalósítási javaslat kidolgozása

4.1. Projekt nélküli eset bemutatása
Gyomanedrőd városáról készült turisztikai koncepció szerint ( forrás : 2007 május; FÓKUSZ 2
Gazdaságfejlesztő Központ Kft. és Gyomaendrőd város értékelemzési Team-je által létrehozott idegenforgalmi
koncepció.) többször kiemelésre kerül annak a ténynek a megállapítása, miszerint a város rendkívüli turisztikai
adottságainak ellenére hiányt szenved a komplex programokban. Mivel a koncepcióban lévő megállapítások
kezelésére csak elenyésző mennyiségű lépés, fejlesztés, illetve beruházás történt eddig, a helyzet jelenleg
változatlan. Az ide érkező turistáknak a fürdő szolgáltatásain kívül minimális lehetőségük van szabadidejük
változatos eltöltéséhez.
A projektben megvalósítandó célok olyan új turisztikai szolgáltatásokat és attrakciókat
eredményeznek a városnak, melyek a projekt megvalósítása előtt nem működtek Gyomaendrődön, így
jelenleg bevétele sem származik önkormányzatunknak ezen attrakciókból, szolgáltatásokból.
A turisztikai szolgáltatások és attrakciók kialakításának elmaradása esetén a bemutatott adatok alapján
Gyomaendrőd városának egyre csökkenő bevétele keletkezik a turizmusból. Egyre kevesebben jönnek
Gyomaendrődre, hiszen az országban rengeteg olyan hely található, ahol a turistákat komplex programok és
szolgáltatások várják. (melléklet adatok)
A város központjában üresen álló önkormányzati épületek állaga folyamatosan romlik, karbantartást,
felújítást igényelnek, melyek további költségeket rónak a városra. Jelenleg az ingatlanpiac recessziója miatt,
értékesítésük szinte lehetetlen. A leromló épületállomány egy hanyatló város képét mutatja, mely egyre
kevésbé lesz vonzó a turisták számára. Ez a probléma nem csak a turizmusra, de Gyomaendrőd gazdaságára is
hatással van. Az elmúlt évek adatai alapján Gyomaendrőd lélekszáma egyre csökken. Új munkahelyek nem
létesülnek, így a 25-35 év közötti lakosság lényegében eltűnt Gyomaendrődről.
Szent Antal kenyerének sütőháza: Amennyiben az önkormányzat nem vásárolja meg és újítja fel az
épületet, úgy egy olyan kulturális emlék, mely a régiónkban, s talán hazánkban is egyedinek nevezhető
megsemmisül.
Erzsébet liget és környéke: helyi védettségű ligetünk fenntartási költségei a várost terhelik. Évek óta
tervezik a liget megújítását. A projekt megvalósulása nélkül a liget továbbra is elhanyagolt lesz.
Falualji-holtág gyalogos és kerékpáros híd. A jelenlegi híd esztétikailag sem illeszkedik a felújított
közúti hídhoz. Fesztávolsága nem teszi lehetővé, hogy csónakázható legyen a holtágnak ez a városközpontban
lévő kedvelt része.
A meglévő gyomaendrődi attrakciók fenntarthatóságát jelen szolgáltatási struktúra mellett sem az
önkormányzat, sem a jelenlegi üzemeltetők nem tudják gazdaságosan biztosítani.
Gyomaendrőd földrajzi adottságait, természeti és kulturális értékeit, humán erőforrását és közlekedési
infrastruktúráját mérlegre téve elmondható, hogy a turizmusban jelentős fejlődési potenciállal rendelkezik a
város, mely jelen projekt megvalósítása esetén az elkövetkezendő 15 évben érdemi változást eredményezhet a
versenyképesség növelésében, a munkahelyek teremtésében.
Amennyiben a projekt nem valósul meg, úgy a fejlesztés hiánya hatással lesz a Dél-Alfödi régió és
Békés megye turisztikai és gazdasági fejlődésére, hiszen elmarad Gyomaendrőd kedvező adottságainak
kihasználása és erősítése, illetve nem lesz érzékelhető előrelépés a gazdaság élénkítésében. Fennáll annak a
veszélye, hogy a pénzügyi-gazdasági válság hatásai városunkban fokozottabb mértékű elmaradást, további
foglalkoztatási feszültséget és folyamatos leszakadást eredményez, még tovább csökken a település
lakosságmegtartó képessége.
Jelenlegi adottságok, infrastrukturális helyzet a megvalósítás helyszínein projekt nélküli esetben
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A megvalósítási helyszínek jelenlegi üzemeltetői:
Az Endrődi Népház - mely a zarándokszálláshelynek ad teret- jelenlegi tulajdonosa Gyomaendrőd Város
Önkormányzata, üzemeltetője, az önkormányzat önállóan működő intézménye a Közművelődési,
Közgyűjteményi és Szolgáltató intézmény.
A Kis Bálint Általános Iskola „Jókai úti” egysége, üresen álló épület, üzemeltetője Gyomaendrőd Város
Önkormányzata.
Szabad strand és Kemping a Templom-zugi holtágon: tulajdonosa Gyomaendrőd Város Önkormányzata,
jelenlegi üzemeltetője Pájer Sándor egyéni vállalkozó.
Erzsébet liget és Hantoskerti (Falualji) - holtág tulajdonosa és üzemeltetője Gyomaendrőd Város
Önkormányzata.
A projekt nélküli eset bemutatásának számításai és elemzése a 7. fejezetben kerül részletesen bemutatásra.
4.2. Műszaki tartalom és a kialakítandó attrakció, vagy szolgáltatás leírása
Gyomaendrőd Város Önkormányzata és a TDM szervezet közösen kialakította tursztikai fejlesztési stratégiáját.
A kialakított stratégia célok jól illeszkednek az országos idegenforgalmi stratégiai célok, a Dél-Alföldi régió és
Békés megye turisztikai célkitűzéseihez.
Megtalálta a kapcsolódási pontokat az erősen vallási kötődésű Endrődi településrész és a Gyomai városrész
között. A város természeti és kulturális értékeinek kihasználása mellett a zarándokturizmus
hagyományteremtésével az ökoturizmus bevonásával egy olyan átfogó komplex fejlesztési programot tűzött
ki célul, ami nem csak a város turisztikai fejlődését indítja meg, hanem a gazdasági fellendülést is
megalapozhatja.
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A fenti térképen jól látható, hogy a fejlesztési elképzelések Gyomaendrődöt, egységes egészként kezeli. Minden
attrakció egész évben látogatható, és olyan különleges elemeket tartalmaz, mely az országban egyedülálló
Projektünk három tématerületet foglal magába:
1. Vallási turizmus fejlesztése
2. Történelmi és kulturális örökség turisztikai hasznosítása
3. Ökoturisztikai célú fejlesztések
1. VALLÁSI TURIZMUS FEJLESZTÉSE
Tartalma:
Szent László zarándokút: A projekt segítségével középkori hagyományra építve indítottuk útjára a
Gyomaendrődöt Nagyváraddal összekötő Szent László zarándoklatot. Az első utunk 2012. május 3-6 között volt.
A már újra elindított Szent László zarándokút (részletes leírást lásd a melléklet..... oldal) gyomaendrődi bázisát
alakítjuk itt ki, mely szolgáltatásaival elősegíti a zarándokok lelki elmélyülését és zarándokok számszerű
növekedését. A két régió vallási és kulturális kapcsolódása elősegítheti a gazdasági és társadalmi
együttműködést Magyarország és Románia, a Nagyváradi Egyházmegye és a Szeged-Csanád Egyházmegye
egyházközségei között is.
Szent László híd, hozzá kapcsolódó Szent László szabadidő- és kulturális park:
Az újjáépített híd teljes hossza 16,015 m. Szerkezete ragasztott fa tartószerkezeten tölgyfa pallózattal, koracél
korlátelemekkel készül. Két oldalon gyalogos, középen kerékpáros forgalomra kialakítva. A híd része a zarándok
útnak. Az egyik oldalon a Szent László legendákat mutatja be képekben, a másik oldalon az Erzsébet ligetről
leírás és archív fotók láthatók.
A híd fő eleme a faragott Szent László szobor. A hídon elhelyezünk egy érmés távcsövet is, mely a holtág és
környékének felfedezését szolgálja.
A hídhoz vezető holtág partján kialakított tanösvény, pihenő terület, vízre benyúló kiállító és rendezvény tér a
Szent László napi ünnepségek helyszíne lesz. Itt lesz lehetőség akár több ezer ember egyidejű jelenlétére és ezen
a helyen találkozik a természet és a lélek.
A pihenő hely nyári árnyékolásáról a felette kifeszített ponyva gondoskodik. Az út mentén ivókút kerül
kialakításra. Az út szürke bazalt zúzottkővel burkolt.
Szent Antal 21 férőhelyes zarándok közösségi szálláshely és Szent Antal Herbária bolt, és
gyógynövénykert kialakítása a Népház udvarán:
Az épületben kialakításra kerül bruttó 358m2-en1db két ágyas, 1db egy ágyas akadálymentesített, 1db
nyolcágyas női háló, és 1db tízágyas férfi háló. Az épületben található nagyobb térben közösségi és liturgikus
teret alakítottunk ki, ahol a zarándokok együtt imádkozhatnak esetenként szentmisék tartására is alkalmas, ill.
egyéni lelki gyakorlatot a szent Antal kápolnában végezhetnek. A zarándokszálláson a fekvő- és szociális
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helyiségeken kívül étkező teakonyhával, közösségi terek, kápolna, herba árusító sarok mosókonyha, raktár,
kazánház kerül kialakításra. (részletes tervek a mellékletben találhatóak)
Az internet hozzáférési lehetőség az épületben kialakított internetes sarokban lesz kialakítva. A teljes épület
akadálymentesítése biztosított lesz. Az udvaron 24 főre fedett kiülő pihenő készül. Az épület akadálymentes
megközelíthetősége megoldott. Az udvarban 4+1 parkoló kerül kialakításra. Ebből 1db akadálymentes.
Épületenergetika: Az épület felújítási tervénél figyeltünk a megújuló energiák hasznosításának
lehetőségére. Tervezett energetikai felújítások: nyílászárók cseréje, födém aljzat szigetelése, energiatakarékos
izzók, elektromos berendezések alkalmazása. Használati melegvíz nyári előállítását napkollektorral, 1000l-es
puffertárolóval terveztük. A fűtés hőszivattyúval működtetett padlófűtési rendszerrel lesz kialakítva. A használati
melegvizet, szintén hőszivattyú állítja elő. A hőszivattyú és az épület elektromos energia igényét hálózatra
visszatápláló 3,08kW-os napelemes rendszerrel tervezzük. Így az épület fenntartási költsége minimálisra
csökken éves szinten. A CO2 kibocsátása 0 t/a.
Azbesztmentesítés nem releváns.
Az attrakciók egész évben látogathatók. A kapcsolódó szolgáltatások az év minden szakában kínálnak
programot a zarándok turisták számára. Az Endrődi Tájház és Helytörténeti Gyűjtemény programkínálata a
múzeummal együttműködve a népi vallásosság dramatikus hagyományainak bemutatása (Háromkirályjárás,
Betlehemezés, Farsangi játékok, Húsvéti népszokások, Pünkösdi szokások, stb.) Ezen kívül a tájház kézműves
foglalkozásokat kínál a városban hagyományokkal rendelkező kismesterségek bemutatásával. A szolgáltatásaink
kínálatát úgy kívánjuk meghatározni, hogy abból a vallási szertartásoktól idegenkedő, de mások szokásait
tiszteletben tartó, a hagyományok iránt érdeklődő célcsoportokat is érdekeltté tegyük a szolgáltatások igénybe
vételére. Az egész évben folyó konferenciák, kiállítások és turisztikai attrakciók ezen a területen jelentősen
megnövelhetik a térség turisztikai vonzerejét és számottevő növekedést idézhetnek elő nemcsak a belföldi,
hanem a külföldi turisták számában is.
Várható tartózkodási idő a fejlesztések után: 5-6 nap.
2. TÖRTÉNELMI ÉS KULTURÁLIS ÖRÖKSÉG TURISZTIKAI HASZNOSÍTÁSA
Tartalma:
Szent Antal Sütőház felújítása, működőképessé tétele a turisták számára. (részletes tervek a mellékletben). Az
attrakció egész évben látogatható.
Szent Antal kenyerének sütőháza olyan kulturális emlék, mely a régiónkban, s talán hazánkban is egyedinek
nevezhető. A városba látogató zarándokok és más célcsoportok számára a tradícionális kenyér és kalácssütés
bemutatása mellett a kulturális örökségünk történelmének megismerése is a program részét képezi.
Az épület eredeti formában történő visszaállítása a cél. Az udvarán fedett pihenőhely kerül kialakításra. A hátsó
kerítés falon Szent László fogadalmi kereszt elhelyezésére lesz lehetőség, ezzel is egy hagyományt indítva a
zarándokok részére.
Azbesztmentesítés nem releváns.
3. ÖKOTURISZTIKAI CÉLÚ FEJLESZTÉSEK
Tartalma:
Az ökoturizmus környezettudatos utazást jelent, melynek célja a természet és a vele összefüggő kulturális
sajátosságok élvezete. Gyomaendrőd és környéke természeti különlegességeivel, állat és növényvilágával
kiválóan alkalmas arra, hogy kínálatában az ökoturizmus, mint turisztikai termék megjelenjen. Az attrakciók
kialakításánál fontosnak tartottuk, hogy a turisták olyan sokszínű és változatos kínálatban részesüljenek, mely
minden korosztály számára hasznos és érdekes, ugyanakkor szórakoztató tevékenységeket biztosít.
A helyszínek környezetbarát módon megközelíthetőek kerékpárral, tömegközlekedési eszközzel. A hulladék
gyűjtése minden területen szelektív módon történik, megfelelő helyre, és számban elhelyezett gyűjtő
edényekben.
Körös Látogatóközpont kialakítása:
A város központjában, jól frekventált helyen kialakított látogatóközpont, melynek fő témaköre: „Az
esőcsepptől a Körösig”.(részletes téma leírás a mellékletben található) A város szívében elfoglalt helyéből
adódóan ez az épületegyüttes, nem csak látogatóközpontként funkciónál bruttó 640m2-en, hanem az ide látogató
turisták fogadása, helyi információkkal történő ellátása, infopont kialakítása pihenési lehetőséggel az
összeállított programok értékesítése is itt kap helyet. Az udvaron pihenő terület, gyermek játszótér,
árnyékolókkal ellátott pihenőrész, fedett árusító helyek, egy mini színpad, téliesített piaci árusító hely, bio-piac
kap helyet, ahol a helyi termelők és kézművesek egész évben árulhatják termékeiket.
Alapszolgáltatásai: információs pult, kiállító termek állandó és időszakos kiállításokkal, előadóterem,
gyermek foglalkoztató szoba, „zöld” bolt.
Itt látható a Tájtörténeti vándorkiállítás „Gyomaendrőd a Körös gyermeke” címmel. A folyószabályozás és
a holtágak kialakulásának szemléletes bemutatása egy vándor kiállítás keretén belül , amely alapvetően
meghatározza a desztináció arculatát. Az idelátogatók így nemcsak a jelen, hanem a múlt tükrében is
megismerhetik Gyomaendrőd földrajzi környezetét, természeti értékeit
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A Hármas-Körös és holtágai, mint felszíni vizek a vízkészlet gazdálkodás szerves részét képezik, így
ökológiai jelentőségük nagyon fontos. „Az esőcsepptől a Körösig”.címmel állandó kiállításként, átfogó
ismereteket kívánunk nyújtani, felhívni a figyelmet súlyos ökológiai problémákra. A víz az egyetlen olyan kincs
a földön, amely nélkül nem létezne az élet. A kiállítás interaktív elemekkel alapvető természettudományos és
technológiai témákat tesz világossá és színesebbé minden korosztály számára. Az európai kultúrában a
megkeresztelkedés, a megtisztulás is a (szentelt) vízhez kötődik, így a víz kultikus funkciót is betölt. Ezáltal a
zarándok és vallásturizmus látogatói is érdekeltté válhatnak a kiállítások megtekintésében. Különös figyelmet
fordítunk a gyermekek játékos ismeretbővítésére.
Akadálymentesítés: Az épület teljes körűen akadálymentesített. Külön épületben kerül kialakításra a
vizesblokk akadálymentes WC-vel és pelenkázóval. A főépület rámpával közelíthető meg. Info kommunikációs
eszközök teljeskörű megvalósítását tervezzük.
Épületenergetika: Az épület felújítási tervénél figyeltünk a megújuló energiák hasznosításának
lehetőségére. Tervezett energetikai felújítások: nyílászárók cseréje, födém aljzat szigetelése, energiatakarékos
izzók, elektromos berendezések alkalmazása. Használati melegvíz nyári előállítását napkollektorral, 300l-es
puffertárolóval terveztük. A fűtés-hűtés hőszivattyúval működtetett Fancoil rendszerrel lesz kialakítva. A
használati melegvizet téli időszakban és nyáron pótlásként, szintén hőszivattyú állítja elő. A hőszivattyú és az
épület elektromos energia igényét hálózatra visszatápláló 3,08kW-os napelemes rendszerrel tervezzük. Így az
épület fenntartási költsége minimálisra csökken éves szinten. A CO2 kibocsátása 0 t/a.
Parkolás: Az épület előtt kialakított parkolóban történik, ahol 13+2 autó és egy busz parkolására van
lehetőség. Az épület akadálymentes megközelíthetősége biztosított. Kerékpárok tárolása az udvarban kialakított
tárolóban történik.
Azbesztmentesítés nem releváns.
Bárka Látogatóközpont kialakítása:
A látogató központot bruttó 190m2-rel a Templom-zugi holtágon kialakított szabad strand területére
terveztük, mely egyszerre maximum 50 fő befogadására alkalmas. Fő témája „Halászat a Körösök vidékén a
neolitikumtól a 19. századig”
A hozzánk látogatóknak az egyik jellemző ősi foglalkozásunkat, a halászatot kívánjuk bemutatni sokoldalú
ismeretszerzési lehetőségekkel. A tematikus bemutatóhely létrehozásával szemléletessé válik, hogy az őskorban
mélyen benne gyökerező hagyományos halász-tudás miként igazodott hozzá folyamatosan az aktuális társadalmi
szükségletekhez és technikai lehetőségekhez. (részletes leírás a mellékletben)
Mindkét bemutatóhely kialakításánál prioritást élvez a látogató- és családbarát jelleg, mely a turisták
elégedettségének növelését, valamint a tartózkodási idő hosszabbítását szolgálja.
Az épület új építésű, így teljes körűen akadálymentesített és teljes mértékben megfelel a jelen kor
energetikai követelményeinek. (részletes tervek a mellékletben) Kialakításra kerül egy kiállító tér, vetítő-oktató
terem, vizesblokk, raktár. Az udvara körben kerengővel lezárt. Itt kerülnek elhelyezésre a kültéren kiállítható
eszközök. Az udvar főattrakciója a „tan”-tó, a vejsze játék és a pákász tanya életnagyságú makettje. A múzeum
pedagógiai foglalkozások szintere a fedett kemence meletti terület.
Akadálymentesítés: Az épület teljes körűen akadálymentesített. Az épületegyüttesben kerül
kialakításra a vizesblokk akadálymentes WC-vel és pelenkázóval. A főépület akadálymentesen közelíthető meg.
Info kommunikációs eszközök teljeskörű megvalósítását tervezzük.
Épületenergetika: Az épület tervezésénél figyeltünk a megújuló energiák hasznosításának
lehetőségére. Tervezett épületszerkezetekkel alacsony energiafelhasználású épületetalakítottunk ki. A használati
melegvíz nyári előállítását napkollektorral, 300l-es puffertárolóval terveztük. A fűtés-hűtés hőszivattyúval
működtetett Fancoil rendszerrel lesz kialakítva. A használati melegvizet téli időszakban és nyáron pótlásként,
szintén hőszivattyú állítja elő. A hőszivattyú és az épület elektromos energia igényét hálózatra visszatápláló
3,08kW-os napelemes rendszerrel tervezzük. Így az épület fenntartási költsége minimálisra csökken éves szinten.
A CO2 kibocsátása 0 t/a.
Parkolás: Az épület előtt kialakított parkolóban történik, ahol 10+2 autó és egy busz parkolására van
lehetőség. Az épület akadálymentes megközelíthetősége biztosított. Kerékpárok tárolása az épület előtt
kialakított tárolóban történik.
Azbesztmentesítés nem releváns.
Tanösvény szárazföldön és vízen
A Szent Antal híd folytatásaként az Erzsébet ligetben a holtág partján(1000m), és a vízen (40m) tanösvény
kialakítását tervezzük élményeket nyújtó interaktív jelleggel. Fő attrakció a négy magassági szinten futó
tanösvény, melynek központi magja egy 15m magas kilátó. (részletek a mellékletben) A lombkorona titokzatos
világa Sétaút a fák lombjai között. Két nagyobb, élő fa mellett tájba illő, fából készült, kilátószerű építmény és a
kettő közötti sétaút fenn a lombkorona magasságában. A többszintes (talaj + 3 szint), kilátószerű építményt az
alábbi módon alakítjuk ki: Az építmény fa felőli oldala nyitott, kétszintű korláttal védett. Az építmény másik
oldala zárt, ezáltal biztonságosabb. A padló kilátó legfelső szintjén a magasságot érzékeltetendő üvegből
készülne. Ez a megoldás egyben bátorságpróba is, sokan csak ezért is felmennek a lombkorona kilátóba. A kilátó
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fölső szintjén egy panoráma távcső segítségével megfigyelhetők a távoli tornyok, a közeli falvak városok
sziluettje is feltűnik. A hátsó, zárt fal közepén kap helyet egy, a talajtól a lombkorona csúcsáig megfestett fa.
Ezen a függőleges tanösvényen interaktív módon lehet bemutatni a fa működését, a törzs belső szerkezetét, a
szállítónyalábokat, az odúk világát.
Az építmény szintjei
- talajszint: cserjék bokrok világa Talaj, kisemlősök, madarak pl. fülemüle, feketerigó, bokorlakó poszáták,
ökörszem, vörösbegy, farontó bogarak stb.
- 1. szint: cserjék, bokrok magasa 2 és 4 m közötti szint. Ez a bokrok csúcsi részéig terjed, alsó ágak szintje (két
világ határán). Zöldike, tengelic, kis őrgébics,
- 2. szint 4-8 m: az igazi fa – a törzs és az ágak sűrűje.
Fekete gólya, réti sas, parlagi sas, egerészölyv, örvös galamb, héja. Fagyöngy, léprigó.
a. 3. szint: a fa lombkoronája fölötti rész. Itt vadásznak a madarak. Itt laknak a varjak, itt költ a sárgarigó,
meggyvágó. Itt lehetne írni a levelekről, a fotoszintézisről. Az erkély kilátón beszélő információs tábla segíti a
látogatókat. Az erkélyek egyik oldalán végig az oldalhoz rögzített padok vannak. Gyermekeknek: Szintenként 22 távcsővel a közeli fákon elhelyezett állatokat kell felfedezni.
Élet a holtágban:
A két híd közötti részen, közvetlenül a nádas mellett halad a tanösvény ezen szakasza (kb. 40m), egy-egy helyen
interaktív, multikorosztályos tanösvény táblával. A nádast két helyen átszelve ezen a szakaszon betekintés nyílik
a nádas életébe, és ráláthatunk a nyílt vízfelületre. Itt is végrehajtanánk olyan környezetgazdagító megoldásokat,
amik nem csak a passzív bemutatást, hanem aktív természetvédelmi szerepet is betöltenek
Alapvetően Gyomaendrőd város és desztináció fő turisztikai profilja a természetesség-természet
közeliség, a programcsomagjainkat úgy terveztük meg, hogy mind aktív kikapcsolódást, de egyben nyugalmat
is kínáljanak. Annak érdekében, hogy a csomagok könnyen értékesíthetőek mégis komplexek legyenek a
legkisebb időbeli egység, amit kínálunk (szervezett turisztikai szempontból) az egy napos programcsomagok.
Ezeknél nagyobb hangsúlyt kapnak a 2 napos, 1 éjszakás illetve a 3 napos 2 éjszakás csomagjaink. (7. számú
melléklet)
4.3. Az üzemeltetés technikai feltételei
A Bárka Látogatóközpont, Körös Látogatóközpont, Szent Antal zarándok szálláshely üzemeltetési
koncepcióját két gondolat mentén dolgoztuk ki. Az egyik az épületek energiahatékony üzemeltetése, másik a
teljes körű akadálymentesítés és info kommunikációs eszközök alkalmazása.
Az épületek energia tekintetében önellátóak lesznek, így üzemeltetést csak a víz, szennyvíz, hulladék,
telekommunikáció költségei fogják terhelni. A hulladék gyűjtésnél a szelektív gyűjtés bevezetésével, ezen
költségek is minimálisra csökkenthetők. A betervezett víztakarékos használati berendezések tovább csökkentik a
fenntartási költségeket. A beépített használati melegvíz előállítás rásegítésére napkollektorok, elektromos áram
termelésére napcellák, fűtés kialakítására hőszivattyús rendszer kerül kialakításra. A világításhoz
energiatakarékos és ledes izzókat terveztünk. A beépítésre kerülő anyagok környezetbarát minősítésűek, az
elektromos eszközök A+, és A++-osak.
Minden attrakciónál gondoskodunk a megfelelő pihenő területek kialakításáról, szabad térben azok
árnyékolásáról, ivó kutak elhelyezéséről.
Az attrakciók megközelíthetősége a klímabarát előírásoknak megfelel. (kerékpár, tömegközlekedés ). A
programcsomagokhoz telekocsi rendszert szervezünk. A parkolás az épületeknél előírás szerint megoldott
(személygépkocsi, busz, kerékpár), kerékpárok tárolására lesz lehetőség.
A Bárka Látogatóközpontban, Körös Látogatóközpontban, Szent Antal zarándok szálláshelyen info
pontok (kihelyezett turisták által használható akadálymentesített számítógépek, internet elérési lehetőség WIFIvel), tanösvények akadálymentesítettek gyengénlátók, vakok, és hallássérültek számára egyaránt.
Infokommunikációs eszközök:
A Bárka Látogatóközpont, Körös Látogatóközpont, Szent Antal zarándok szálláshely saját weblappal fog
rendelkezni, mely naprakész információkat tartalmaz. A hírlevelekre feliratkozók azonnal értesülnek a
különböző programokról, program csomagokról, akciókról. A face-book csoport kialakításával szintén rögtön
értesül mineden csatlakozó a Gyomaendrődi eseményekről.
A Körös látogatóközpont nem csak egy kiállító tér lesz, hanem a Gyomaendrődre érkezők fő információs pontja
is. A kialakított zöld boltban rendelkezésre áll a desztinációval, Békés megyével, a Dél-Alföldi régióval
kapcsolatban minden olyan kiadvány térképek, amik a turisták információ éhségét szolgálják. Minden kialakított
helyen szakképzett személyzet gondoskodik az ideérkezők info komfortjáról.
Az attrakciók a városban elhelyezett útbaigazító táblákkal, térképekkel könnyen megtalálhatóak
lesznek. A turista már a városba érkezésének pillanatában érzi, hogy itt várják, azért dolgoznak, hogy ő jól
érezze magát.
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4.3.

Az üzemeltetés személyi feltételei

4.4.1. Projektmenedzsment humánerőforrás terve
A projektben megfogalmazott célok megvalósítására Gyomaendrőd Város Önkormányzatának ….. számú K.T.
határozata alapján 5 fős projektmenedzsment kerül felállításra.
A projektmenedzseri feladatokat a Békés megyei vállalkozási és fejlesztési Kft képviseletében Petényi Roland
közgazdász fogja ellátni, aki jelenleg a Békés Megyei Önkormányzat fejlesztési referense is. Korábban Szarvas
Város Önkormányzatánál dolgozott osztályvezető köztisztviselőként, valamint két évig projektmenedzseri
feladatokat látott el a békéscsabai Vállalkozásfejlesztési Alapítvány munkatársaként.
Projektmenedzserként feladata a projekt megvalósítás során a Közreműködő Szervezettel való kapcsolattartás, a
projekt tényleges és teljes körű megvalósításának koordinálása. Kapcsolattartás, beszámolási és tájékoztatási
kötelezettség az önkormányzat felé.
A projekt pénzügyi vezetője Uhrin Anita közgazdász gazdálkodási és menedzsment szakon, mérlegképes
könyvelő. Jelenleg az önkormányzat intézményének gazdasági vezetője. Korábban az önkormányzat és
intézménye által lebonyolított hazai és európai uniós pályázatok lebonyolításában vett részt, a tervezéstől a
megvalósításig- pénzügyi asszisztensként és pénzügyi vezetőként. Feladata a projekt teljes körű pénzügyi
lebonyolítása, elszámolása.
Projektasszisztensi feladatok ellátására 3 fő kerül megbízásra.
Weigertné Szilágyi Erika agrármérnök, az önkormányzat határozatlan időre kinevezett közszolgálati
tisztviselője, aki számos hazai és európai uniós pályázat asszisztensi feladatait ellátta a korábbi években az
önkormányzat által lebonyolított pályázatokban. Feladata a projekt előrehaladási, záró- és után- követési
jelentések elkészítése. Az árajánlatok bekérésének ügyintézése, a projektmenedzser irányítása mellett.
Pájer Sándor elnök és Tímár Imre a Gyomaendrődi Üdültetési Szövetség Turisztikai Egyesületének képviselői, a
projekt teljes körű lebonyolításában asszisztensi feladatokat fognak ellátni. Feladatuk a projekt lebonyolítása
során felmerülő teljes körű ügyintézés, a munkaszervezés koordinálása, projektmenedzserrel, kivitelezővel való
folyamatos kapcsolattartás.
Név/Munkakör megnevezés

Munkatapasztalat

Képzettség

Szervezettnél
eltöltött idő (év)
2 év

Petényi Roland (Békés megyei
vállalkozási és fejlesztési Kft)

8 év

közgazdász

Uhrin Anita pénzügyi vezető

11 év

5 év

Weigertné
Szilágyi
Erika
projektasszisztens
Tímár Imre projektasszisztens
Pájer Sándor projektasszisztens

11 év

közgazdász, mérlegképes
könyvelő
agrármérnök

9 év
40 év

gépészmérnök
technikus

5 év
0,5 év

11 év

A projektmenedzsment tagjainak részletes önéletrajza a Megvalósíthatósági tanulmány mellékleteként csatolásra
került. A Képviselő Testületi döntésről szóló határozat a Megvalósíthatósági Tanulmány 9. számú
mellékleteként becsatolásra kerül.

(év)

(év)

(év)
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(év)

(év)

3.4.2. A projekt humánerőforrás terve
A projekt megvalósítása során 7,5 fő új teljes foglalkoztatású munkahelyteremtés valósulna meg az alábbi
munkakörökben:
A projekt humánerőforrás terve
megvalósít
Terv
fenntarthatósági időszak
ezett
Munkakör
Tervezett
Bázis ási időszak
(fő/év)
Munkakör
(fő/év)
létszá
betöltéséhez
bér bruttó,
érték
megnevezése
m
kapcsolódó elvárások
(Ft)
(fő)
(év) (év)
(fő)

Bemutató hely
vezető

3 fő

110 000 Ft
/fő

0

-

-

3

-

-

-

-

1,5
fő

Érettségi/Főiskola, jó
szervezési
és
kommunikációs
készség,
magas
munkabírás,
elhivatottság
Érettségi, szakirányú
végzettség

Bemutatóhelyeken prog.
vezető
Gondnok

110 000
Ft/fő

0

-

-

1,5

-

-

-

-

1 fő

szakmunkás

0

-

1

-

-

-

-

-

Takarítónő

1 fő

0

-

0,5

0,5

-

-

-

-

Kölcsönző

1 fő

érettségi,
jó
megjelenés,
megbízhatóság
Érettségi,
jó
kommunikációs
készség,
esetleg
idegen nyelv tudás

108 000
Ft/fő
94 000
Ft/fő/ óra
108 000
Ft/hó

0

-

-

1

-

-

-

-

Foglalkoztatottak alakulása a kialakítandó szolgáltatások, attrakciók esetében
Munkakör megnevezése
Vezető
Programvezető
Takarítónő
Karbantartó, Gondnok
Összesen

3.4.3.

Szent Antal
Zarándokház (fő)
1
0,5
0,5
1
3

„Körös
látogatóközpont” (fő)
1
0,5
0,5
0,5
2,5

„Bárka
látogatóközpont” (fő)
1
0,5
0,5
2

Az attrakció / szolgáltatás meglevő humánerőforrás állománya
Jelenleg az attrakciókhoz szolgáltatásokhoz nem kapcsolódnak meglévő létszámok, mivel újonnan
induló szolgáltatások és attrakciók kerülnek kialakításra a projektben.
A projektelemek üzemeltetésére vonatkozó jelenlegi humánerőforrás állományt – az üzemeltetőkre
vonatkozóan – részletesen kifejtettük a 2.4. pontban.

3.5.
Együttműködő partnerek bemutatása
Együttműkö
Együttműködés tématerülete
dő partner
megnevezése
TDM
 turisztikai
marketingstratégia
szervezet
kidolgozása
a
projektgazdával
együttműködve
Palmetta
 Szent László zarándokút gyomaendődi
Tudományos
bázisának kiépítése és működtetése
Szociokulturál
 lelkigyakorlatok és keresztény értékek
is Szabadidős
mentén
kialakított
programok
Ökológiai és
szervezése
Terápiás
 konferenciák, kiállítások szervezése
Egyesület
melyek központi témája a magyar
szentek életének és jelentőségének
bemutatása, megismertetése
 népi vallásosság helyi hagyományainak
ápolása, művelése
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Kapcsolattart
ó személy

Projektben betöltött szerep

Pájer Sándor

A pályázat tartalmi és szakmai
követelményének alapfeltétele

Dr.
Dénes
Zoltán

Szent
László
zarándokút
kidolgozása és működtetése
Projektben betöltött szerep: új
turisztikai szolgáltatások és
attrakciók
kidolgozásában,
lebonyolításában
való
együttműködés





Körösök
Völgye
Natúrpark
Egyesület













Körös Halász
Szövetkezet









Gyomaendrőd hitéletének emelése
vallási turisták vendégéjszakáinak
növelése
a térség turisztikai adottságainak
megismerése
projekt sikeres megvalósítása
a
szervezet
által
megvalósított
programok bemutatása
Vándorkiállítások
közös
megszervezése
Közös projektek megvalósítása a
kulturális értékek és egységek kultúr
táj megőrzése érdekében
honlapon történő kölcsönös megjelenés
biztosítása
együttműködés a környezet nevelésben
oktatások, képzések
szakmai workshop-kon való közös
megjelenés
a Körösök völgyét bemutató installáció
készítése, ehhez tematikus kiadványok,
térképek roll-plakátok előállítása
turisztikai kiállításokon fesztiválokon
való megjelenés
a halászat, mint ősi mesterség
bemutatóterének
kialakításában
szakmai segítségnyújtás
a programok során, a gyakorlati
bemutatók megvalósítása a fiatal
generációk megismertetése a mesterség
szépségeivel
a folyószabályozás hatása a halászatra
és a halfajokra
mit jelent a környezet szennyezés a
Körösök vidékén
ismeretterjesztő előadások megtartása

Városi
Alapfokú
Művészeti
Iskola

Csikós Anikó










Csikós
Sándorné



Kovács
Krisztián

Ökoturisztikai projekt elemek /
attrakciók
népszerűsítése,
együttműködés a látogatószám
növelésében.
Projektben betöltött szerep: új
turisztikai szolgáltatások és
attrakciók
kidolgozásában,
lebonyolításában
való
együttműködés

Dr.
Csoma
Antal

A Bárka bemutatótér sikeres
fenntarthatóságának
szakmai
együttműködő partnersége
Projektben betöltött szerep: új
turisztikai szolgáltatások és
attrakciók
kidolgozásában,
lebonyolításában
való
együttműködés

Hevesi
Anikó

Projektben betöltött szerep: új
turisztikai szolgáltatások és
attrakciók
kidolgozásában,
lebonyolításában
való
együttműködés

Nagy

házi készítésű, magyar alapanyagokból
készült élelmiszerek bemutatása és
forgalmazása
hagyományos életmódot és egyben
egészséges táplálkozást követő ételek
népszerűsítése
kiemelt szerepet tulajdonítunk a
gyomaendrőd
és
környékének
hagyományaira
mézeskalács készítésének bemutatása
népi hagyományőrzők sütemények
készítésének
bemutatása
és
termékeinek értékesítése a turisták
részére

Csikós Anikó

Helyi beszállító a Körös
látogatóközpontban kialakított
„zöld” boltban.
Árusító,
továbbá kézműves bemutatók
résztvevője, lebonyolítója
Projektben betöltött szerep:
Együttműködés
civilekkel,
kapcsolódás helyi beszállítói
rendszerekkel

házi készítésű, magyar alapanyagokból
készült élelmiszerek bemutatása és

Csikós
Sándorné

Helyi beszállító a Körös
látogatóközpontban kialakított
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Makra Tünde




Pavilon
Fogadó





Insula
Apartmanház





Móricz
Vendégház





forgalmazása
hagyományos életmódot és egyben
egészséges táplálkozást követő ételek
népszerűsítése
kiemelt szerepet tulajdonítunk a
gyomaendrőd
és
környékének
hagyományaira
Házi lekvár, méz és jam értékesítése és
készítésének bemutatása.
lovas programok lebonyolításában való
közreműködés
népi hagyományok megismertetése a
turistákkal
turisták
elszállásolása,
étkeztetés
megoldása a városba érkező látogatók
számára
színvonalas
szálláshely
szolgáltatás nyújtása
a városban fellelhető turisztikai
attrakciók
és
szolgáltatások
propagálása a vendégek felé
a városba érkező látogatók számára
színvonalas szálláshely szolgáltatás
nyújtása
a városban fellelhető turisztikai
attrakciók
és
szolgáltatások
propagálása a vendégek felé
a városba érkező látogatók számára
színvonalas szálláshely szolgáltatás
nyújtása
a városban fellelhető turisztikai
attrakciók
és
szolgáltatások
propagálása a vendégek felé
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„zöld”
boltban,
továbbá
bemutatók
résztvevője,
lebonyolítója.
Projektben betöltött szerep:
Együttműködés
civilekkel,
kapcsolódás helyi beszállítói
rendszerekkel

Makra Tünde

Paróczai
László

Lovas programok lebonyolítása
a „Makra lovas tanyán”
Projektben betöltött szerep:
Együttműködés civilek által
működtetett
turisztikai
szolgáltatóval/ attrakcióval
szálláshely szolgáltatás
Projektben betöltött szerep:
Együttműködés
turisztikai
szolgáltatóval/ attrakcióval, civil
szervezettel

Nagy Zsolt

szálláshely szolgáltatás
Projektben betöltött szerep:
Együttműködés
turisztikai
szolgáltatóval/ attrakcióval, civil
szervezettel

Tímár Imre

szálláshely szolgáltatás
Projektben betöltött szerep:
Együttműködés
turisztikai
szolgáltatóval/ attrakcióval, civil
szervezettel

4.6. Cselekvési és ütemterv
Megvalósítás tervezett ideje: 2013. február 01-2015. január 31.
Tevékenység
2013
megnevezése
02. 0
04. 05. 06. 07. 08. 09.
3.
Kiviteli
tervek
elkészítése
Közbeszerzés
Műszaki
ellenőr
alkalmazása
Híd kivitelezése
Tanösvény
és
környékének
kivitelezése
eszközbeszerzéssel
Körös
bemutatótér
kivitelezése,
eszközbeszerzéssel
Csónak,
vízibicikli
beszerzés
Zarándok
száll.hely
kivitelezése,
eszközbeszerzéssel
Kerékpárok besz.
Épület vásárlás
Szent Antal sütőház
felújítása, eszkbesz.
Bárka
bemutatótér
kivitelezése,
eszközbeszerzéssel
Nyilvánosság bizt.
Üzleti Marketing
Projektmenedzsment
Könyvvizsgálat

10.

11.

12.

01.

02.

03.

A projekthez kapcsolódó kifizetés ütemezése a Megvalósíthatósági tanulmány 6. pontjában kerül kifejtésre.
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04.

05.

2014
06. 07.

08.

09.

10.

11.

12.

2015
01.

4.7. Kockázatelemzés
Kockázat
megnevezése

Műszaki kockázat
Műszaki,
kiviteli
tervek elkészítésének
elhúzódása
Nem
megfelelő
kivitelező kiválasztása

Kockázat
beköv.
valószínűs
ége

Kockázat várható hatása

A kockázat kezelésének
kockázatkezelés stratégiája

alacsony

A
megvalósítás
időbeni
csúszása,
többletköltségek
felmerülése.
A
megvalósítás
időbeni
csúszása, ütemezés módosítása,
többletköltségek felmerülése.
A
megvalósítás
és
a
projektzárás időbeni csúszása.

A projekt elemek, elképzelések
átgondolása, rögzítése. Megfelelő
műszaki szakember megbízása.
Kiviteli tervek készítése, közbeszerzési
kiírás
feltételeinek
átgondolása,
közbeszerzési tanácsadó alkalmazása.
Az
engedélyezésekhez
szükséges
dokumentációk alapos előkészítése,
megfelelő szervhez időben történő
eljuttatása.
Jól
képzett
projektmenedzsment alkalmazása.
Jól
átgondolt
és
kidolgozott
megvalósítási ütemterv elkészítése

közepes

módja,

Szükséges engedélyek
kiadásának
időbeni
csúszása

közepes

Infrastrukturális
beruházások
megvalósítása
során
kedvezőtlen időjárási
viszonyok
Jogi kockázat
Jogszabályi változások

közepes

A
megvalósítás
időbeni
csúszása, ütemezés módosítása

közepes

Műszaki és szakmai tartalom
módosítása,
megvalósítás
időbeni csúszása

1.A
jogszabályok
folyamatos
figyelemmel kísérésével időben tudunk
reagálni az esetleges, projektet érintő
jogszabályi változásokra.
2.Megfelelő, jól képzett szakemberek
alkalmazása a projekt megvalósítása
során.

Szabványok változása

közepes

Megvalósítás időbeni csúszása,
költségek növekedése

Közbeszerzési
eljárások megtámadása

közepes

Megvalósítás időbeni csúszása,
költségek növekedése

Szakképzett
projektmenedzsment
alkalmazása, jól képzett műszaki
ellenőr alkalmazása. Szakemberekkel
való folyamatos kapcsolattartás.
Közbeszerzési szakértő alkalmazása,
jól kidolgozott közbeszerzési dok.
összeállítása

közepes

A projekt a lakosság általi
támogatottsága csökken.

közepes

A projekt célcsoport
támogatottsága csökken.

Társadalmi kockázat
A lakosság nem kap
megfelelő tájékoztatást
a projektről.
A célcsoport nem kap
megfelelő tájékoztatás
a projektről.

általi

Pénzügyi-gazdasági fenntarthatósági kockázat
Az
igényelt
tám. közepes
önerő összegének növekedése
csökkentett megítélése
miatt a projekt meghiúsulása
A projekt előzetes alacsony
az adott költségkeretből nem tud
költségterve nem fedi
megvalósulni a projekt
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Nyilvánosság
elemeinek
alkalmazásával folyamatos tájékoztatás
biztosítása a lakosság számára
A kereslet felkutatása. Nyilvánosság
elemeinek alkalmazásával szélesebb
körű tájékoztatás. Jól kidolgozott
marketing tevékenység.
Jól
átgondolt
megvalósíthatósági
tanulmány kidolgozása
A költségeket árajánlatok bekérésével,
tervezői
költségbecslés
alapján

pontosan
a
megvalósítás költségei
A tám. döntés időbeni
csúszása
Támogatás
kifizetésének időbeni
csúszása
Projekt
fenntartási
időszakában
nem
megfelelő
fizetőképességű
kereslet.

magas

A megvalósítás csúszása

magas

A
megvalósítás
időbeni
csúszása, likviditási problémák

közepes

A pénzügyi fenntarthatóság
biztonságának csökkenése. Saját
forrás bevonása a működtetésbe.

A
projekt
által
megvalósuló attrakciók
üzemeltetésére
nem
megfelelő üzemeltető
kiválasztása.
Intézményi kockázat
Menedzsment
munkatársak
nem
megfelelően
felkészültek
Projektkoordináció,
adminisztráció
széttagoltsága

közepes

A
látogatók
számának
csökkenése, a fenntarthatóság
biztonságának csökkenése.

közepes

Nem
megfelelőn
működő
menedzsment szervezet

alacsony

Az önkormányzat és a
menedzsment
nem
megfelelő
kapcsolattartása.

alacsony

A külső szakemberek és
végrehajtók
közti
együttműködés nem követhető,
nem jól működik.
Az
információ
áramlás
minősége romlik. Az információ
nem jut el kellő időben az
érintettekhez.

kerülnek megtervezésre, kalkulálva az
inflációval
Átgondolt
ütemezés
tervezés,
időtartalékok beépítése
Ütemezés körültekintő megtervezése,
időtartalékok beépítése, más forrás (pl.
hitel) felkutatása
A kereslethez, helyi viszonyokhoz
igazított
árak
kialakítása.
A
szolgáltatások – attrakciók – vonzóvá
tétele, jól képzett szakemberek
alkalmazása. Folyamatos programok
megszervezése.
Turisztikával foglalkozó szervezetek
felkutatás. A fenntartással kapcsolatos
feladatok
szerződésbe
történő
rögzítése, beszámoltatás.

A menedzsment tevékenység ellátására
projekt megvalósításban gyakorlott,
referenciával rendelkező személyek
megbízása.
A felelősök, tevékenységek definiálása,
konfliktuskezelés, magas koordinációs
készséggel és megfelelő referenciákkal
rendelkező menedzsment.
A Képviselő Testület által jóváhagyott
személyek
projektmenedzsmentbe
történő
kiválasztás.
Beszámolási
kötelezettségek szabályozása.

5.Marketing stratégia
5.0.1. Általános és konkrét marketingstratégiai célok.
A desztinációban már megalakult és működik TDM, így a legfőbb stratégiai célok már adottak. Nem csak egy új
fogyasztókör létrehozására fókuszálnak, hanem nemzetközi hírnév, és visszajáró ügyfélkör felállítását vették
célul.
Ezen az alapokon elindulva elmondható, hogy a pályázatban használt marketing stratégiák, taktikák és eszközök
csak kiegészítői a desztinációt meghatározó marketing irányelveknek. Tehát a továbbiakban tárgyalt akciók
alárendelt szerepet kapnak a GYÜSZ-TE TDM szervezet marketing stratégiájához képest. Mégis, hogy céljukat
tökéletesen elérhessék, több rétűre és változatosra terveztük őket.
A helyi TDM marketingstratégiában a Gyomaendrőd város és a desztináción belüli értékek hirdetése,
megismertetése kapja a hangsúlyt, míg jelen esetben a stratégiai célok az új, teremtendő értékek eladására, az így
szerzett vendégek többszöri visszatérésének motiválására fókuszálnak. Így a város imázs kiépítésén dolgozó
kampányok részei lehetnek, de teljesen nem fedhetik le őket.
Mivel jelen esetben két különböző turisztikai ág marketing lefedettségéről van szó (ökoturizmus, vallásturizmus)
így maguknak a marketing üzeneteknek is különbözniük kell egymástól. A 3.2 Kereslet-Kínálat elemzésben
felállított célcsoport vázlatok szerint a következő képen pozícionálunk: az iskolások (P), fiatalok gyermek
nélkül (S), családosok (P) és a már gyermek nélkül utazók (S) célcsoportjai az ökoturisztikai egységhez
tartoznak, továbbá feloszthatóak: aktivitásra, tartalmas feltöltődésre vágyó, regeneráció-rekreáció kereső és
élmény kereső motivációs csoportokra.
Az ökoturisztikai ágon belül a célcsoportok a következő képen különülnek el: alkalmi zöldturista, aktív
zöldturista, ökoturista, elkötelezett ökoturista.
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Míg a vallásturisztikai irányág célcsoportjai a következők: Szervezetten érkező, a szent helyeket turisztikai
attrakciókat kedvelő turisták, felkészült, kulturális érdeklődésű látogatók, „Kultúr-túristák”, zarándokok,
szervezetten lelkigyakorlatra érkezők. Azonban mind a két turisztikai ágra közösen jellemző az aktivitás és a
természet szeretete.
Rendkívül fontos, hogy a célcsoportok teljes kielégítése okán, a kihelyezett információs anyagok, táblák
többnyelvűek legyenek (Legalább angol és német ajánlott, de a helyi adatok alapján szerb és román nyelvek
előnyösek lehetnek még.) Illetve az idegenvezetés interaktív, több nyelvű és kedvcsináló legyen. A felgyorsult
korunkban, ahol az internet már minden információhoz hozzájuthatja az embereket /akik hozzászoktak ahhoz,
hogy csak azon információkat használják amikre feltétlenül szükségük van/, egy friss, lendületes, történet alapú
csak a legszükségesebb száraz tényekkel szolgáló idegenvezetés csodákra képes.
A felsoroltak alapján marketing stratégai céljaink a következők:
1; A célcsoportok értesítése az új szolgáltatási lehetőségekről, illetve a folyamatos információáramlás, azaz teljes
kommunikáció, a célcsoportokkal. Ez úgy érhető el, ha nem csak ajánlatokkal, hanem értékes információkkal
illetve olyan témákkal rendelkezünk a lehetséges ügyfelek számára, amelyek magukban hordozzák a
véleményezés lehetőségét.
2; Az Ökoturisztikában érdekelt célcsoportok motiválása a vallásturisztikai értékeink meglátogatására. Ez a cél
úgy érhető el a legkönnyebben, ha a kulturális értékeinket közelebb hozzuk azok számára, akik inkább az aktív
pihenést részesítik előnyben.
3; A vallásturisztika és a kultúra iránt érdeklődők motiválása ökoturisztikai értékek meglátogatására. Mivel jelen
esetben egy zarándok út felélesztéséről és fellendítéséről van szó, amely magában hordozza a természetjárást, a
primer célcsoportok közös jellemzője a természet szeretete. Emellett a Bárka Látogatóközpont interaktív
kiállítása mély kulturális értékeket is magában hordoz.
4; A zarándoklatra /búcsúra/ érkezők átlagos maradási ideje alacsony (egy-két nap) célunk még olyan tartalmas
programokkal szolgálni, és azokat olyan mód reklámozni, hogy a vallásturisztikai célcsoportok átlagos maradási
ideje is megnövekedjen.
5; Egy olyan visszacsatolási, monitoring rendszer létrehozása és működtetése, amellyel a kampányok hatásfokát
mérhetjük, aktív visszacsatolásként ellenőrizhetjük üzeneteink sikerességét.
5.0.2 A versenytársak befolyásoló hatása a marketing tevékenységre.
A városunkban működő TDM szervezetnek köszönhetően a desztináción belül nem kell versenytársakkal illetve
marketingzajjal számolni. Amennyiben figyelembe vesszük a helyi TDM marketing stratégiáját, amely egyik
legfontosabb feladata a desztináció marketingkommunikációjának homogénné tétele, a felesleges marketingzaj
lecsökkentése, illetve a hatékony célcsoportokra pozicionált marketingakciók, megállapítható, hogy a
legközelebbi versenytársak desztináción kívül vannak jelen a turisztikában.
Legközelebbi versenytársunk a dévaványai Réhelyi látogatóközpont. Tekintve, hogy egyedülálló értékekkel
bírnak világszinten, komoly versenyt jelentenek számunkra. Viszont szolgáltatásuk erősen szezonális, illetve
komplex programcsomagok híján a látogatók nem töltenek el huzamosabb időt desztinációjukban. Ezen adatok
alapján egy esetleges együttműködéssel akár társdesztinációs kampányok is létrehozhatóak, mely akciók előnye
a szezonalitás csökkentése, és az attrakciók számának növekedésével az átlagos tartózkodási idő megnyújtása
úgy, hogy az erre fordított marketingköltségek megosztva könnyebb teherviselést jelentenek mindkét desztináció
számára.
Legerősebb versenytársunk a Gyomaendrődtől 20 kilométerre található Szarvas városa. Attrakciós struktúrájuk
komplex, olyan híres szolgáltatásokkal rendelkeznek mint a Szarvasi arborétum, ami a budapesti Corvinus
egyetem tájépítészi karának felügyelete alatt áll, ezen felül a Körösvölgyi látogatóközpont állandó kiállítása a
Dél-Tiszántúl természeti világáról a szezonalitást csökkenti a szarvasi desztinációban. Mivel turisztikailag
fejlettebb városról van szó, ezen esetben is, akárcsak a Dévaványával kapcsolatban egy esetleges együttműködés
gyümölcsözőbb kapcsolatot rejt magában, mint a versengés.
Mezőberényben a Szikestavi madármegfigyelőállomás és ökoturisztikai útvonal egyedi madárvilága említésre
érdemes turisztikai versenytárs, viszont szolgáltatásuk nem interaktív, ellenben a mi tervezett
szolgáltatásainkkal, hiányoznak a komplex csomagok és alapvetően a desztináció turisztikai fejlettsége
alacsonyabb a gyomaendrődinél. Persze ez nem ad okot arra, hogy alábecsüljük őket, viszont mint az előbb
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említett esetekben, szintén szomszédos desztinációról lévén szó, egy együttműködés program-komplexitás
szempontjából számukra létfontosságú, számunkra ajánlatbővítő erejű lehet. Esetleges közös kampányok esetén
Dévaványával együtt már egy teljes hétvégét, vagy hosszú hétvégét, lefedő öko és általános turisztikai
célcsoportok érdekkörébe tartozó ajánlatrendszert lehet kidolgozni, ami amellett, hogy a szezonalitást csökkenti,
három desztináció érdekkörébe is tartozik, így nagyobb marketingfigyelmet és szélesebb ügyfélkört jelent.
Tekintve hogy szomszédos desztinációkról van szó, a marketingverseny itt a legkiélezettebb. Abban az esetben,
ha egy esetleges összefogás megvalósíthatatlanná válik, marketing szempontból csak az jelenthet előnyt, ha a
taktikák, akciók és kampányok homogének, és szokatlanok a desztináción belül. Amennyiben az előbb említett
feltételek együtt állnak, a térség marketing akciói kitűnhetnek az általános marketingzajból.
Vallásturisztikai versenytársak.
Vallásturisztikai szempontból nem kétséges, hogy a legnagyobb versenytárs a Mária út, mely egyben a
leghíresebb is, elég példának említeni a zarándoklat végét jelentő Csíksomlyón rendezett óriási búcsút, melynek
résztvevőszámát megbízható forrás híján csak megbecsülni tudjuk, ám ezen becsléshez nagy segítséget jelenthet
a következő kép, amely a búcsú wikipédia oldaláról származik:

A Mária zarándokút potenciális ereje kétségbevonhatatlan, viszont szerencsére ismertségét és népszerűségét
könnyen felhasználhatjuk a Szent László zarándokút felélesztésében. Mielőtt ezen taktikát tárgyalnánk, le kell
szögeznünk, hogy magyarország déli részén jelenleg nincs működő zarándokútvonal. Létezik ugyan egy
alternatív módja a Csiksomlyói búcsúba való eljutásnak (Mariazell - Güssing - Pécs - Szeged - Máriaradna –
Csíksomlyó )
ám ezen út egyelőre csak tervezett és kijelölésben is hiányt szenved. Így a Szent László búcsú
egyedülálló értéket képvisel, és egyedülálló lehetőségeket kínál.
Természetesen manapság csak a különlegesség nem elég vonzerő, viszont megfigyelhetjük, hogy a
zarándokutakat két faktor teheti rendkívül eredményessé:
1. Egy kiépített szokás, ami tömegeket mozgat meg.
2. Ha bizonyíthatóan egyházi szentek is végigmentek rajtuk.
Sajnos a 2. eshetőség erős egyházi befolyást kíván, amelyet a marketingnek nem tiszte létrehozni, az első pont
komoly lehetőségeket takar, melyeket később a konkrét akciókon belül részletesen taglalunk.
5.0.3 Kommunikációs tervezés.
Ahogy az 5.0.1 pontban említésre került, a marketing kommunikáció csak kiegészítése a helyi TDM szervezet
kommunikációjának, viszont több csatornán is folyik.
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a) Egyrészt a hagyományos, médián keresztüli hirdetés alkotja a kommunikáció gerincét, ez a típus a
célcsoportok sokszínűsége miatt szintén sokszínű.
b) Ezen felül a szolgáltatások, kidolgozott komplex programcsomagok viszonteladásra való kibocsátása
extra marketingfelületet és megnövekedett látogatószámot ígér, némi jutalék ellenében, amelyet bele
kell kalkulálni az árképzésbe.
c) Végül, de nem utolsó sorban, a „megszokott” marketingakciók mellett, mindig érdemes egy
guerillakampányt készíteni. Ezen kampány legnagyobb hátránya, hogy csak akkor működik, ha a
célcsoportok tetszésüket lelik benne, viszont olcsó, és rendes működés esetén sokkal hatékonyabb a
hagyományos marketing akcióknál.

5.1. Piaci pozicionálás bemutatása
A beruházással egyértelműen értéktöbblet jelenik meg a desztinációban, a tervezett interaktív Bárkaés Körös Látogatóközpontok már önmagukban is egyedülállóak megyei szinten az általuk bemutatott témával,
illetve az érdeklődőt az aktív információszerzésre ösztönző struktúrájukkal. Méretéből kifolyólag alkalmas
csoportok és családok fogadására egyaránt, és szórakoztatja a gyermekektől kezdve az idősekig minden
érdeklődőt. Mi mégis legfőképpen a csoportos-, illetve a családos utazókra pozicionálunk mind marketing
mind fizikai strukturális szempontból. Motivációkat illetően a fókuszba kerül a természet szeretete, az ősi
foglalkozás kultúrája és az aktív pihenésre való hajlam.
Kulturális értéke miatt a vallásturizmus kor szerinti primer célcsoportjai, azaz a nyugdíjasok és a 3045 év közötti felnőttek (családok) is értékes információkhoz juthatnak. Kellemes időtöltést, egyedülálló
struktúrát ajánlunk számukra a Hantoskerti-holtág partján kialakított Szent László szabadidő és kulturális
parkban, miközben a történelmi és kulturális örökségeket is megismerhetik. A Szent László hídján végigsétáló
vendég, megismerkedhet Szent László legendáival, ill. az Erzsébet liget kalandos történelmével, majd a túlpartra
érve, meg is látogathatja azt. Emellett a felszerelt vízporlasztók biztosítják a hűvös levegőt a nyári kánikulában.
Kulturális értéke miatt a vallás turizmus célcsoportjait teljesen kielégíti, természetközelsége (és maga az
Erzsébet liget miatt) ökoturistáink is kedvüket lelik majd benne.
A Hantoskerti-holtág partján kialakított rendezvénytér, mely helyet biztosít a Szent László napi
búcsúnak, egy érdekes színfoltja tervezett beruházásunknak, célja a vendégeink szórakoztatása mellett egy
pihenő terület kialakítása. Meggyőződésünk, hogy a rajta tartott programok egy városnéző séta után (a
centrumtól 200 méterre lesz található), méltó lezárása lehet egy aktívan eltöltött napnak. Az előadásokkal,
tánccal és zenével megtöltött rendezvénytér kedvére lehet minden kultúra és szórakozás párti célcsoportnak, és a
belépődíj rendkívül méltányos, mivel ingyenes.
Az ökoturisztikai célcsoportok számára a kiállítás természet közelisége, illetve a kiállítási ponttól
induló tanösvény és a szintén közeli bejegyzett erdei iskola jelent vonzerőt. Maga a tanösvény három szinten
helyezkedik el a fák között, mely gondolat teljesen innovativ, centrumában egy kilátótoronnyal. Egy másik
tanösvény a szabad vízfelületre és a nádasba kalauzolja a természetbarátokat, és a kirándulásra vágyókat.
Természetesen interaktív elemekkel látjuk el a tanösvényeinket, melyek mind aktivitásra sarkallnak, ahelyett
hogy információs táblákat kellene böngészni. Nagy figyelmet fordítunk a tanösvény lehetőség szerinti
akadálymentesítésére. (hangos információk, élénk színű képek stb.)
A fent említett infrastruktúra nem csak regionálisan hanem Európa szerte egyedülálló. Marketing
kommunikációja realtive egyszerű, hiszen versenytársakkal nem rendelkezik, olyan primer vonzerőt jelent,
amely tökéletesen illeszkedik a pozicionált célcsoportjaink igényeihez, így gerincét képezi a marketing
kampányoknak.
Emellett a kiépített szolgáltatás-struktúra (éttermek, illemhely, strand csúszdával, illetve kempingezési
lehetőség) felelős az odalátogatók turisztikai komfortjáért.
Amennyiben a vezetett túrák, múzeumlátogatások több nyelven is folynak, illetve a hirdetőtáblák,
infótáblák is többnyelvűek, a külföldről érkező már említett célcsoportok ugyanolyan szórakoztatási értékben
vehetnek részt.
A már meglévő természet közeli szolgáltatás-struktúrával, mely a teljesség igénye nélkül a lovaglási,
horgászati, kajakozási, kenuzási, sárkányhajózási, íjászati, gasztronómiai, gyógyvíz, kulturális és természetjárási
lehetőségek. Az ökoturizmus pont alatt felsorolt összes célcsoport szükséglete lefedésre kerül. Az ezekből a
lehetőségekből összekomponált komplex csomagok csoportmérettől és életkortól függetlenül igénybe vehetők,
így kielégítik az iskolások, családosok primer célcsoportját és a már gyermek nélkül utazók, illetve
gyermek nélküli fiatalok szekunder célcsoportjainak igényeit is. A város történelmi-kulturális és vallás
kulturális élményei, így például a Szent Antal ház, a városban található 4 templom, a fogadalmi keresztek, a
lerombolt majd azonosított kálvária stáció, mind oly egyedülálló történetekkel rendelkeznek, amelyek
kielégíthetik az erre vágyók igényeit.
41

5.1.1 Specifikus programcsomagok struktúrája és piaci pozicionálása.
Alapvetően Gyomaendrőd város és desztináció fő turisztikai profilja a természetesség-természet
közeliség, a programcsomagjainkat úgy terveztük meg, hogy mind aktív kikapcsolódást, de egyben nyugalmat
is kínáljanak. Annak érdekében, hogy a csomagok könnyen értékesíthetőek mégis komplexek legyenek a
legkisebb időbeli egység, amit kínálunk (szervezett turisztikai szempontból) az egy napos programcsomagok.
Ezeknél nagyobb hangsúlyt kapnak a 2 napos, 1 éjszakás illetve a 3 napos 2 éjszakás csomagjaink.
Az ok, hogy a több napos csomagokat preferáljuk inkább, mint az egy naposokat nem csak a profitban és a
szekunder fogyasztásban rejlik. Annak érdekében, hogy a város vonzó legyen újonnan érkező vendégeink
számára, már a szállás/desztináció keresésnél fel kell ajánlanunk egy olyan komplex lehetőséget, amely
biztosítja a vendéget a tartalmas időtöltésről. Emellett a két illetve három napos programok a szezonalitást is
csökkentik, mivel tökéletesen alkalmazhatók hétvégi utazásokkor és hosszúhétvégés szabadságokon. Ezek az
ajánlatok a felsoroltak mellett kedvezőek viszontértékesítési folyamatokra is. Nem csak ajánlatbővítő erejük
csábító, hanem az árképzés is tökéletesen alkalmazkodik a célcsoportok igényeihez, ezen felül bőséges cserét
kínálnak fel a leendő vendégek számára.
A helyi turisztikát meghatározó irányelveket a GYÜSZ-TE TDM Szervezet fektette le, az elkészült
programcsomagok összeállításában is segítették a pályázatot. A továbbiakban a programcsomagok
pozicionálását, árképzését és a bennük található bőséges cserét elemezzük ki. A konkrét programcsomagokat a 8.
számú mellékletben csatoljuk.
Az iskolás csoportok piaci szegmens számára elkészült programok mind három naposak, mivel az
átlagos osztálykirándulások hosszúhétvégéket fednek le. Mindre jellemző, hogy a három nap három különböző
élménnyel gazdagítja a résztvevőket. Egy nap az iskolások kulturális fejlődését segíti elő, ezen a napon a fiatalok
szellemi gazdagítása a cél, ami így oktatási szempontból is értékessé teszi az utazást. Egy nap a sporttal és
testedzéssel foglalkozik, mindezt természet közelben. Így a mozgás garantált, kalandos és csapatépítő. Ezen felül
a természettől a virtuális valóság felé forduló ifijúságot az őket körülvevő világ megismerésére buzdítja. Egy
nap, a desztináció táj jelege miatt, autentikus élményekkel gazdagítja az iskolás csoportot. Ezen a napon szintén
természet közelben és interaktív módon tanulmányozhatják a hagyományos mesterségeket, a haszonállat tartást.
Megismerkedhetnek a Körös Látogatóközpontban a víz fontosságával az ember életében, a fenntartható
vízfogyasztás kialakításában, bejárhatják a Bárka Látogatóközpont interaktív halászati kiállítását és a hozzá
tartozó szintén interaktív tanösvényeket. Maguk fedezhetik fel a természet szépségeit olyan módon, ahogy ők
maguk akarják, ami a lázadó fiatalság esetében elengedhetetlen. A programcsomag árában benne van a szállás
illetve korlátlan fogyasztásos ebédet is biztosít.
A családok számára készült programcsomagokat három féle motiváció alapján szeparáltuk:
 Aktív kikapcsolódást kereső családok.
 Természetkedvelő családok.
 Mozgást aktív élményeket kereső családok.
Az első esetben, az aktív pihenésre vágyók interaktív kulturális élményekre találhatnak a
látogatóközpontban. Megcsodálhatják a desztináció egyedülálló természetvilágát, az őshonos állatainkat.
Emellett egy kis kalandot is találnak a természetes környezetben való kirándulással, kenuzással. Természetesen
kulturális élményeket is biztosítunk számukra a Szent Antal háznál, ahol kemencés ebéddel koronázhatják meg a
napot.
A természetkedvelő családok számára, egyértelműen, a helyi földrajzi jellegzetességek jelentik a fő
attrakciót, a tanösvények, a herbárium, a tájház mind autentikus élményt kínálnak. A bemutatóterem és az
interaktív látogatóközpont egyaránt szélesíti a természettel foglalkozó attrakciók spektrumát.
A mozgásra vágyó családok örömüket lelhetik számos sportolási lehetőségben, amelyet fűszerez a tény,
hogy a kedvükre való sportokat természet közelben űzhetik.
Ami mind a három szegmens ajánlatára jellemző a kedvező ár*, étkezéssel és szállással egyetemben.
A gyermek nélkül utazó fiatalok, és a nyugdíjas korosztály számára kissé lazább, kötetlenebb
programcsomagok készültek. Itt már fellelhető olyan kuriózum, mint a kóstolással egybekötött autentikus
pálinkafőzde meglátogatása, exclusive vacsora a párok számára, ahol kiélvezhetik a desztináció romantikáját.
Nagy hangsúlyt fektettünk a helyi gasztronómiai kultúra bemutatására is. Ami minden ajánlatra jellemző, hogy
természet közelbe kalauzolja a résztvevőket, a környezet aktív megismerésére sarkallva őket úgy, hogy mindez
élvezhető és kalandos legyen.
A vallásturisztikában érdekeltek számára és azoknak, akik zarándokként érkeznek, az endrődi
városrész gazdag keresztény kultúrája és hitbuzgalmából fennmaradt emlékei jelentik az elsődleges vonzerőt. A
Szent Antal házban elkészült kenyér és kemencés finomságok feledtetik a rögös út nehézségeit, a fogadalmi falra
elhelyezett kereszt pedig akaraterővel és reménnyel ruházza fel a hitükben megerősödni vágyókat. A zarándokok
egyben a város természeti értékeinek megtekintésére is sarkalljuk, melynek fő attrakciói a Bárka
Látogatóközpont, Szent Antal ház, Körös Látogatóközpont, Szent László híd, Szent László szabadidő és
kulturális park, az Erzsébet ligeti kilátó és a tanösvények.
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5.2. Marketingkommunikációs stratégia
5.2 Marketing kommunikációs stratégia
Hely
Marketing
Marketing akció
eszköz
Best
¼
oldalas a
megnyitó
rendezvény
magazin1
reklám
hírdetése,
megnyitott
új
infrastruktúra hírdetése.
Blikk.hu1

250x250
billboard

Best
magazin2

1/8
oldalas
reklám

Blikk.hu2

160x600
Sticky sky
2
perces
részekből álló
programsoroz
at
20
alkalommal
25
perces
kisfilm
sugárzása
8
alkalom
Film készítése
5db 2 perces,
1db 25 perces

Atv1

A pályázat befejezésének, a
megnyitó rendezvény hírdetése,
majd értékes ajánlat hirdetés.
Az innovatív szolgáltatások
ismertetése, kedvcsinálás azon
családok körében, ahol anyuka
viseli a nadrágot (és a pénztárcát)
Az innovatív szolgáltatások
ismertetése, kedvcsinálás.
A tévés reklámozás legfőbb
szabálya, hogy legalább 10
alkalommal
szükséges
alkalmazni őket. A megnyitó
ünnepségről szóló reklámfilmet
legalább 5 ször érdemes leadni.
(érdemes a bevételek bizonyos
%-át
minden
esetben
a
marketingbe
visszaforgatni,
minél több pénz van marketingbe
fektetve, annál több jön vissza,
ha nem akkor az üzenet hibás,
viszont a kimutatásokon ez
tisztán
meglátszik.
apropó
kimutatások…)

Facebook

1
PR
beszélgetés
Start
Plusz
műsorban
Facebook klub

Facebook1

Típus hírdetés

Minden célcsoport
számára
külön megírt reklámüzenet a
hivatalos
honlapra/facebook
oldaLra vezető linkkel.

TDM tagok
honlapja
Mariaut.hu

ismertető
Adatfelvétel
és
reklámfelület

Homogén
marketingüzenetek,
meglévő kapcsolatok kiaknázása.
A magyarországon keresztül
haladó zarándokutak hivatalos
honlapja.
A
tagság
elengedhetetlen, az új út adatai
ingyenesen felkerülhetnek.

Bartell
tevékenység

A
komplex
csomagok
szerződéses
viszonteladása,

Folyamatos frissítés, külön lap a
vallásturisztikai célcsoportoknak
és
az
ökoturisztikai
célcsoportoknak.
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Lefedett célcsoportok

Ár

Családanyák,
felnőtt
korú magyar hölgyek,
nyugdíjas hölgyek (és
néhány unatkozó úr)
Családosok,
fiatal
felnőttek, nyugdíjasok

625000

Családanyák,
felnőtt
korú magyar hölgyek,
nyugdíjas hölgyek

365000

Családosok,
fiatal
felnőttek, nyugdíjasok
Előnyük
a
külföldi
sugárzás (bár magyar
nyelven)
Belhonban
jellemzően a gyereks
családokban élő szülők
és a nyugdíjasok nézik.

1 500 000

1 280 000

2 286 000

1 524 000

3 048 000

Elsősorban a fiatalok,
viszont egyre bővebb a
középkorúak
és
a
nyugdíjasok tábora is,
egyszerű kezelhetőség,
teljes
motivációs
lefedettség.
A
honlap
egyedi
szoftverének
köszönhetőenegyedi
célcsoportmeghatározáso
k
lehetségesek,
egyszerűen zseniális.
meglévő és újonnan
érdeklődők.
teljes
vallásturisztikai
célcsoportlefedettség,
primer oldal a magyar
zarándokutakról

egyedi profilok

kattintás
számláló,
egyedi
beállítható
tarifával
az adatfelvétel
díjtalan,
a
reklámfelület
is,
amennyiben a
montázs
értékes
A
hétvégi
minta ára.

Látogatóköz
pontok,
kiállítások
Összesen:

Guerilla
tevékenység
Nyomtatott
info anyag

komoly marketing segítség,
megfelelő jutalék ellenében.
Rendkívül meggyőző lehet, ha a
kiszemelt irodák értékesítési
vezetőit megvendégeljük egy
hosszú hétvégére, ahol „mintát”
kapnak
azokból
a
szolgáltatásokból,
amiket
szeretnénk, hogy helyettünk (de
számunkra) eladna. Ha ezt egy
csapatépítő
köntösben,
csoportosan meg tudjuk tenni, az
maga a tökély.
Részletezés lejjebb.

részletezés lejjebb
2 125 000

15 000 000

Első fél év ütemezés
1. h
ó
Blikk.hu1
Blikk.hu2
Best m. 1
x2
Best m. 2
ATV tv
Facebook o
Fb. Reklám
Tétel
Blikk.hu 1
Blikk.hu 2
Best 1
Best 2
ATV
Facebook reklám
Nyomtatott anyag
Összesen:

2. hó

3. hó

4. hó

5. hó

6. hó

x2

Ár
1280000
1500000
625000
365000
4000000
70000

Megjelenés
2 hét
1 hét
1 hét
2 hét
28 alkalom
havi keretösszeg

összesen
2 560 000
1 500 000
625 000
730 000
6 858 000
602 000
2 125 000
15 000 000

5.2.2. Árpolitika, arculat
A programcsomagok árképzésénél támpontot jelentett a piackutatás, amely kimutatta, hogy vendégeink 60,33 %a napi 3-5000 forintot költ utazása során programokra fejenként. Így komplex csomagjaink napi átlagban 4000
forintba kerülnek, az esetek többségében szállást és étkezést is tartalmaznak az árak. Természetesen a
csomagbőségesítés is komoly szerepet kapott, így például az „Egyél, amennyi beléd fér!” akció fontos része a
csomagjainknak. Készült egy GYÜSZ-TE TDM kedvezmény kártya is, amely a TDM tagoknál biztosít
kedvezményeket, plusz szolgáltatásokat.
Alapvetően a csomagárak nem térnek el értékesítési csatornánként, így egységesek bármely fórum számára. Az
ár változásának lehetősége a viszonteladásban rejlik, mivel a jutalék, vagy a viszonteladó partner árpolitikája
nem minden esetben egyezhet meg a GYÜSZ-TE árpolitikájával.
A fejlesztéssel járó arculatváltozás gondos tervezéssel nem üt el a desztinációs arculattól, csak még
impozánsabbá, család/csoport/látogató barátiabbá teszi azt. Az új arculat célja a turisztikai magabiztosság, és
profizmus sugárzása, ahol a vendég tökéletes turisztikai élményben részesülhet. Ezen felül a desztináció mint
aktív célpont, interaktív lehetőség bemutatása.
Az alapvető Városimázs irányelvek a GYÜSZ-TE (a desztináció meghatározó turisztikai szervezeteként)
management és marketing irányelvei között találhatóak
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5.2.2. Guerilla kampány
Ahogy már fentebb említésre került, a passzív kommunikációs stratégia egy guerilla marketing kampány. Alapját
képezi Szent Antal kultikus személye, aki azon szentek közé tartozik, akihez az emberek mindennapos
problémáikkal fordulhatnak, viszont kívánságukért cserébe nyújtaniuk is kell valamit (ami nem feltétlen kézzel
fogható érték) Emellett Endrőd városrészen feltűnően sok fogadalmi keresztet találunk (11 darab a városon belül,
7 a városon kívül) ezen kereszteknek mind megvan a saját történetük, amely sokszor megdöbbentő és/vagy
elgondolkodtató. Céljuk egy-egy nagyobb fogadalom megkoronázása volt, emléket kívántak hagyni elődeink
önmaguk és a társadalom számára, hogy fogadalmuk soha ne múljon feledésbe.
A létrehozandó szokás alapja a már létező, bár elfelejtett hagyomány. Annak érdekében, hogy a Szent László
zarándokút gyomaendrődi állomása emlékezetes, sőt kiemelkedő legyen, a fogadalmi keresztek állításának
hagyományát állítjuk vissza, és fűszerezzük modern gondolkodású marketing eszközökkel.
Lényegében az érkező vendég lehetőséget kap (szigorúan non-profit alapon) egy jelképes méretű kereszt
megvételére. Viszont a várakozással ellentétben 2 darab keresztet, egy borítékot és egy lapot kap a pénzéért.
Azért hogy a játékszabályok tiszták legyenek, szükséges kihelyezni egy többnyelvű információs táblát.
A vendég megírja fogadalmát a kapott lapra, felírja a kívánságát és feltünteti azt is, hogy mit „ad” cserébe, majd
a papírt a borítékba helyezi, amit felcímez. Miután felírta rá a nevét, az egyik miniatűr fogadalmi keresztjét
felhelyezi az erre a célra kialakított falrészre, míg a másikat gondosan elcsomagolja. Ettől fogva a második
kereszt sorsa több-esélyes. A szabályokban a megmaradt miniatúrát a zarándoknak magával kell vinnie a
zarándokúton, majd Nagyváradon, az út végállomásán, a kijelölt helyre kell kiakasztania, így ér véget a második
fogadalmi kereszt útja. Természetesen, ha az érdeklődő más célcsoportból érkezett, vagy más motivációk hajtják,
a második kereszt hazavihető emlékbe.
Befejezésként a fogadalmi kereszt felállításához képest 1 évvel azt a levelet, amelyben a vendég fogadalmát
jegyezte le, elküldjük számára (egy, a borítékra írt, vagy ragasztott bölcsesség figyelmes gesztus lehet). Így
biztosítva a már fogyasztó vendégünket arról, hogy nem felejtettük el „fogadalmunkat”, emellett egy ilyen
gesztus pozitív élményeket szabadít fel, amiről megéri beszélgetni a családdal és/vagy az ismerősökkel.
Ezzel a kampánnyal biztosíthatjuk a visszatérő vendégkört, a kulturális örökséget előnyben részesítők aktív
kultúrakiépítésben vehetnek részt, illetve egy passzív hírnév is kiépül a város turisztikájáról: „Ahol a fogadalmat
tettem…”
Annak érdekében, hogy ez a szokás újra felelevenedjen, fontos hogy az
átadás/megnyitó/felszentelés napján a lakosságot és az érdeklődőket arra buzdítsuk, hogy állítsanak fogadalmi
kereszteket, mivel mint bármely más szokás esetén a látvány nagyon sokat számít. Ha az érkező vendég azt látja,
hogy több tíz vagy több száz kereszt áll (függ) már, könnyebben meggyőzi magát arról, hogy ez egy „jópofa”
dolog és így ő maga is motiválva lesz egy saját fogadalomtételre.
Természetesen nagy segítség lehet az, ha azokhoz a már meglévő (nagyméretű) fogadalmi keresztekhez,
amelyeknek ismerjük a történetét, egy táblán feltűntetnénk históriájukat, így alját kerítve a felélesztett
hagyománynak.
Summa summarum a hagyomány felélesztésével, és a lehetőséggel, hogy bárki a részese lehet, egy olyan
egyedülálló szolgáltatást kínálunk, amely nem csak régiós vagy országos szinten új és különleges, hanem Európa
szerte páratlan.
5.2.3. Kötelező nyilvánosság biztosítása
A projekt összköltségvetése 459 191 080 Ft, így a kötelező nyilvánossági elemek biztosításnál a II. számú
kommunikációs csomag elemeinek biztosítását szükséges megvalósítani.
A II. számú kommunikációs csomag elemei és költségvetése az alábbiak szerint került meghatározásra:
Nyilvánossági elem megnevezése
Nyilvánossági elem részletezése
Nyilvánossági elemre
megtervezett bruttó összeg
2013. I. félév
Internetes honlap vagy aloldal Cikkek, hírek megírása, fotók
234 950 Ft
létrehozása,
működtetése készítése és feltöltése.
folyamatos frissítése
Nyitórendezvény megszervezése és
lebonyolítása

Meghívók elkészítése, kiküldése.
Helyszín és technikai feltételek
biztosítása.
Regisztráció a helyszínen.
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508 000 Ft

Sajtóközlemény
kiküldése
a
projekt
indításáról
és
a
sajtómegjelenések összegyűjtése,
elemzése
A beruházás 5 helyszínén „B”
típusú
tábla
elkészítése
és
kihelyezése
2014. II. félév
Zárórendezvény
lebonyolítása

megszervezése,

Sajtóközlemény
kiküldése
a
projekt
zárásról
és
a
sajtómegjelenések összegyűjtése,
elemzése

2015. I. félév
A beruházás 5 helyszínén „D”
típusú tábla elkészítése, és
kihelyezése
Fotódokumentáció készítése

TÉRKÉPTÉR
feltöltése
a
projekthez kapcsolódó tartalommal
Összesen

Büfé biztosítása.
Fényképek, videó dokumentáció
elkészítése.
Sajtóközlemény megírása, helyi és
országos lefedettséget biztosító
sajtóadatbázisra történő kiküldése.
Sajtómegjelenések
generálása
online, offline médiumokban.
300 cm x 150 cm méretű, ÚSZT
Arculati Kézikönyv előírásainak
megfelelő tábla grafikai tervezése,
gyártása és kihelyezése

127 000 Ft

1 270 000 Ft

Meghívó elkészítése és kiküldése
az egyeztetett meghívotti kör és a
sajtó számára.
Regisztráció a helyszínen.
Helyszín és technikai feltételek
biztosítása.
Büfé biztosítása a regisztráció alatt.
Ebéd a program végén.
Fénykép és videó dokumentáció.
ÚSZT
arculati
elvárásnak
megfelelő sajtóközlemény. Az
online, print és elektronikus média
tájékoztatása, kiemelten a dolgozó
média munkatársai.
Sajtófigyelés és sajtóelemzés.

1 447 800 Ft

A4 méretben, az ÚSZT Arculati
Kézikönyv előírásainak megfelelő
tartalommal, 5mm vastag lapon,
fóliázással.
Nagy felbontású képek készítése a
teljes megvalósítási időszak alatt a
projekt főbb állomásairól és
eseményeiről. Képek restarurálása,
elektromos album készítése.
Az ÚSZT elvárásai szerint a
projekt adatainak feltöltése .

63 500 Ft

127 000 Ft

152 400 Ft

63 500 Ft
3 994 150 Ft

A nyilvánosság biztosításának költségvetése a DFT Hungária árajánlata alapján került megtervezésre és
beállításra a projektbe.
A nyilvánosság biztosításának elemei féléves ütemezésben a megvalósítási időszakban:

2012
Megnevezés
Nyilvánosság
biztosítása

2013
I. félév

0

2014

II. félév

2 139 950

I. félév
0

2015

II. félév
0

1 574 800

I. félév
279 400

összesen
3 994 150

6.Üzleti terv
Az üzleti terv a projekt tényleges lebonyolításának likviditását, a részletes üzemeltetési és fenntartási tervet
mutatja be, részletesen kifejtve a fenntartási időszakban várható bevételek és kiadások összetételét, az
alkalmazott mennyiségi egységek, mennyiségek és egységárak vonatkozásában.
Az üzleti terv számításai, elemzése összhangban áll a 7. fejezet pénzügyi elemzésében kifejtett részekkel.
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6.1. A projekt megvalósításának költségvetése, és a kifizetések üzemezése a megvalósítás során:
A likviditási tervet a várható kiadások felmerülése és a támogatás várható megérkezésének a függvényében
határoztuk meg az alábbiak szerint:

2012
Megnevezés
Projekt előkészítés
Projektmenedzsment
Ingatlanvásárlás
Építés, kivitelezés
Eszközbeszerzés
Nyilvánosság
biztosítása
Könyvvizsgálat
Műszaki ellenőr
biztosítása

2013
I. félév

8 703 000

II. félév

I. félév

19 491 000
1 770 833

2015

II. félév

I. félév

1 489 000
2 125 000

2 125 000

41 600 001

2 125 000

354 167

109 975 664

164 907 420

48 802 993

10 422 101

0

0

2 025 000

66 001 784

8 500 000
1 000 000

2 139 950

8 703 000

összesen
29 683 000

1 000 000

Marketing
tevékenység
Összesen
Előleg igénylése
I. Kifizetési kérelem
benyújtása
ebből Szállítói
finanszírozás
Fordított ÁFA-ra
igényelt előleg
ebből igényelt
támogatás

2014

20 000 751

336 483 836
59 225 094

1 574 800

279 400

3 994 150

2 000 000

2 000 000

1 280 000

3 305 000

2 000 000

4 000 000

6 000 000

3 000 000

15 000 000

164 928 657

182 943 521

30 980 551

5 633 567

459 191 080

30 676 811

30 676 811

8 703 000

66 001 784

164 928 657

182 943 521

36 614 118

459 191 080

0

32 755 906

86 595 011

129 848 362

15 748 623

264 947 902

0

8 844 095

23 380 653

35 059 058

4 252 128

71 535 934

8 703 000

66 001 784

164 928 657

182 943 521

36 614 118

459 191 080

66 001 784

164 928 657

182 943 521

30 980 551

5 633 567

459 191 080

Likviditás az önkormányzat szempontjából

Kifizetések

8 703 000

Bevételek

Előleg megérkezése
Támogatás várható
megérkezése és összege
Szállítói finanszírozás
Fordított Áfa előleg

30 676 811

30 676 811

8 703 000

18 673 128

60 541 698

32 755 906

86 595 011

129 848 362

15 748 623

264 947 902

8 844 095

23 380 653

35 059 058

4 252 128

71 535 934

Összes támogatás

4 112 607

92 030 433

459 191 080
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6.2. Fenntartási kiadások alakulása
Működési költségek alakulása:
Megnevezés
Vallásturizmus

„Szent
Antal
Zarándoksz
álláshely
Személyi
juttatások
Munkaadókat
terhelő
járulékok
Dologi/fenntartá
si kiadások

Szent
László
Híd

Történelmi
és
Kulturális
turizmus
Szent Antal
Sütőház

adatok Ft-ban
Ökoturizmus
Összesen

„Körös
Látogató központ”

„Bárka
Látogató
központ
”

„Erzséb
et Ligeti
Tanösvé
ny”

3 840 000

0

3 192 000

2 628 000

0

9 660 000

1 036 800

0

861 840

709 560

0

2 608 200

800 000

300 000

600 000

600 000

100 000

2 400 000

300 000

150 000

200 000

200 000

0

550 000

200 000

80 000

100 000

100 000

0

280 000

5 676 800

300 000

4 653 840

3 937 560

100 000

14 668 200

ezen belül

energia
díjak
(gáz-, áram-)
vízdíj
Fenntartási
kiadások
összesen

Tervezett személyi juttatások és munkaadói járulékok alakulásának részletezése:
Munkakör
Szent Terveze Tervezett „Körös Terveze Tervezett „Bárka Terveze
megnevezése Antal
tt
munkabér látogató
tt
munkabé látogató
tt
Zarán munka
Ft/év
központ munka
r Ft/év központ munka
dokszá
bér
” (fő)
bér
”
bér
lláshel
Ft/hó
Ft/hó
(fő)
Ft/hó
y (fő)
Vezető
1
110 000 1 320 000
1
110 000 1 320 000
1
110 000

Tervezett
munkabér
Ft/év

1 320 000

Programveze
tő
Takarítónő

0,5

110 000

660 000

0,5

110 000

660 000

0,5

110 000

660 000

0,5

94 000

564 000

0,5

94 000

564 000

0

0

0

Karbantartó,
Gondnok

1

108 000

1 296 000

0,5

108 000

648 000

0,5

108 000

648 000

Összesen

3

3 840 000

2,5

3 192 000

2

Munkaadói
járulékok

1 036 800

861 840

2 628 000
709 560

1. A személyi juttatások tervezése a térségre vonatkozó átlag kereset meghatározásával történt, a
munkaadói járulékok a 27%-os szociális hozzájárulási adó összegét foglalja magába a bérek után.
2. A dologi kiadások tekintetében az energiaköltségek az energia hatékonysági elemek beépítésének
figyelembevételével kerültek meghatározásra. Az egyéb kiadások között a telefonköltség, tisztítószer,
készletbeszerzés került megtervezésre, mely költségek felmerülése elengedhetetlen a működtetés során.
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6.3. Bevételek alakulása
Vallásturizmus

„Szent
Antal
Zarándokszálláshel
y

Bevételek összesen

Történelmi és
Kulturális
turizmus
Szent
Antal
Sütőház

Szent
László
Híd

5 120 000

Ökoturizmus

„Körös
Látogatóközpont”

850 000

„Bárka
Látogatóközpont”

3 920 000

Összesen

„Erzsébet
Tanösvény”

4 640 000

Ligeti

1 045 000

15 575 000

Tervezett bevételek részletezése:
Megnevezés

Körös bemutatótér - Kiállítás jegy ára
Körös bemutatótér - Zöld piac hely pénz
Tanösvény csónakázás
Tanösvény program vezetés
Látcső érme díja
Bevételek összesen/látogatószám összesen
Bárka bemutatótér – kiállítás jegy ára
Halászati létfenntartás
Halfogás elmélete
Hal gasztronomiája
Bevételek összesen/látogatószám összesen
Szent Antal kenyérsütés
Szent Antal füve gyalogos kirándulás
Szent Antal herbárium
Szent Antal zarándokház szállásdíja
Bevételek összesen/látogatószám összesen
Bevételek mindösszesen

Bevétel
Teljes Mennyiségi Látogat Mennyi
Kedvezménye Mennyiségi Látogatók Mennyiségi Bevétel
Bevétel
egység
ók
ségi
összesen Ft s (gyermek
egység
száma
egység
összesen Mindösszesen
áru díj
megnevezé száma egység
megnevezése
Ft
/nyugdíjas
Ft
se
/fogyatékos)
fő
500
Ft/fő
4 000
2 000 000
400
Ft/fő
4 500
fő
1 800
3 800 000
000
4 000
Ft/fő/hó
30 alkalom
120 000
0
Ft/fő/hó
0
alkalom
0
120 000
óra
300
Ft/óra
900
270 000
200
Ft/óra
1 000
óra 200 000
470 000
fő
200
Ft/fő
1 000
200 000
100
Ft/fő
1 000
fő 100 000
300 000
50 Ft/alkalom
2 500 alkalom
125 000
50
Ft/alkalom
3 000
alkalom 150 000
275 000
8 430
9 500
4 965 000
500

Ft/fő

2 500

fő

1 250 000

400

Ft/fő

3 500

fő

800
800
1 000

Ft/fő
Ft/fő
Ft/fő

fő
fő

400 000
240 000
400 000

400
400
700

Ft/fő
Ft/fő
Ft/fő

Ft/fő
Ft/fő
Ft/fő
Ft/fő

fő
fő
fő
fő

400 000
80 000
80 000
4 000 000

300
200
200
1 400

Ft/fő
Ft/fő
Ft/fő
Ft/fő

200
2 000
100
5 800
1 500
100
500
600
2 700
18 000

fő
fő
fő

800
400
400
2 000

500
300
400
3 700
500
200
200
2 000
2 900
15 030

1 400
000
80 000
800 000
70 000

fő
fő
fő
fő

450 000
20 000
100 000
840 000

fő

2 650 000
480 000
1 040 000
470 000
4 640 000
850 000
100 000
180 000
4 840 000
5 970 000
15 575 000

A bevételek tervezésénél azokat a programokat és kiállítási jegy árakat vettük számításba, melyek állandó jellegűek. A programcsomagok díjtételeiből azok a bevételek kerültek
beépítésre, melyek a fenntartási kiadásokat fedezik. Sem bevételi, sem kiadási oldalon nem szerepeltetjük azokat a tételeket, melyek szolgáltatási díj formájában továbbfizetésre
kerülnek.
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6.4. Tervezett látogatószám alakulása:
A projekt keretében fejlesztendő turisztikai szolgáltatások és attrakciók vonatkozásában a látogatószámot a fenti
táblázat szerinti létszámban határoztuk meg, mely a település jelenlegi statisztikájából indul ki.
A 3.1. helyzetértékelés pontban a helyi kitekintés résznél bemutatásra került a helyi idegenforgalmi adó alakulása. A
statisztika alapján 2011. évben a vendégek száma 9736 fő volt településünkön.
Terveink alapján a fenntartási időszak első évében a látogatószám 11 ezer fő lesz, mely a fenntartási időszak 5.
évében már elfogja érni a 18 ezer főt. Ennek a célnak az elérését segítik elő a projekt által megvalósításra kerülő
projektelemek által kínált programok és lehetőségek, melyek részletesen a marketingtervben kifejtésre kerültek.
A programokat, programcsomagokat részletesen bemutatjuk a Megvalósíthatósági Tanulmány 8. számú
mellékletében.
A bevételek elemzésénél az egyes attrakciók és szolgáltatások esetében projektelemenként csoportosítottuk a
látogatók számát, figyelembe véve, hogy lesznek olyan turisták, akik csak egy, vagy kettő, vagy valamennyi
turisztikai elemet meglátogatják majd.
7. Pénzügyi elemzés
A pénzügyi elemzés célja, hogy a projektre vonatkozóan kiszámításra kerüljenek a projekt pénzügyi teljesítmény
mutatói (FNPV: pénzügyi nettó jelenérték, FRR: pénzügyi belső megtérülési ráta).
A pénzügyi elemzés során kerül továbbá bemutatásra a projekt pénzügyi fenntarthatósága, ami annak a vizsgálatát
jelenti, hogy az elemzési időszakban elegendő pénzügyi forrás áll-e rendelkezésre, hogy a fejlesztés által elért
szolgáltatási színvonalat fenn lehessen tartani.
A pénzügyi elemzés során a beruházás pénzáramait táblázatokban kerülnek bemutatásra, beleértve a beruházási
költségeket, a működési költségeket (üzemeltetés, fenntartás, pótlás), a bevételeket, a finanszírozás forrását és a
kumulált nettó pénzáramot.
A pénzügyi elemzéshez kapcsolódó táblák a Megvalósíthatósági Tanulmány … mellékleteként csatolásra kerültek.
7.1. Nem releváns
7.2. Az elemzéshez szükséges, alapadatok megadása:
A pályázat címe:
"Lélekkel a Körösök mentén" - Turisztikai fejlesztések a vallás és a Körös ökológiája tükrében
A Pályázó szervezet: Gyomaendrőd Város Önkormányzata, költségvetési szerv és költségvetési rend szerint
gazdálkodó szerv, működési régió: Dél Alföld.
A pályázat keretein belül a megvalósítandó, fejlesztendő tevékenységek:
1. Történelmi és kulturális örökség turisztikai hasznosítása
2. Természeti és környezeti értékek ökoturisztikai célú fejlesztése
3. Vallási turizmus fejlesztése, beleértve zarándokszálláshely fejlesztése
Valamennyi projektelem maximális támogatási aránya: 100%, közszféra esetén.
A projekt megvalósításának kezdő éve: 2012.
Megvalósítás várható befejezése: 2015
Az üzemeltetés időszaka: 15 év
Az elemzések utolsó éve: 2030 év
Tervezési árfolyam: 274Ft/euró
A projekt összköltsége euróban: 1 675 880 Euró
7.3. Tételes költségvetés elkészítése:
A pénzügyi elemzés a projekt költségeiből indul ki. Az összes költség az elszámolható és nem elszámolható
költségekből tevődik össze. Projektünk esetében nem terveztünk nem elszámolható költséget:
2012

2013

Megnevezés

I. félév

2014

II. félév

I. félév

2015

II. félév

összesen

I. félév

Elszámolható költségek
El nem számolható
költségek

8 703 000

65 361 834

165 428 658

183 443 521

30 405 751

5 848 316

459 191 080

0

0

0

0

0

0

0

Összesen

8 703 000

65 361 834

165 428 658

183 443 521

30 405 751

5 848 316

459 191 080
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Tématerületeként az alábbiak szerint alakul:
1. Történelmi és kulturális örökség turisztikai hasznosítása: 15 253 747 Ft
2. Természeti és környezeti értékek ökoturisztikai célú fejlesztése: 288 221 475 Ft
3. Vallási turizmus fejlesztése, beleértve zarándokszálláshely fejlesztése: 145 803 024 Ft
Az általános költségek, mint:
 nyilvánosság biztosítása
 kötelező könyvvizsgálat
 üzleti marketing tevékenység
 porjektmenedzsment
a fejlesztési költségek (előkészítés, építés, kivitelezés, valamint eszközbeszerzés) arányában kerültek
meghatározásra témaelemenként.
Az egyes költségelemek szerződéssel, árajánlattal, vagy tételes árbecsléssel kerültek a költségvetési sorokba
beépítésre. Az egyes tételekhez kapcsolódó alátámasztó dokumentumok csatolásra kerültek a pályázat
mellékleteként.
Belső korláttal rendelkező tételek alakulása:
Belső
korlát

Belső korláttal rendelkező tételek
Projektelőkészítés
Projekt előkészítésen belül: Megvalósíthatósági
tanulmány készítése

8,00% -

0,52%

2 381 000 Megfelelő

1,00% -

0,72%

3 305 000 Megfelelő

10,00% -

0,22%

1 000 000 Megfelelő

2,00% -

1,85%

8 499 999 Megfelelő

1,00% -

0,98%

3 305 000 Megfelelő

0,50% -

0,00%

0 Megfelelő

1,00% -

0,87%

3 994 150 Megfelelő

0,50% -

0,44%

2 000 000 Megfelelő

0,00% -

0,00%

0 Megfelelő

20,00% -

0,00%

0 Megfelelő

5 000 000

0,00%

0 Megfelelő

-

7 000 000

0,00%

0 Megfelelő

-

50 000 000

0,29%

1 318 260 Megfelelő

3,27%

15 000 000 Megfelelő

-

Projekt menedzsment
Építési műszaki ellenőr költsége (építési költséghez
viszonyítva)
Jogi szolgáltatások igénybevételének költsége (ide nem
értve a közbeszerzési jogi szolgáltatási költségeket)
Nyilvánosság biztosításának költsége
Könyvvizsgálat költsége
Tartalék (építés költségéhez viszonyítva)
Vendéglátó egységek fejlesztése, kialakítása.
Képzési költségek

Üzleti marketingtevékenység költsége

Jelenlegi összeg

29 683 001 Megfelelő

Területvásárlás, ingatlanszerzés

Hajó és egyéb vízi jármű beszerzése

Jelenlegi arány

6,46%

Projekt előkészítésen belül: Közbeszerzés

Gépjármű beszerzése

Összeg korlát

5 000 000

3,00%

8,00% -

A beruházáshoz közvetlenül kapcsolódó, a megközelítést,
pihenést, köztisztaságot szolgáló környezetterhelést
csökkentő infrastruktúra
Vallási turizmus célú szálláshely fejlesztésének költsége
Parti sétányok kialakítása, fejlesztése a Közép-dunántúli
Régió területén.
Parti sétányok kialakítása, fejlesztése a Dél-dunántúli
Régió területén.

20,00%

0

7,60%

34 920 004 Megfelelő

50,00%

60 000 000

13,07%

59 999 999 Megfelelő

0,00% -

0,00%

0 Megfelelő

0,00% -

0,00%

0 Megfelelő

20,00% -

0,00%

0 Megfelelő

Kerékpáros turisztikai projekt esetében, közforgalmú
gépjárműforgalom részére megnyitott, kijelölt kerékpáros
útvonal kiépítése és vagy felújítása
A projekt keretén belül fejlesztendő épület, eszköz
energia-hatékony működését javító beruházások, illetve
megújuló energiaforrások felhasználása
Állami tulajdonban lévő műtárgyak restaurálása

20,00%

60 000 000

7,66%

35 155 682 Megfelelő

10,00%

50 000 000

0,00%

0 Megfelelő
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A felmerülő, elszámolható költségek részletes bemutatása

adatok Ft-ban
Történelmi és
kulturális
örökség
turizmus

Vallás turizmus

Megnevezés
Előkészítés
Megvalósítási tanulmány

Szent Antal
zarándokház
6 354 001

Szent László
híd és
környéke
2 816 000

500 000

Szent Antal
sütő ház

Természeti és környezeti értékek ökoturisztikai célú fejlesztése
Erzsébet Ligeti
Tanösvény és
környéke

Közbeszerzés
Kiviteli tervek
Hatósági díjak

3 808 000

7 809 000

7 752 000

19 369 000

29 683 001

500 000

400 000

500 000

1 400 000

2 000 000

127 000

Műszaki ellenőr

127 000

127 000

381 000

381 000

1 524 000

1 778 000

3 302 000

6 096 000

270 000

670 000

1 005 000

1 945 000

3 305 000

500 000

2 500 000

4 500 000

3 500 000

10 500 000

15 750 001

80 000

30 000

80 000

80 000

190 000

400 000

65 000

381 000

508 000

762 000

1 651 000

1 716 000

1 016 000

254 000

750 000

500 000

110 000

3 500 001

1 250 000

80 000

50 000

35 000

kiállítás, tanösvény szakmai anyagok
forgató könyvek
Megvalósítás

Mindösszesen

Öko összesen

100 000

1 524 000

Értékbecslés

Körös
látogatóközpont

1 144 000

Meg.val. Tanulmány kreatív anyaga
Tervezés építési engedély

Bárka
látogatóközpont

35 000

90 466 795

56 194 239

13 994 572

45 792 193

91 916 141

131 144 141

268 852 475

429 508 079

750 000

500 000

110 000

270 000

670 000

1 005 000

1 945 000

3 305 000

0

1 000 000

Épület vásárlás

1 000 000

Építés, felújítás, kivitelezés

76 947 422

51 860 000

11 000 750

27 080 000

67 623 242

101 972 422

196 675 664

336 483 836

Építési kivitetelzési költségek (épület,
híd, kilátó)

53 424 398

40 000 000

10 500 750

20 000 000

51 023 603

82 500 000

153 523 603

257 448 751

Napkollektor használati melegvíz
előállítására

2 000 000

710 000

710 000

1 420 000

3 420 000

Hálózatba tápláló napelemes rendszer

3 651 250

3 651 250

3 651 250

7 302 500

10 953 750

hőszivattyú

6 771 772

5 738 389

6 771 772

12 510 161

19 281 933

0

1 500 000

Megújuló energia napelemes led
világítás

1 500 000

Szabadtéri rendezvény tér a vízen

1 000 000

1 000 000

Pihenő kialakítása a rézsűn

2 400 000

2 400 000
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Hídra fel-le vezető út

3 600 000

3 600 000

Szórt út kialakítása rendezvénytérhez

3 360 000

3 360 000

Erdei út kialakítása

7 080 000

7 080 000

Falfestés (dekorációs)
Fedett árusítóhely
Parkoló

3 000 000

Kerítés

1 000 001

Fedett pihenő kemencével

3 000 000

1 000 000

Burkolt felület

2 500 000

feszület állítás, felújítás

1 600 001

2 500 000

Gyeprácsos bejáró
6 575 601

Berendezési tárgyak

4 000 001

kápolna berendezése

1 800 000

0

998 997

15 197 836

13 879 576

Pad lóca,

0

3 000 000

800 000

1 800 000

2 800 001

3 000 000

6 000 000

0

500 000

1 000 000

1 000 000

1 000 000

2 000 000

4 500 000

7 000 000

0

1 600 001

660 000

660 000

17 134 186

19 318 474

1 384 003

9 447 574

10 831 577

14 831 578

14 974 583

8 407 400

37 261 559

37 261 559

0

998 997

998 997

Csónak

Kötelező könyvvizsgálat

3 600 000

59 225 094
1 800 000

Élményelemek

Nyilvánosság biztosítása

3 600 000

660 000

Eszközök

Általános költségek

279 400

3 600 000

500 000

Gyerek játszó tér burkolata

Számítástechnikai eszközök

279 400

3 000 000

Külső tér járda kialakítás

7 080 000

279 400

1 318 260
775 600

1 318 260

1 318 260

775 600

1 463 500

2 239 100

3 014 700

6 193 772

3 834 239

884 825

3 244 357

6 488 713

8 848 245

18 581 315

29 494 149

838 772

519 240

119 825

439 357

878 713

1 198 245

2 516 315

3 994 150

420 000

259 999

60 000

220 000

440 000

600 000

1 260 000

1 999 999

Üzleti marketing tevékenység

3 150 000

1 950 000

450 000

1 650 000

3 300 000

4 500 000

9 450 000

15 000 000

Projektmenedzsment

1 785 000

1 105 000

255 000

935 000

1 870 000

2 550 000

5 355 000

8 500 000

Költségek összesen

96 820 796

59 010 239

15 138 572

49 600 193

99 725 141

138 896 141

288 221 475

459 191 080

Témánkénti összes költség
Általános költségek arányosítása
(összes költség-általános
költségek)
Általános költségek arányszáma
(téma összes költsége az projekt
összes költségének az arányában)

155 831 035

15 138 572

145 803 024

21

288 221 475

14 253 747

13

270 537 957

3

11
53

22

430 594 728

30

100

7.4. A projekt ütemezése:

Projekt
előkészítés

Ingatlanvás
árlás,
területszerz
és

Projetk
menedzsm
ent

Egyéb
szolgáltatáso
k

Építés,
felújítás,
bővítés

Eszközbes
zerzések
költségei

Terv Ft-ban

Terv Ft-ban

Terv Ft-ban

Terv Ft-ban

Terv Ft-ban

Terv Ft-ban

Összesen évek
szerint
Terv Ft-ban

Terv Ft-ban
0

2012. I félévére ütemezett kifizetési kérelem kapcsán elszámolandó költs.
2012. II félévére ütemezett kifizetési kérelem kapcsán elszámolandó költs.

8 703 000

2013. I félévére ütemezett kifizetési kérelem kapcsán elszámolandó költs.

19 491 000

8 703 000
1 000 000

1 770 833

2 139 950

41 600 001

66 001 784

109 975 664

48 802 994

164 928 658

10 422 101

182 943 521

2013. II félévére ütemezett kifizetési kérelem kapcsán elszámolandó költs.

0

2 125 000

4 025 000

2014. I félévére ütemezett kifizetési kérelem kapcsán elszámolandó költs.

1 489 000

2 125 000

4 000 000

164 907 420

2014. II félévére ütemezett kifizetési kérelem kapcsán elszámolandó költs.

2 125 000

8 854 800

20 000 751

2015. I félévére ütemezett kifizetési kérelem kapcsán elszámolandó költs.

354 166

5 279 400

30 980 551

0

2016. I félévére ütemezett kifizetési kérelem kapcsán elszámolandó költs.

0

2016. II félévére ütemezett kifizetési kérelem kapcsán elszámolandó költs.

0
29 683 000

1 000 000

8 499 999

24 299 150

230 930 442

213 924 072

5 633 566

2015. II félévére ütemezett kifizetési kérelem kapcsán elszámolandó költs.

Összesen

8 703 000

336 483 835

59 225 094

5 633 566

459 191 080

A projekt beruházásainak megvalósításához szükséges szakmai szolgáltatások, Képzési szolgáltatások, Immateriális javak beszerzése, Adók és közterhek, hatósági díjak nem
kerültek meghatározásra a megvalósítás időszakában, így ilyen jellegű költségekkel nem számolunk.
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0

7.5. Fajlagos költségek alakulása

Építéssel átalakítással érintett épület jellege

Építéssel
átalakítással
érintett
terület
nagysága
(m2)

Építés,
átalakítás
költsége épület
jellege szerint
csoportosítva

190

67 623 242

1 048

268 860 594

1 238

336 483 836

Projekttel érintett műemlék épület alapterülete
Építéssel érintett nem műemléki épület alapterülete
Átalakítással érintett nem műemléki épület
alapterülete
Építéssel érintett fürdő területe
Átalakítással érintett fürdő területe
Összesen

Fejlesztéssel érintett szolgáltatás/attrakció
megnevezése (a sorok bővíthetők,
törölhetők)
Építés Bárka Látogató központ
napkollektor használati melegvz
előállítására 300l-es tartállyal
hálózatba tápláló napelemes rendszer
hőszivattyús rendszer
kerítés
Fedett pihenő
burkolt felület
Átalakítás, felújítás Körös Látogatóközpont
napkollektor használati melegvz
előállítására 300l-es tartállyal
hálózatba tápláló napelemes rendszer
hőszivattyús rendszer
dekorációs falfestés
fedett áusítóhely
kerítés
gyermekjátszótér burkolata
burkolt felület
tanösvénynél kilátó
erdei út kialakítása
Átalakítás, felújítás Szent Antal ház
járda készítés
Átalakítás, felújítás Szent Antal zarándok
szállás
napkollektor használati melegvz
előállítására 1000l-es tartállyal
hálózatba tápláló napelemes rendszer
parkoló
kerítés
fedett pihenő kemencével

Fejlesztés
Fajlagos
során
összkltség
Mért Projekt
Projekt megvalósu
ékeg előtti
utáni
lt
Összköltség (összkölts
ég/menny)
ység állapot
állapot mennyiség (Ft)
340 157
m2
0
150
150 51 023 603
m2
kW
kW
m
m2
m2
m2

0
0
0
0
0
0
0

3
4
15
87
316
316
640

3
4
15
87
316
316
640

710 000
3 651 250
5 738 389
1 000 000
3 000 000
2 500 000
82 500 000

267 925
960 855
382 559
11 472
9 502
7 911
128 906

m2
kW
kW
m2
m2
m2
m2
m2
m2
m
m2
m2

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

3
3
20
10
110
10
66
200
120
1 000
50
50

3
3
20
10
110
10
66
200
120
1 000
50
50

710 000
3 651 250
6 771 772
279 400
3 600 000
800 000
1 000 000
2 000 000
20 000 000
7 080 000
10 500 750
500 000

267 925
1 185 471
338 589
27 940
32 727
77 295
15 152
10 000
166 667
7 080
210 015
10 000

m2

0

358

358

53 424 398

149 230

m2
kW
m2
m
db

0
0
0
0
0

10
3
228
18
1

10
3
228
18
1

2 000 000
3 651 250
3 000 000
1 000 001
3 000 000

200 000
1 185 471
13 158
55 556
3 000 000
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burkolt felület
feszület állítás, felújítás
Gyalogos és kerékpáros híd építése
megújuló energia, ledes világítás hídon
szabadtéri rendezvénytéra vízen kialkítva
pihenő kialakítása rézsűn
hídra fel-levezető út
szort út kialakítása rendezvénytérnél
hőszivattyús rendszer
gyeprácsos bejáró

m2
db
m2
db
m2
m2
m2
m2
m2
m2

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

200
5
133
2
80
95
360
420
20
100

200
5
133
2
80
95
360
420
20
100

2 500 000
1 600 001
40 000 000
1 500 000
1 000 000
2 400 000
3 600 000
3 360 000
6 771 772
660 000

7.6. Pénzügyi elemzés input adatai
A pénzügyi elemzés célja, hogy a megvalósítani kívánt tevékenységekre vonatkozóan a projekt kiadási és
bevételi pénzáramainak összevetésével bemutatásra kerüljön a projekt várható nettó pénzárama és kiszámításra
kerüljenek a projekt megítélhetőségét szolgáló pénzügyi teljesítménymutatók (FNPV, FRR).
Az elemzésnél a fenntartási időszak kiadásai és bevételei a 6. pontban bemutatott pénzügyi bevételekből és
kiadásokból került meghatározásra. A fenntartási időszakban - 15 év - a kiadásoknál és a bevételeknél is 4,5%-os
inflációval számoltunk, a karbantartási költségek a 3. évtől indulnak, pótlási költséggel nem számolunk. A
projekt valamennyi eleme új, korszerű technológiával kialakított eljárás szerint kerül kialakításra, aktiválásra, így
karbantartási költség az első 3 évben aligha lesz.
A beruházás révén olyan eszközök kerülnek beszerzésre, melyek karbantartással hosszú távon szolgálhatják a
projektelemek sikerességét. Az eszközök pótlását az amortizáció során történő nullára való leírás nem indokolja.
A karbantartási költség a festés, mázolás, kisebb javítások költségeit foglalja magába. Fontos, hogy a
karbantartási munkálatok elvégzését saját karbantartókkal kívánjuk megoldani, mely személyek a vállalt
létszámok tekintetében beépítésre kerültek a foglalkoztattak létszámába.
Az elemzés során a projekt nélküli esetet az alábbiak szerint mutatjuk be:
A projekt által megvalósítandó elemek új, eddig nem működő attrakciók és szolgáltatások.
A megvalósítás helyszínei jelenlegi kihasználtsága:
1. Bárka látogatóközpont, az önkormányzat tulajdonában álló földterületen kerül kialakításra, mely
jelenleg a Pájer kempinghez tartozó földterület egy része.
2. Szent Antal Zarándokszálláshely, jelenleg üresen, kihasználatlanul álló épület, fenntartási kiadások
nélkül, az önkormányzat épülete.
3. Szent Antal Sütőház jelenleg magántulajdonban van.
4. Erzsébet liget és környéke, fenntartási kiadásokkal nem jár, közmunka keretében van megoldva a
kaszálása, rendezése.
5. Körös bemutatótér, jelenleg az önkormányzat tulajdonában álló, üres, kihasználatlan épület.
A jelenlegi állapot szerint a fenntartási költségekre az önkormányzat éves szinten 500 ezer Ft-ot fordít, ezt az
összeget építettük be a költségekbe. Az épületek, helyszínek fenntartásához jelenleg nem kapcsolódik bevétel,
így azzal az elemzés során nem számoltunk.
A maradványérték meghatározásánál külön választottuk a tárgyi eszköz beszerzést, melynél 14,5%-os, az
infrastrukturális fejlesztés egyéb elemei esetén 2%-os értékcsökkenéssel prognosztizáltuk a fenntartási időszak
végére kimutatható maradványértéket.

56

12 500
320 000
300 752
750 000
12 438
25 351
10 000
8 000
338 589
6 600

1.
a.)

Kiadási pénzáramok elemei: beruházási költségek, működési költségek, maradványérték
Beruházási költségek
Elszámolható
költség NEM
visszaigényelhető
ÁFÁJA.
(elszámolható ktgként)

Nettó
elszámolható
költség
Projekt előkészítés

Összes
elszámolható
költség

Összes költség

23 372 441

6 310 559

29 683 000

29 683 000

Ingatlanvásárlás, területszerzés

1 000 000

0

1 000 000

1 000 000

Projetk menedzsment
A projekt beruházásainak
megvalósításához szükséges szakmai
szolgáltatások

8 414 960

85 039

8 499 999

8 499 999

0

0

0

0

0

0

0

0

19 133 189

5 165 961

24 299 150

24 299 150

264 947 902

71 535 934

336 483 836

336 483 836

46 633 933

12 591 162

59 225 095

59 225 095

Immateriális javak beszerzése

0

0

0

0

Adók és közterhek, hatósági díjak

0

0

0

0

Tartalék

0

0

0

0

363 502 425

95 688 655

459 191 080

459 191 080

Képzési szolgáltatás
Egyéb szolgáltatások
Építés, felújítás, bővítés
Eszközbeszerzések költségei

Összes költség
b.)

Működési költségek
Üzemeltetési és karbantartási költségek
Pótlási költségek (a referencia időszaknál rövidebb élettartamú eszközök helyettesítésével,
felújításával járó költségek).
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2012
Üzemeltetési költség
KÜLÖNBÖZET
Karbantartási költség
KÜLÖNBÖZET

2016

2017

2018

2019

-500 000

2013
-500 000

-500 000

14 168 220

14 828 290

15 518 063

16 238 876

16 992 125

17 779 271

18 601 838

19 461 421

20 359 685

21 298 370

22 279 297

23 304 366

24 375 562

25 494 962

26 664 736

0

0

0

0

500 000

0

0

500 000

0

0

500 000

0

500 000

0

0

500 000

0

500 000

2020

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

14 668 220

15 328 290

16 018 063

16 738 876

17 492 125

18 279 271

19 101 838

19 961 421

20 859 685

21 798 370

22 779 297

23 804 366

24 875 562

25 994 962

27 164 736

0

500 000

0

0

500 000

0

0

500 000

0

500 000

0

0

500 000

0

500 000

2012
Üzemeltetési költség projekt
Karbantartási költség projekt

2014

2013

2015

2014

2015

0
0

2012

0

2013

0

2014

2016

2015

2017

2016

2018

2017

2020

2019

2018

2019

2021

2020

2022

2021

2023

2022

2024

2023

2025

2024

2026

2025

2027

2026

2028

2027

2029

2029

2028

2029

Üzemeltetési költség projekt nélküli eset

0

500 000

500 000

500 000

500 000

500 000

500 000

500 000

500 000

500 000

500 000

500 000

500 000

500 000

500 000

500 000

500 000

500 000

Karbantartási költség projekt nélküli eset

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Pótlási költség

2012
Pótlási költség
KÜLÖNBÖZET

2013
0

2012
Pótlási költség - projekt

2013

2012

c.)

0

0

Pótlási költség - projekt
nélküli eset

2014
0

2014
0

2013
0

2015
0

2015
0

2014
0

2016

2017
0

2016
0

2015

2018
0

2017
0

2016

0

2018
0

2017
0

2019
0

0

0

0

2023
0

2021

2024

2023
0

2025
0

0

2022
0

2024
0

2022
0

2020

2023
0

2021
0

2019

2022
0

2020
0

0

2021
0

2019

2018
0

2020

0

2025
0

2024
0

2026
0

2026
0

2025
0

2027
0

2027
0

2026
0

2028
0

2028
0

2027
0

2029

2029
0

2028
0

Infrastrukturális
beruházás ért:
Amortizáció :

0. év

0

0

442 604 122

432 506 832

423 676 140

415 176 437

406 868 468

398 731 099

390 756 477

382 941 347

375 282 520

367 776 870

360 421 332

353 212 906

346 148 648

339 225 675

332 441 161

399 965 986
2%

7 999 320

8 852 082

8 650 137

8 473 523

8 303 529

8 137 369

7 974 622

7 815 130

7 658 827

7 505 650

7 355 537

7 208 427

7 064 258

6 922 973

6 784 513

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021
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2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

0

2029
0

Maradványérték

Megnevezés
Összege (Ft)

0

2029

0

Eszköz
beruházás
értéke:
Amortizáció :

2.

59 225 094
14,5%

8 587 639

1 245 208

180 555

26 180

4 440

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Beruházás
értéke:

459 191 080

16 586 958

10 097 290

8 830 692

8 499 703

8 307 969

8 137 369

7 974 622

7 815 130

7 658 827

7 505 650

7 355 537

7 208 427

7 064 258

6 922 973

6 784 513

Diszkontált
maradványérték

307 815 890

Bevételi pénzáramok
2012

Infrastruktúra használatához kapcsolódó díjak KÜLÖNBÖZET
Föld vagy épületek értékesítése vagy bérbeadása KÜLÖNBÖZET

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

2029

0

0

0

15 575 000

16 275 875

17 008 289

17 773 662

18 573 477

19 409 284

20 282 701

21 195 423

22 149 217

23 145 932

24 187 499

25 275 936

26 413 353

27 601 954

28 844 042
0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Egyéb, ellenszolgáltatás fejében történő
szolgáltatásnyújtás - KÜLÖNBÖZET

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Bevételek összesen

0

0

0

15 575 000

16 275 875

17 008 289

17 773 662

18 573 477

19 409 284

20 282 701

21 195 423

22 149 217

23 145 932

24 187 499

25 275 936

26 413 353

27 601 954

28 844 042

Egyéb bejövő pénzáram
Bevételek összesen egyéb bejövő pénzárammal
együtt

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

15 575 000

16 275 875

17 008 289

17 773 662

18 573 477

19 409 284

20 282 701

21 195 423

22 149 217

23 145 932

24 187 499

25 275 936

26 413 353

27 601 954

28 844 042

2012
Infrastruktúra használatához kapcsolódó díjak projekt
Föld vagy épületek értékesítése vagy bérbeadása projekt
Egyéb, ellenszolgáltatás fejében történő
szolgáltatásnyújtás - projekt

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

2029

0

0

0

15 575 000

16 275 875

17 008 289

17 773 662

18 573 477

19 409 284

20 282 701

21 195 423

22 149 217

23 145 932

24 187 499

25 275 936

26 413 353

27 601 954

28 844 042

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Bevételek összesen

0

0

0

15 575 000

16 275 875

17 008 289

17 773 662

18 573 477

19 409 284

20 282 701

21 195 423

22 149 217

23 145 932

24 187 499

25 275 936

26 413 353

27 601 954

28 844 042

Egyéb bejövő pénzáram
Bevételek összesen egyéb bejövő pénzárammal
együtt

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

15 575 000

16 275 875

17 008 289

17 773 662

18 573 477

19 409 284

20 282 701

21 195 423

22 149 217

23 145 932

24 187 499

25 275 936

26 413 353

27 601 954

28 844 042

2012
Infrastruktúra használatához kapcsolódó díjak projekt nélküli eset

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

2029

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Bevételek összesen

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Egyéb bejövő pénzáram
Bevételek összesen egyéb bejövő pénzárammal
együtt

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Föld vagy épületek értékesítése vagy bérbeadása projekt nélküli eset
Egyéb, ellenszolgáltatás fejében történő
szolgáltatásnyújtás - projekt nélküli eset
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7.7. Önerő, hitel
Önerő nem szükséges a pályázat megvalósítása során, mert a projektelemek támogatási intenzitása 100%-os. A
megvalósításhoz az utófinanszírozás tekintetében a szükséges önerő – a likviditáshoz rendelkezésre áll, a 6.1.
pontban rögzítettek szerint.
A működtetés során önerő bevonására nem kerül sor, a projektelemekből származó bevételek elegendőek a
kiadások finanszírozására.
Hitelt sem a megvalósításhoz, sem a fenntartáshoz nem vonunk be.
7.8. „De minimis” támogatás
Nem releváns.
7.9.1. Pénzügyi elemzés
A pénzügyi elemzés mutatja meg a költségek és bevételek összegzését, a támogatási arány számított értékét,
valamint a fenntarthatóságra vonatkozó összesítéseket.
A pénzügyi fenntarthatóság célja a projekt hosszú távú pénzügyi egyensúlyának a bemutatása.
Az elemzés során a projekt kumulált pénzárama minden évben pozitív értéket mutat. Ez azt jeleni, hogy a
bevételek meghaladják a kiadásokat, tehát a pénzügyi fenntarthatóság biztosított a fenntartási időszak
valamennyi évében.
A bevételi többletet az üzemeltetés során az üzemeltető köteles a település turisztikájának fejlesztésére fordítani,
tehát a működtetés során keletkező többletbevételekből további fejlesztések megvalósítása válik lehetővé a
településen, kapcsolódva a jelenlegi projekt célkitűzéseihez.

A pénzügyi megtérülések mutatószámai:
1. FNPV (pénzügyi nettó jelenérték)
Megmutatja a projekt időtartama alatt keletkező pénzáramok (bevételek és kiadások) jelenre diszkontált
értékét. Amennyiben a nettó jelenérték a 15 éves referencia időszak alatt pozitív, ez a projekt pénzügyi
megtérülését jelenti.
Esetünkben az FNPV értéke negatív számot mutat, mert a projekt beruházási költségeit a fenntartási
időszakban keletkezett bevételek nem fedezik. A fenntartási időszakban keletkezett bevételek a
működési kiadásokhoz adnak fedezetet.
A fenntartási időszakban tehát a 100%-os támogatási intenzitású projekt beruházási költségei nem
térülnek meg.
2. FRR (pénzügyi belső megtérülési ráta)
A mutató azt a diszkontrátát fejezi ki, amelynél az FNPV=0. Amennyiben a belső megtérülési rátája
magasabb, mint az alkalmazott 8%-os diszkontráta, a projekt pénzügyi nettó jelenértéke pozitív.
Esetünkben a projekt pénzügyi nettó jelenértéke negatív, így a belső megtérülési ráta nem értelmezhatő,
ami azt jelenti, hogy az FRR alacsonyabb, mint az alkalmazott pénzügyi diszkontráta.
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Költségek és
bevételek
összegzése
Igen

Megnevezés

igen

2021

2022

2023

Beruházási költség

Összesen
459 191 080

Jelenérték
380 004 630

8 703 000

2012

230 930 442

2013

213 924 072

2014

5 633 566

2015

2016
0

2017
0

2018
0

2019
0

2020
0

0

0

0

Működési költség
Üzemeltetési
költségek
Karbantartási
költségek

356 916 719

139 257 366

-500 000

-500 000

-500 000

14 168 220

15 328 290

15 518 063

16 238 876

17 492 125

17 779 271

……
……

……

……

……

……

353 916 719

137 977 580

-500 000

-500 000

-500 000

14 168 220

14 828 290

15 518 063

16 238 876

16 992 125

17 779 271
……

……

……

……

……

3 000 000

1 279 786

0

0

0

0

500 000

0

0

500 000

0

Pótlási költségek

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

……

……

Maradványérték
Összesen
Megnevezés
Infrastruktúra
használatához
kapcsolódó díjak
Föld vagy épületek
értékesítése vagy
bérbeadása
Egyéb,
ellenszolgáltatás
fejében történő
szolgáltatásnyújtás
Egyéb bejövő
pénzáram
összesen
Összes bevételi
pénzáram
Nettó összes
pénzügyi
pénzáram
Pénzügyi nettó
jelenérték (FNPV)
Pénzügyi belső
megtérülési ráta
(FRR)

-307 815 890

-77 030 628

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1 123 923 689

596 292 624

8 203 000

230 430 442

213 424 072

19 801 786

15 328 290

15 518 063

16 238 876

17 492 125

17 779 271

2018

2019

2020

17 773 662

18 573 477

19 409 284

Összesen

Jelenérték

385 352 084

0

0

0
323 711 645

-742 160 405
-445 609 806

2012

151 482 910

0

0

0
137 740 711

2013

0

0

0

0
0
-8 203 000

2014

0

0

0

0
0
-230 430 442

2015

0

0

0

0
0
-213 424 072

2016

15 575 000

0

0

0
15 575 000
-4 226 786

2017

16 275 875

0

0

0
16 275 875
947 585

17 008 289

0

0

0

0

0
17 008 289
1 490 226

0
17 773 662
1 534 787

-445 609 806

#ZÉRÓOSZTÓ!

Támogatási arány
számítása
Megnevezés
Teljes pénzügyi
beruházási
költség (ICT)
Elszámolható
pénzügyi
beruházási költség
(ICE)
A
támogatási
konstrukcióra
vonatkozó
maximális
támogatási arány
(R)
A
támogatás
összege (ICE*R)
Kedvezményezett
hozzájárulása

459 191 080

459 191 080

100,00%
459 191 080
0
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0

0

0
18 573 477
1 081 352

……

……

……

2024

2025

0
……

……

2027

2028

2029

0

0

0

0

23 304 366

24 875 562

25 494 962

27 164 736

23 304 366

24 375 562

25 494 962

26 664 736

0

500 000

0

500 000

0

0

0

0

……

……

……

……

……

……

……

……

……

……

……

……

2021
……

2022
……

2023
……

2024
……

2025
……

……

……

……

……

……

……

……

……

……

……

……

……

……

……

……

……

……

……

……

……

……

……

……

……

……

0

0

0
19 409 284
1 630 013

2026

0

0

0

0

-307 815 890

23 304 366

24 875 562

25 494 962

334 980 626

2026

2027

2028

2029

25 275 936

26 413 353

27 601 954

28 844 042

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

25 275 936
1 971 571

26 413 353
1 537 791

27 601 954
2 106 992

28 844 042
-306 136 584

Pénzügyi
fenntarthatóság
Támogatási
feltétel: a nettó
halmozott
pénzügyi
pénzáram ne
legyen negatív
Megnevezés
1. Pénzügyi
beruházási költség
2. Pénzügyi
működési költség
3. Hiteltörlesztés
4. Hitel kamatának
törlesztése
5. Kiadási
pénzáram
1+2+3+4
6. Pénzügyi
bevétel
7. Egyéb bejövő
pénzáram*

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

2029

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024
…..

2025
…..

2026
…..

2027
…..

2028

2029

8 703 000

230 930 442

213 924 072

5 633 566

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

14 668 220

15 828 290

16 018 063

16 738 876

17 992 125

18 279 271

19 101 838

20 461 421

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

…..
…..
…..

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

9. Saját forrás
(10+11)
10. Önerő
(készpénz,
munkaerő
hozzájárulás)
11. Idegen forrás
(12+13)
12. Hitel
13. Egyéb idegen
forrás
14. Pénzügyi
maradványérték
15. Bevételi
pénzáram
6+7+8+9
16. Nettó összes
pénzügyi
pénzáram 15-5
17. Nettó
halmozott
pénzügyi
pénzáram

230 930 442

213 924 072

20 301 786

15 828 290

16 018 063

16 738 876

17 992 125

18 279 271

19 101 838

20 461 421

0

0

0

15 575 000

16 275 875

17 008 289

17 773 662

18 573 477

19 409 284

20 282 701

21 195 423

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

8 703 000

230 930 442

213 924 072

5 633 566

0

0

0

0

0

0

0

…..

…..

…..

…..

…..

…..

…..

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

906 780

16 275 875

447 585

17 008 289

990 226

17 773 662

1 034 787

18 573 477

19 409 284

581 352

1 130 013
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20 282 701

1 180 863

…..
…..

…..
…..
…..

…..
…..
…..
…..

…..

…..

…..

…..

…..

…..

…..

…..

…..

…..

…..

…..

…..

…..

…..

…..

…..

0

0

0

0

0

0

0

0

25 994 962

27 664 736

30 142 024

31 498 415

27 601 954

28 844 042

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

x

x

0

0

x

x

27 601 954

28 844 042

x

x

1 606 992

1 179 306

x

x

x

x

0
x

0
x

0
x

0
x

0

0

0

0

…..

…..

…..

…..

…..

…..

…..

…..

…..

…..

…..

…..

…..

…..

…..

…..

21 195 423

734 002

29 664 529

27 664 736

…..

…..

…..

28 387 109

25 994 962

…..

…..

…..

0

…..

…..

…..

21 208 566

…..

0

0

…..

…..

…..

213 924 072

…..

x
0

…..

…..

…..

230 930 442

…..

…..

0

8 703 000

8 703 000

…..

…..

…..

…..
8. ROP támogatás

…..

x

7.9.2. Tanulmány tábla
A pénzügyi elemzés sorait is összefoglaló tábla.
A Tanulmány tábla 80. sorától kezdve megmutatja az egyes tématerületekre vonatkozó támogatási összegeket és
arányokat.
A pénzügyi elemzés tekintetében projektünk közcélú, jövedelemtermelő projektnek minősül. A támogatási
intenzitás kiszámítását és támogatás mértékét az alábbi táblázat foglalja össze:
Igenyelt támogatás
Összes támogatás
Teljes pénzügyi beruházási költség (ICT)
Elszámolható pénzügyi beruházási költség (ICE)
Biztosított saját forrás
A támogatás összege (ICE*R)

459 191 080
459 191 080
0
459 191 080

Támogatási arány (R)

100,000000%

Megnevezés
Teljes pénzügyi beruházási költség (ICT)
Elszámolható pénzügyi beruházási költség (ICE)

459 191 080
459 191 080

A támogatási konstrukcióra vonatkozó maximális támogatási arány (R)
A támogatás összege (ICE*R)
Biztosítandó minimális saját forrás [ ICT - sum(ICE*R) ]

100,000000%
459 191 080
0

Vallási turizmus fejlesztése, beleértve zarándokszálláshely fejlesztése (500 000 eFt)

Kulturális célú támogatás
Teljes pénzügyi beruházási költség (ICT)
Elszámolható pénzügyi beruházási költség (ICE)
A támogatási konstrukcióra vonatkozó maximális támogatási
arány (R)
A támogatás összege (ICE*R)

Támogatási intenzitás átlag
A támogatási konstrukcióra vonatkozó maximális támogatási
arány (R)

155 831 035
100,000000%
155 831 035
Támogatási intenzitás
átlag / 0
100,000000%

Történelmi és kulturális örökség turisztikai hasznosítása (300 000 eFt)
Kulturális célú turisztikai
Kulturális célú támogatás
hasznosítása / 0
Teljes pénzügyi beruházási költség (ICT)
Elszámolható pénzügyi beruházási költség (ICE)
15 138 571
A támogatási konstrukcióra vonatkozó maximális támogatási
100,000000%
arány (R)
A támogatás összege (ICE*R)
15 138 571
63

155 831 035

Támogatási intenzitás átlag
A támogatási konstrukcióra vonatkozó maximális támogatási
arány (R)

Támogatási intenzitás átlag
/0
100,000000%

15 138 571

Természeti és környezeti értékek ökoturisztikai célú fejlesztése (500 000 eFt)
Kulturális célú támogatás
Teljes pénzügyi beruházási költség (ICT)
Elszámolható pénzügyi beruházási költség (ICE)
A támogatási konstrukcióra vonatkozó maximális támogatási
arány (R)
A támogatás összege (ICE*R)

Támogatási intenzitás átlag
A támogatási konstrukcióra vonatkozó maximális támogatási
arány (R)

Kulturális célú
288 221 474
100,000000%
288 221 474
Támogatási intenzitás átlag
/0
100,000000%

288 221 474

8. Költség – haszon elemzés
8.1 A projekt pénzügyi költségeinek összegzése
Pénzügyi költségek és maradványérték
Megnevezés

Összesen

1. Összes beruházási költség

459 191 080

379 983 115

8 703 000

0

2. Összes működési költség

356 916 719

139 257 366

-500 000

27 164 736

-307 815 890

-77 030 628

0

-307 815 890

459 191 080

459 191 080

8 203 000

334 980 626

3. Maradványérték
4. Összes pénzügyi költs. (1+2-3)

Jelenérték

1. év

A vizsgált
időtáv
utolsó éve

Összes beruházási költség:
Jelenérték
Projekt előkészítés

Összes költség

24 562 844

29 683 000

827 505

1 000 000

7 033 795

8 499 999

0

0

0

0

20 107 679

24 299 150

278 442 203

336 483 836

49 009 088

59 225 095

Immateriális javak beszerzése

0

0

Adók és közterhek, hatósági díjak

0

0

Tartalék

0

0

379 983 115

459 191 080

Ingatlanvásárlás, területszerzés
Projetk menedzsment
A projekt beruházásainak megvalósításához
szükséges szakmai szolgáltatások
Képzési szolgáltatás
Egyéb szolgáltatások
Építés, felújítás, bővítés
Eszközbeszerzések költségei

Összes költség
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8.1.2. Működési költségek részletezés
Üzemeltetési és karbantartási költség

Összesen

Jelenérték

1. év

utolsó év

Üzemeltetési költségek
Változó költségek
Készletbeszerzés
Telefondíj
Gázenergia díja
Villamosenergia díja
Víz és csatornadíj
Egyéb kiadások
Állandó költségek

356 916 719
50 380 400
12 870 853
10 396 682
7 622 512
7 586 426
7 527 678
4 376 249
303 536 319

139 257 366
19 656 803
5 021 791
4 056 449
2 974 058
2 959 978
2 937 057
1 707 471
118 430 059

14 168 200
1 900 000
500 000
400 000
300 000
250 000
280 000
170 000
12 268 200

27 164 736
3 842 503
1 011 185
808 948
606 711
505 593
566 264
343 803
24 810 842

Munkabér
Munkabért terhelő járulékok
Karbantartási költségek

239 005 000
64 531 319
3 000 000

93 252 025
25 178 035
1 170 503

9 660 000
2 608 200

19 536 096
5 274 746
27 164 736

8.1.3 Maradványérték
Maradványérték

Összesen

Diszkontált
maradványérték

459 191 080

307 815 890

1.év

utolsó év
0

332 441 161

A maradványérték meghatározásánál az eszközöket 14,5%-os leírási kulccsal, míg a beruházás egyéb részeit 2%os leírási kulccsal határoztuk meg.
A vizsgált időszak utolsó évében a diszkontált maradványérték összeg a két számítási mód összegéből került
meghatározásra.
8.2. A projekt közgazdasági költségeinek becslése
A pénzügyi költségeket ki kell igazítani a következők vonatkozásában:
 költségvetési (fiskális kiigazítások)
 piaci árról való áttérés elszámoló árra
 externáliás hatások
8.2.1. Költségvetési fiskális kiigazítások
A közgazdasági elemzés a projekt pénzügyi költségeinek összegzéséből indul ki, azonban a pénzügyi
elemzésben szereplő piaci árak magukba foglalhatnak akciókat és támogatásokat, amelyek befolyásolják a
viszonylagos árakat. E torzítások kiküszöbölése érdekében általános szabály, hogy a közgazdasági elemzés
közvetett adókat nem tartalmazhat.
A pénzügyi költségek és bevételek fiskális korrekciójára van tehát szükség. A beruházási és működési
pénzügyi költségekből le kell vonni a vissza nem igényelhető ÁFA-t, mivel az önkormányzat jelen projekt
esetében nem minősül ÁFA visszaigénylőnek.
Mivel fizetendő társasági adó nem merült fel, e tétel levonására sincs szükség. Az önkormányzat nem kap a
működtetéshez állami támogatást, tehát ezen a címen sem történt levonás. A bérkehez kapcsolódó
kiigazításnak meg kell történnie, a 27%-os járulék fizetési kötelezettség levonásra került.
8.2.2. Piaci árról való áttérés elszámoló árra
 a munkaerő esetében feltételezzük, hogy a piaci árak megfelelően tükrözik a munkaerő társadalmi
költségét, mivel a pénzügyi költségszámítás alapjául a területi átlagbéreket alkalmaztuk.
 természeti erőforrásokhoz kapcsolódó korrekció nincs.
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A projekt közgazdasági költségeinek becslése
Megnevezés
Beruházási költség
Beruházási
költségből
levonandó közvetett
adók (pl. ÁFA)*
Működési költség
Üzemeltetési
költségek
Közgazdasági
korrekciók összesen
Üzemeltetési költsből
levonandó közvetett
adók ( ÁFA,
szociális hozzáj.
adó)
Üzemeltetési
költségekből
levonandó
támogatások
Üzemeltetési kölből
levonandó piaci
árról elszámpoló
árra való áttérés
különbözete
Karbantartási
költségek
Közgazdasági
korrekciók össz
Karbantartási
költségekből
levonandó közvetett
adók (pl. ÁFA)
Karbantartási
költsből levonandó
támogatások
Karbantartási
költsből levonandó
piaci árról
elszámpoló árra való
áttérés kül.

Összesen
459 191 080

Jelenérték
380 004 630

2012
8 703 000

2013
230 930 442

2014
213 924 072

2015
5 633 566

2016

2017

220 714 234

171 259 323

1 850 244

49 065 695

45 464 018

124 334 277

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

298 865 081

126 315 259

-500 000

-500 000

-500 000

14 168 220

15 328 290

15 518 063

16 238 876

17 492 125

17 779 271

18 601 838

19 961 421

20 359 685

21 798 370

22 279 297

23 304 366

24 875 562

25 494 962

27 164 736

295 865 081

125 035 473

-500 000

-500 000

-500 000

14 168 220

14 828 290

15 518 063

16 238 876

16 992 125

17 779 271

18 601 838

19 461 421

20 359 685

21 298 370

22 279 297

23 304 366

24 375 562

25 494 962

26 664 736

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2018
0

2019
0

2020
0

2021
0

2022
0

2023
0

2024
0

2025
0

2026
0

2027
0

2028
0

2029
0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

3 000 000

1 279 786

0

0

0

0

500 000

0

0

500 000

0

0

500 000

0

500 000

0

0

500 000

0

500 000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Pótlási költségek
Közgazdasági
korrekciók össz
Pótlási költsből
levonandó közvetett
adók (pl. ÁFA)
Pótlási költségekből
levonandó
támogatások
Pótlási költsből
levonandó piaci
árról elszámpoló
árra való áttérés
különbözete

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Maradványérték
Maradványértékből
levonandó közvetett
adók (pl. ÁFA)*

-307 815 890

-77 030 628

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

-307 815 890

220 714 234

75 144 598

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

220 714 234

Összesen

1 065 872 051

583 350 517

8 203 000

230 430 442

213 424 072

19 801 786

15 328 290

15 518 063

16 238 876

17 492 125

17 779 271

18 601 838

19 961 421

20 359 685

21 798 370

22 279 297

23 304 366

24 875 562

25 494 962

334 980 626
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8.3. A projekt hasznainak becslése
A projekt hatásai lehetnek:
 közvetlenül a projekt használóinál, a szolgáltatást igénybe vevőknél jelentkező hasznok,
 külső gazdasági hatások, amelyek nem közvetlenül a projekt kedvezményezettjénél vagy a projekt
használóinál jelentkeznek, és közvetlen pénzügyi ellentételezés nem kíséri őket.
A turisztikai fejlesztésekhez kötődő külső gazdasági hatások
Érintett
Jelleg
Gazdaság
Magánszféra
Pozitív
 új
közlekedési
kapcsolatok
 új rekreációs
lehetőségek
 kereskedelem
élénkülése
 ingatlanérték
növekedése

Negatív




Közszféra

Pozitív



Negatív



ingatlanérték
csökkenése
infláció

növekvő
adóbevételek
(közvetlenül
és
közvetetten)
költségesebb
infrastruktúr
a fenntartás

Terület
Társadalom
 pozitív
demonstrác
iós
hatások(pl.
igény
az
egészséges
ebb
életmódra,
vagy
a
magasabb
képzettségr
e)
 zsúfoltság
növekedése
 bűnözés
erősődése
 negatív
demonstrác
iós hatások
 javuló
kulturális
lehetőségek
 elvándorlás
lassulása
 leterheltebb
(romló
minőségű)
közszolgált
atások









Környezet
környezet
szebbé válása

táj beépülése
zaj
növekedése
légszennyezés
vízszennyezés
szemét



természeti
érétkek
megőrzése



természeti
értékek
pusztulása

A legtöbb externália a turizmus részéről a turisztikai fejlesztésekhez kapcsolódik. Egy jelentősebb beruházás,
egy nagyobb utazásszervező új programja, egy új tömegrendezvény vagy akár csak egy sikeresebb
marketingakció is komoly turistaforgalmat generálhat az érintett területen, kiváltva a fenti táblázatban bemutatott
hatások kisebb-nagyobb részét. A turistaforgalom növekedése azonban nemcsak az említett tényezők miatt
következhet be, hanem kevésbé „irányított”, vagy egyenesen spontán módon is.
8.3.1. Használónál jelentkező hasznok becslése
A Dél Alföldi régióban Békés megyében található Gyomaendrőd, az Alföld egyik legszebb természeti
adottságaival rendelkező település. A város mellett folyó Hármas Körös és a hozzá tartozó holtágak páratlan
lehetőségeket kínálnak az ide látogató turistáknak.
A turisztikai fejlesztés azonban elkerülhetetlen, hisz maga a táj szépsége és a vizek nem nyújtanak elegendő
vonzerőt a látogatók számára. A kialakítandó turisztikai szolgáltatások és fejlesztések hozzájárulnak a
településre látogatók számának növekedéséhez, mely által fellendülhet a város gazdasági és kulturális élete is.
A projektből megvalósítandó turisztikai attrakciók és szolgáltatások - újonnan, eddig nem működő turisztikai
szolgáltatásokat biztosítanának településünkön. A fejlesztés közvetlen használói az ide látogató turisták,
közvetett használói a település lakosai lehetnek, akik számára akár a nyaralást helyettesíthető kikapcsolódást is
jelenthetik a projektben megvalósított célterületek.
A turizmusból származó idegenforgalmi bevétel és iparűzési adóbevétel a város bevételéhez járulhat hozzá, mely
forrást biztosíthat a település további fejlesztéséhez, esetleg a helyi lakosok helyi adó fizetési kötelezettségeinek
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csökkentését is eredményezhetné.

8.3.2. Az externáliás hasznok becslése
Az externáliás hasznok számszerűsítése nem releváns projektünk esetében, hisz projekt nélküli esetben sem
jelentene ráfordítást sem a lakosság, sem az önkormányzat részéről, hisz új szolgáltatások kerülnének
kialakításra.
1.3.1 Gazdasági- és területfejlesztési hatás
1.3.1.1. Használóknál keletkező haszon (pénzügyi bevétel)
Vallásturizmus

„Szent Antal
Zarándokszá
lláshely

Bevételek
összesen

Szent
László
Híd

Történelmi és
Kulturális
turizmus
Szent
Antal
Sütőház

5 120 000

Ökoturizmus

Összesen

„Körös
Látogatóközpo
nt”

„Bárka
Látogatóközpo
nt”

„Erzsébet Ligeti
Tanösvény”

3 920 000

4 640 000

1 045 000

850 000

15 575 000

A számszerűsítéshez szükséges becsült adatok a 6.3. pontban részletesen kifejtésre kerültek
1.3.1.2. Turizmus
A projekt megvalósítása javítja a vállalkozások számára a turizmus lehetőségeit.
A számszerűsítéshez szükséges becsült adatok:
 A vendégéjszakák számának növekedése: 2000 éjszaka/év


Egy turista napi átlagos költése: 20.000 Ft/vendégéjszaka
A vendégéjszakák összes becsült száma és a turisták napi átlagos költése alapján.
2000 éjszaka/év * 20 000Ft/vendégéjszaka = 40 000 000 Ft.

1.3.1.3. Ingatlanok értékének növekedése
Ingatlan megnevezése

Körös látogatóközpont
Bárka látogatóközpont
Szent Antal Zarándok szálláshely (Endrődi
Népház része)
Szent Antal Sütőház (magántulajdon)
Szent László Híd és rendezvénytér,
Erzsébet ligeti Tanösvény
Növekedés összesen

Jelenlegi becsült
piaci ár
5 944 000
közterület
41 883 000

Ingatlan piaci
értékének becsült
növekedése
25 000 000
20 000 000
80 000 000

1 000 000
közterület

10 000 000
közterület

Növekedés

19 056 000
20 000 000
38 117 000
9 000 000
közterület
86 173 000

1.3.1.4. Kedvezőtlen externális hatások
Építési, kivitelezési időszak
Az építés évében levegő tisztaság-védelmi és zajvédelmi szempontból a földmunkák, az építési munkák, a
szállító járművek forgalmának hatása okoz terhelést. Az építkezés időszakos jellege miatt a levegőt terhelő hatás
és a zajterhelés is elviselhetőnek minősíthetők.
A hulladékképződés szempontjából a hatás elviselhető. Tájvédelmi szempontból a beruházás okozta látvány
semleges. Az új létesítmények új művi környezetet jelentenek.
A projekt megvalósítási helyszíneihez közel élő lakosságra az építési munkával járó átmeneti
forgalomnövekedés kedvezőtlenül hat, de a kedvező telepítési helyek miatt ez a többletterhelés nem észrevehető,
a hatás csak átmeneti, azaz a hatás elviselhető.
Üzemelési időszak
1

A környezetvédelmi tanulmány alapján megállapítható, hogy az üzemeltetés várható környezeti hatásainak
nagyobb része csak a lokális környezetre terjed ki, ott is csak elviselhető vagy nem kimutatható (semleges)
változásokat okozva.
A projektnek pénzben kifejezhető tartós külső kár gyakorlatilag nem tulajdonítható.

2

Figyelembe vehető hasznok összegzése
Haszonelem

összesen

Jelenérték

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

2029

Használóknál keletkező
haszon (pénzügyi bevétel)
323 711 645
Turizmusból származó
várható bevétel növekedés
növekedése
Az ingatlanok értékének
növekedése

Összes haszon

173 513 627
15 575 000

16 275 875

17 008 289

17 773 662

18 573 477

19 409 284

20 282 701

21 195 423

22 149 217

23 145 932

24 187 499

25 275 936

26 413 353

27 601 954

28 844 042

42 000 000

44 000 000

46 000 000

48 000 000

50 000 000

52 000 000

54 000 000

56 000 000

58 000 000

60 000 000

62 000 000

64 000 000

66 000 000

68 000 000

810 000 000

438 150 475

40 000 000

86 173 000

79 789 815

86 173 000

1 219 884 645

691 453 917

141 748 000

0

0

58 275 875

0

61 008 289

0

63 773 662

0

66 573 477

0

69 409 284

0

72 282 701

0

75 195 423

Hasznok jelenértéke (eFt) és aránya (%)

Használóknál keletkező haszon (pénzügyi bevétel)

173 513 627

26,5%

Turizmus várható növekedése

438 150 475

66,4%

79 789 815

7,06%

Az ingatlanok értékének növekedése
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0

78 149 217

0

81 145 932

0

84 187 499

0

87 275 936

0

90 413 353

0

93 601 954

96 844 042

Közgazdasági hasznok és költségek összegzése
Megnevezés

Összesen

Jelenérték

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

Beruházási költség

238 476 846

208 745 308

6 852 756

181 864 747

168 460 054

-118 700 711

0

0

0

0

0

…..
…..

Működési költség

298 865 081

126 315 259

-500 000

-500 000

-500 000

14 168 220

15 328 290

15 518 063

16 238 876

17 492 125

17 779 271

295 865 081

125 035 473

-500 000

-500 000

-500 000

14 168 220

14 828 290

15 518 063

16 238 876

16 992 125

17 779 271

Üzemeltetési költségek
Karbantartási költségek

3 000 000

1 279 786

0

0

0

0

500 000

0

0

500 000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Maradványérték
Összesen

-528 530 124

-132 264 150

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1 065 872 051

467 324 717

6 352 756

181 364 747

167 960 054

-104 532 491

15 328 290

15 518 063

16 238 876

17 492 125

17 779 271

…..

2023
…..
…..

2024
…..
…..

2025
…..

…..

…..

…..

…..

…..

…..

…..

…..

…..

…..

…..

…..

2026

2027

2028

0

0

0

2029
0

23 304 366

24 875 562

25 494 962

27 164 736

23 304 366

24 375 562

25 494 962

26 664 736

0

500 000

0

500 000

0

0

0

0

…..

…..

…..
Pótlási költségek

2022
…..

…..

…..

…..

…..

…..

…..

…..

…..

…..

…..

…..

0

0

0

-528 530 124

23 304 366

24 875 562

25 494 962

555 694 860

Hasznok összegzése

Megnevezés
Használóknál jelentkező hasznok
Bevételek

Összesen

Jelenérték

323 711 645

2012

2013
0

137 740 711

2014
0

2015
0

2016

15 575 000

2017

16 275 875

2018

17 008 289

2019

17 773 662

2020

18 573 477

2021
…..

323 711 645

137 740 711

0

0

0

15 575 000

16 275 875

17 008 289

17 773 662

18 573 477

19 409 284

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Externális hasznok

896 173 000

411 157 701

0

0

0

126 173 000

42 000 000

44 000 000

46 000 000

48 000 000

50 000 000

2024
…..

2025
…..

Turizmusból származó haszon
Ingatlanok értékének
növekedése

810 000 000

347 817 974

0

0

0

40 000 000

42 000 000

44 000 000

46 000 000

48 000 000

50 000 000

…..

…..

…..

…..

…..

…..

…..

…..

…..

…..

86 173 000

63 339 728

0

0

0

86 173 000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

548 898 413

0

0

0

141 748 000

58 275 875

61 008 289

63 773 662

66 573 477

69 409 284

…..

…..
…..

…..
…..

…..

…..

…..

…..

…..

…..

…..

…..

…..

…..

…..

…..

…..

…..

…..

…..

…..

…..

…..

…..

2028

2029

27 601 954

28 844 042

25 275 936

26 413 353

27 601 954

28 844 042

0

0

0

0

0

0

0

0

62 000 000

64 000 000

66 000 000

68 000 000

62 000 000

64 000 000

66 000 000

68 000 000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

…..

…..

…..

2027
26 413 353

…..

…..

…..

2026
25 275 936

…..

…..

…..

1 219 884 645

…..

…..

…..

Összes haszon

2023
…..

…..

…..

Egyéb hasznok

2022
…..

19 409 284

…..

…..

…..

…..

…..

…..

…..

…..

…..

…..

…..

0

0

0

0

87 275 936

90 413 353

93 601 954

96 844 042

Közgazdasági teljesítmény mutatók

Megnevezés

Összesen

Jelenérték

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

Összes költség

1 065 872 051

467 324 717

6 352 756

181 364 747

167 960 054

-104 532 491

15 328 290

15 518 063

16 238 876

17 492 125

17 779 271

Összes haszon

1 219 884 645

548 898 413

0

0

0

141 748 000

58 275 875

61 008 289

63 773 662

66 573 477

69 409 284

Összesen

154 012 595

81 573 695

-6 352
756

-181 364 747

-167 960 054

246 280 491

42 947 585

4

45 490 226

47 534 787

49 081 352

51 630 013

2021
…..

2022
…..

2023
…..

2024
…..

2025
…..

…..

…..

…..

…..

…..

…..

…..

…..

…..

…..

2026

2027

2028

2029

23 304 366

24 875 562

25 494 962

555 694 860

87 275 936

90 413 353

93 601 954

96 844 042

63 971 571

65 537 791

68 106 992

-458 850 818

Nem számszerűsíthető hatások:
Gyomaendrőd vonzereje, lakosságmegtartó képessége nő
A lakosság életminősége javul részben a korszerű infrastrukturális elemek kiépítésének köszönhetően, részben az
ide látogató turisták számának növekedésének következtében. A turisztikai szolgáltatások fejlesztésével a javuló
életminőséggel nő a település népesség megtartó ereje.
A gazdasági fejlődés feltételei javulnak
Gyomaendrődön a turisztikai fejlesztési célok elérése a jelenlegi gazdasági környezetben, a fejlesztés nélkül nem
lehetséges. Számottevőek a projekt közvetett, kumulatív gazdasági, társadalmi hatásai. A városban a turisztikai
elemek kiépítésével megugrik az idegenforgalom, mely közvetve mind a lakosság, mind a vállalkozások, mind
az önkormányzat számára hasznot jelent.
Foglalkoztatási hatás
A megvalósítás második évében 1, az üzemeltetési időszak első évétől pedig további 6,5 álláshely kerül
kialakításra közvetlenül a projekt kapcsán. Ezen túl az idegenforgalmi turisták számának emelkedése a
településen további új álláshelyeket eredményezhet (szállások, vendéglátás).
A kihasználatlan, gazdaságtalanul működő épületek, területek számának csökkenése
A projekt által megvalósításra kerülő szolgáltatások és attrakciók használaton kívüli, vagy gazdaságtalanul
működtetett épületi egységben kerül kialakításra. A tanösvény és hozzá tartozó részek, az Erzsébet liget eddig
érintetlenül hagyott területén kerül kialakításra, mely rendezetté, élvezhetővé teszi a település központjában lévő
természeti értéket.

8.4. Közgazdasági teljesítménymutatók
ENPV (gazdasági nettó jelenérték): a jövőbeni nettó haszonáramok diszkontált értéke. Az ENPV kiszámítása a
projekt megítélésének kulcseleme, mivel csak pozitív ENPV-vel rendelkező projektek támogathatók. A számítás
képlete:
n

ENPV   X t /(1  i )t
t o

ahol (X) az adott évre vonatkozó pénzáramlás, (i) a diszkontráta és (t) az aktuális év
n

Ha ENPV   X t /(1  i ) t  0, akkor i  ERR
t 0

ERR (gazdasági belső megtérülési ráta): azon diszkontráta, amely mellett az ENPV nulla; A belső megtérülési
ráta számításához ugyanaz a képlet használható, azzal a különbséggel, hogy adott az ENPV nagysága (zérus), és
a kamatlábat keressük.
Az ERR-rel kapcsolatos elvárás, hogy legyen nagyobb, mint az alkalmazott diszkontráta (5,5%).
BCR (haszon-költség arány) a teljes időszakra vonatkozóan a jelenértékre átszámított hasznok, és költségek
arányát mutatja. A BCR mutatóra vonatkozó követelmény, hogy legyen nagyobb, mint 1.
A közgazdasági teljesítménymutatók számításának eredménye:
Gazdasági nettó jelenérték (ENPV) Ft

81 595 211

Gazdasági belső megtérülési ráta (ERR)

17%

Haszon-költség arány (BCR)

1,17

5
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1. számú melléklet
A kereskedelmi szálláshelyek vendégforgalma turisztikai régiónként 2011. évben:
Régió megnevezése

Észak -Magyarország
Közép- Dunántúl
Nyugat –Dunántúl
Tisza-tó
Balaton
Budapest-Közép-Dunavidék
Dél-Alföld
Dél-Dunántúl
Észak - Alföld

Vendégek száma, az
összes vendégszám
%-ban
8,1
4,7
12,2
1,1
16
40,4
6,1
4,3
7,1

változás
2010. évhez
képest (%ban)
+9,7
+9,7
+5,7
+2,7
+4,2
+10
+13
-3,6
+2,1

Vendég
éjszakák
száma,
az
összes
vendégéjszaka szám
%-ban
7,3
4,4
12,8
1,2
20,9
35,9
5,9
3,9
7,6

Forrás: KSH (Turizmus Magyarországon 2011)

2. számú melléklet

KSH adatok
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változás 2010.
évihez képest
(%-ban)
+10,3
+8,5
+4,3
-1,8
+2
+8,9
+13,1
-5,1
-2,8

3. számú melléklet
Vonzerő leltár
Gyomaendrőd legfontosabb természeti és kulturális értékű vonzerőit figyelembe véve készült el a város vonzerő
leltára. A vonzerőket a következő négy kategóriába soroltuk:
1. helyi jelentőségű
2. regionális kihatású
3. országos jelentőségű, a szomszédos határ menti térségekre is kihat
4. egyedülálló, nemzetközi jelentőségű vonzerő.
Vonzerő

helyi regionális országos nemzetközi

Kulturális és vallási örökséghez kapcsolódó vonzerő
Szent Imre Katolikus Templom
Jézus Szíve Katolikus Templom
Gyomai Evangélikus templom
Református Templom
Szent Antal sütőház
Endrődi Népház
Endrődi Tájház és Helytörténeti Gyűjtemény
Gyomai Táj-és Alkotóház
Rózsahegyi Kálmán-gyűjtemény
Kner Nyomdaipari Múzeum
Vidovszky Béla Helytörténeti Gyűjtemény Városi Képtár
Sóczó Motormúzeum
Városkép attraktív elemei
Kner emléktér
Hantoskerti termál kút
Tudás kútja csobogókút
Rózsahegyi Kálmán mellszobor
Halászati és Történelmi Élmény Park
Csendőrsortűz emlékmű
Hősi halottak emlékműve
I világháborús hősi emlékmű
Kopjafa az '56-os forradalom emlékére
Nepomuki Szent János szobor
Varjasi és Nagylaposi iskolák emlékműve
Szakrális építmények a városban
Szent László híd
Aktív- és gyógyturizmus
Liget Gyógyfürdő és Kemping
Hármas-Körös – Szabad strand
Pájer Kemping és Szabad strand
Körös-völgyi túraútvonal
Peres-Nagylaposi túra
Peres-Mezőtúri túra
Peresi holtág túra
Vonzerő

helyi regionális országos nemzetközi

Gyomaendrődi Hármas-Körös túra
Körös összefolyás túra I.
8

Horgászat
Vadászat
Viziturizmus
Természeti értékek
Erzsébet liget
Hármas-Körös és holtágai
Szent Antal kenyere
Erzsébet ligeti Tanösvény
Hantoskerti Csónakázó

Kulturális és szabadidő kínálat (rendezvények, fesztiválok)
Nemzetközi Gyomaendrődi Sajt-és Túrófesztivál
Nemzetközi VW "bogár" találkozó
Nemzetközi Halfőző Verseny
Fogathajó verseny
Viharsarok Kupa Kajak-kenu verseny
Rózsahegyi Napok
Suttyomba néptánc és népzenei fesztivál
Országos diákszínjátszó fesztivál és tábor
Böllér Fesztivál
Paprikáskrumpli főző verseny
Pünkösdi Bográcsfőző Fesztivál
Nemzetközi Művésztábor
Endrődi Lakodalmas
Szent László napi
Szent László zarándokút
Szent László Szabadidő és kulturális Központ
Bárka Látogatóközpont
Körös Látogatóközpont
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4. számú melléklet
Turisztikai Tanösvények és Bemutatóhelyek Magyarországon
Forrás: Természetvédelmi Információs Rendszer (geo.kvvm.hu)
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5. számú melléklet
A Körösök Völgye natúrpark tanösvényei és jellemzői
Ismertetett
táblák
száma
Állapota

Tanösvény neve

Város/Település

Típusa

Hossza

1

Anna-ligeti Tanösvény

Szarvas

Zárt

2 km

8

kitűnő

2

Halászati Tanösvény

Szarvas

Zárt

3 km

10

kitűnő

3

Réhelyi Tanösvény

Dévaványa

Zárt

1,5 km

8

kitűnő

4

Mágor-pusztai Tanösvény

Vésztő-Mágor

Zárt

500 m

5

kitűnő

5
6

Galagonya Tanösvény
Poronyt Tanösvény

Gyula-Városerdő
Gyula-Városerdő

Zárt
Zárt

1,2 km
350 m

14
3

kitűnő
kitűnő

7

Széchenyi -liget ökoturisztikai
ismeretterjesztő útvonal

Békéscsaba

Zárt

n.a.

9

jó

8

Csigakert növényökológiai
bemutatókert

Gyula

Nyitott

n.a.

4

jó

9

Kígyósi Tanösvény

Szabadkígyós

Zárt

5 km

4

jó

Sámson vára ökoturisztikai
10 ismeretterjesztő útvonal

Doboz-Szanazug

Nyitott

n.a.

4

jó

Kastélypark és ökoturisztikai
11 ismeretterjesztő útvonal

Doboz

-

-

1

közepes

12 Kisvátyomi Tanösvény

Biharugra

Nyitott

8 km

6

Hiányos

Szikes tavi madármegfigyelő állomás
13 és ökoturisztikai útvonal

Mezőberény

Nyitott

n.a.

6

Hiányos

Zárt

n.a.

33

Hiányos

Ökoturisztikai ismeretterjesztő útvonal
14 és hídjai
Békés

össze
vannak
festve a
15 Erzsébet-liget Tanösvény
Szarvas
Zárt
1,2 km
7
táblák
ki
vannak
12
fakulva
16 Halászati és Történelmi Tanösvény
Gyomaendrőd
Zárt
50 m
kétoldalas a táblák
Forrás: A Körösök – Völgye Natúrpark vidékfejlesztési céljait és működését megalapozó szakmai dokumentáció
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6. számú melléklet
Üzemeltetési szerződés
(Tervezet)
Mely létrejött Gyomaendrőd Város Önkormányzata (Gyomaendrőd Szabadság tér 1. sz. képviseli Várfi András
polgármester törzsszám: 725525 adószám: 15725527-2-04 továbbiakban Önkormányzat), a GYÜSZ-TE
Gyomaendrődi Üdültetési Szövetség Turisztikai Egyesület (5500 Gyomaendrőd Bocskai István u. 58/1
regisztrált TDM szervezet, adószám: 18395136-1-04 számlaszám: 53200015-11082390 továbbiakban Egyesület)
a Katona József Művelődési Központ, Endrődi Tájház és Helytörténeti Gyűjtemény (5500 Gyomaendrőd
Kossuth L. út 9. sz. törzsszám:767169 Képviseli dr. Szonda István intézményvezető továbbiakban Intézmény)
között az alábbi feltételekkel:
Előzmények:
Az Önkormányzat pályázatot nyújt be a DAOP 2.1.1.-2.1.1/j-12 kódszámú pályázati kiírásra a "Lélekkel a
Körösök mentén" és a "Turisztikai fejlesztések Gyomaendrődön a vallás és a Körös ökológiája tükrében”
címmel. A pályázat előkészítésére, nyertesség esetén annak megvalósítására együttműködési megállapodást
kötöttek. A pályázat pozitív elbírálása esetén az alább körülírt létesítményeket kívánják megvalósítani:
„Körös Látogatóközpont” Gyomaendrőd, Jókai u. …, … hrsz
„Bárka Látogatóközpont” Gyomaendrőd, ……., hrsz
„Erzsébet Ligeti Tanösvény
Szent László Híd”
Szent Antal Zarándokszálláshely, Gyomaendrőd, ….. hrsz
Szent Antal sütőház, Gyomaendrőd, ….,….. hrsz
1.)
Az Önkormányzat kijelenti, hogy határozatlan időre üzemeltetésre térítésmentesen átadja az Egyesületnek –
melynek alapítója és tagja- a létesítést követően a kizárólagos tulajdonában álló létesítményekből az alábbiakat:
„Körös Látogatóközpont” Gyomaendrőd, Jókai u. …, … hrsz
„Bárka Látogatóközpont” Gyomaendrőd, ……., hrsz
„Erzsébet Ligeti Tanösvény
Szent László Híd”
2.)
Az Egyesület kijelenti, hogy a jelen szerződés 1.) pontjában körülírt létesítményeket üzemeltetésre átveszi.
Vállalja, hogy azokat csak a DAOP 2.1.1.-2.1.1/j-12 kódszámú pályázati kiírásban, a benyújtott pályázatban, a
támogatási szerződésben a korábban a felek által megkötött szerződésekben meghatározott követelményeknek
mindenben megfelelő módon kizárólagosan, a jó gazda gondosságával hasznosítja, azt másnak semmilyen
formában át nem engedi. Az üzemeltetés során keletkezett bevételeket a támogatási szerződésben, továbbá annak
szerves részét képező okiratokban meghatározott célok, indikátorok - ideértve a megvalósíthatósági
tanulmányban szereplő 4,5 fő foglalkoztatását - teljesítésére használja. Az üzemeltetés során megsérült
megsemmisült létesítmények pótlásáról haladéktalanul gondoskodik, az átadáskori műszaki állapotnak
megfelelően. Az Egyesület kijelenti továbbá, hogy a támogatási szerződésben meghatározott fenntartási
időszakban esedékes az irányító hatóság felé teljesítendő elszámolási, beszámolási és egyéb kötelezettségeket az
üzemeltetésre átadott létesítmények tekintetében határidőben teljesíti. Az Egyesület vállalja, hogy a
foglalkoztatási kötelezettség teljesítése során olyan munkavállalót foglalkoztat aki rendelkezik az alkalmazási
területre irányadó hatályos jogszabályban meghatározott képesítési, és foglalkoztatás egészségügyi feltételekkel.
Az Egyesület tudomásul veszi, hogy az Önkormányzat a pályázatban a vallási turizmushoz kapcsolódó
létesítmények (Szent Antal Zarándokszálláshely, Gyomaendrőd, ….. hrsz
Szent Antal sütőház, Gyomaendrőd, ….,….. hrsz) elkészítéséről és üzemeltetéséről az általa alapított, fenntartott
Intézmény útján gondoskodik ideértve a megvalósíthatósági tanulmányban szereplő 3 fő foglalkoztatását is.
3.)
A felek kijelentik, hogy a jelen szerződést a fenntartási időszak alatt rendes felmondással nem szüntetik meg. A
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fenntartási időszakot követően a felek a szerződést írásban 60 napos felmondási idő figyelembe vételével
indoklás nélkül mondhatják fel. A felek a szerződés megszűnésének napján kötelesek az átadás-átvételről
jegyzőkönyvet, a berendezésekről, azok műszaki állapotát hitelesen megörökítő fényképfelvételt készíteni.
Rendkívüli felmondással az Önkormányzat a jelen szerződést szerződésszerű teljesítésre történő írásbeli
felszólítást követő 15 napra írásban mondhatja fel, amennyiben az Egyesület súlyos szerződésszegő magatartást
tanúsít, nem teljesíti a jelen szerződés 2.) pontjában meghatározott kötelezettségeket.
Rendkívüli felmondással az Egyesület a szerződést a szerződésszerű teljesítésre történő írásbeli felszólítást
követő 15 napra írásban mondhatja fel, amennyiben az Önkormányzat súlyos szerződésszegő magatartást tanúsít,
így olyan intézkedéseket foganatosít mely a támogatási szerződésben meghatározottakon kívül, korlátozza az
Egyesület üzemeltetési jogát.
4.)
A felek kijelentik, hogy a szerződés teljesítésében együttműködnek, a szerződés teljesítését évente kiértékelik,
melynek során meghatározzák a tárgyévre felhasználható projekt marketing költség egyes részterületekre történő
felhasználását. Az Egyesület és az Intézmény az üzemeltetésre átadott létesítmények működtetéséről az ahhoz
kapcsolódó indikátorokról, foglalkoztatási kötelezettség teljesítéséről írásban, minden év szeptemberi képviselőtestületi ülésen beszámolnak.
5.)
A jelen szerződés elválaszthatatlan részét képezi a képviselő-testület által elfogadott és benyújtott pályázat,
annak mellékleteivel a támogatási szerződés, annak mellékleteivel.
A felek által a jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekre a Ptk. az Áht. és a támogatási szerződést,
valamint annak mellékleteit kell irányadónak tekinteni. Amennyiben az üzemeltetési szerződés bármely pontja a
megkötésre kerülő támogatási szerződés rendelkezéseibe ütközne, úgy a támogatási szerződésben leírtak az
irányadóak.
A felek kijelentik, hogy a jelen szerződés aláírására jogosultak arra kellő felhatalmazással rendelkeznek.
A felek a szerződést közös értelmezést és áttanulmányozást követően, mint akaratukkal mindenben egyezőt
helybenhagyólag aláírják.
Gyomaendrőd, 2012.

Várfi András
polgármester

hó

nap

Pájer Sándor
elnök
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Dr. Szonda István
igazgató

7. számú melléklet
1 NAPOS PROGRAMCSOMAG
AJÁNLJUK:TARTALMAS IDŐTÖLTÉS,
KEDVELŐKNEK

KULTURÁLIS

LÁTNIVALÓKAT

”Egyszerre kell élni a nappal, a holddal, a vizek áradásával, a hideggel és
meleggel: soha nem ellene, mindig belesimulva a világ összhangjába, a teremtés
és pusztulás teljes rendjébe. Csak azok botlanak meg az életben, akik
valahogyan
belülről
süketek
a
világ
hangjai
iránt.”
(Márai Sándor: Füves könyv – Az egyezkedésről

-Jókai úti Turisztikai központi bemutatótér

megtekintése. Gyomaendrőd természeti
adottságaira épülő kiállitások a természetes vizeket mutatják be tanulságos, interaktiv módon
egy esőcsepp körforgásán keresztül.
-Tanösvényi séta és csónakázás az Erzsébet ligetben és a Hantoskerti holtágnál. A látogatók
élő példákon keresztül láthatják, tapinthatják, szagolhatják kötnyezetüket a víz, a talaj, a
cserje és a lombkorona szinteken. Élményszerüen ismerhetik meg a korszerű
természetvédelmi mószereket, megoldásokat.
. Korlátlan ételfogyasztásos ebéd a Liget Étteremben. Több mint 30 féle ételből szabadon
étkezhetnek a vendégek.
-Lovaskocsis városnézés az endrődi városrészben, a kegyhelyek, szakrális emlékek
megtekintése.
- Herbáriumban szakértő személyzet segítségével ismerhetjük meg a gyógynövények világát,
fajaikat, hatásukat, alkalmazásuk módszereit.
-Az endrődi Tájház a hagyományos népi kultúra impozáns bemutatótere. Hagyományőrző
kézműves foglalkozások , sajátos helyi kemencés ételek , pl. kenyérsütés készitésén keresztül
mutatja be eleink életét, kulturáját.
-Kemencés vacsora készités majd elfogyasztása, termelői borok kiséretében.
A programcsomag igénybevételének költsége: 6000 Ft/ fő
Programcsomag kedvezmény:

1 NAPOS PROGRAMCSOMAG
AJÁNLJUK: AKTIV FELTÖLTŐDÉST KEDVELŐKNEK

"Ember vigyázz, figyeld meg jól világod,
ez volt a múlt, emez a vad jelen. - ...és mindig tudd, hogy mit
kell tenned érte,hogy szép legyen" (Radnóti Miklós)
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-Jókai úti Turisztikai központi bemutatótér

megtekintése. Gyomaendrőd természeti
adottságaira épülő kiállitások a természetes vizeket mutatják be tanulságos, interaktiv módon
egy esőcsepp körforgásán keresztül.
-Tanösvényi séta és csónakázás az Erzsébet ligetben és a Hantoskerti holtágnál. A látogatók
élő példákon keresztül láthatják, tapinthatják, szagolhatják kötnyezetüket a víz, a talaj, a
cserje és a lombkorona szinteken. Élményszerüen ismerhetik meg a korszerű
természetvédelmi mószereket, megoldásokat.
. Korlátlan ételfogyasztásos ebéd a Liget Étteremben. Több mint 30 féle ételből szabadon
étkezhetnek a vendégek.
-Látogatás a Templom –zugi holtághoz. A Bárka látogatóközpont a Hármas-Körös
természetrajzával, a folyószabályozás ökológiai
hatásaival ismerteti meg a látogatókat. A víz és az ember évezredeken át való
együttműködését kiállítások, múzeumpedagógiai foglalkozások, szakvezetések, múzeumi
órák segítenek megismerni és megérteni. A Körös halászati hagyományainak bemutatása, a
hal fontos szerepe a népi táplálkozásban és a hal, mint kulturális szimbólum megismertetése
alátogatóközpont központi témája. A látogatók a modern ismeretátadás eszközeivel és
ahagyományos kiállítások elemeivel kialakított oktatási és közösségi térben, élményszerűen
sajátítják el az ökológiai gondolkodást, a környezetvédelem és a természetvédelem prioritását
modern világunkban.
-Szines –vizes ellazulás a Pájer szabad strandon. Akadálypálya, vízi játékok, vízi bicikli.
- Malacsütéses vacsora.
A programcsomag igénybevételének költsége: 4000 Ft/ fő+ választott transzfer (mikrobusz,
lovashintó, egyéni)
Programcsomag kedveznmény:

1 NAPOS PROGRAMCSOMAG
AJÁNLJUK: TERMÉSZET KEDVELŐ VENDÉGEINKNEK
AJÁNLÓ SZLOGEN , VERS, BÖLCSELET !!!!!!!!!!!!
-Jókai úti Turisztikai központi bemutatótér

megtekintése. Gyomaendrőd természeti
adottságaira épülő kiállitások a természetes vizeket mutatják be tanulságos, interaktiv módon
egy esőcsepp körforgásán keresztül.
-Tanösvényi séta és csónakázás az Erzsébet ligetben és a Hantoskerti holtágnál. A látogatók
élő példákon keresztül láthatják, tapinthatják, szagolhatják kötnyezetüket a víz, a talaj, a
cserje és a lombkorona szinteken. Élményszerüen ismerhetik meg a korszerű
természetvédelmi mószereket, megoldásokat.
. Korlátlan ételfogyasztásos ebéd a Liget Étteremben. Több mint 30 féle ételből szabadon
étkezhetnek a vendégek.
- Kenu túra.A Peresi –holtág 30 km. kanyargós, zeg-zugos szinte érintetlen holtág.Számos
ritka és kevésbé ritka madárfajnak nyújt békés és bizotnságos otthont, ahol a természet iránt
érdeklődő látogatók bele is pillanthatnak az életükbe, egy minden korosztály számára
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ajánlható, könnyű kenu túrán, mindezt anélkül, hogy megzavarnák a madarak
mindennapjait.Kiscsoprtos programajánlat túravezetővel vagy anélkül.
-Csárdaprogram.Az idelátogató vendégek a gazdaság körüli legelőn több száz ridegen tartott
szürke marha, racka juhok és honos szárnyasok haszonállatok tartásába enged bepillantás. A
hullámtereken, a gátakon, a vizpartokon évszázados hagyománya van ezen állatok tartásának,
melyek példa módon belesimulnak az évezredes őkoszisztémába.
Az állatok közelről megtekinthetők, simogathatók vezetővel vagy anélkül.
-Vacsora a Birkacsárdában. A vendégek biztosak lehetnek benne, hogy a feltálalt ételek
valóban helyben termett, megfelelően ellenőrzött, kiváló minőségű alapanyagokból
készülnek,

A programcsomag igénybevételének költsége: 6000 Ft/ fő+ választott transzfer (mikrobusz,
lovashintó, egyéni)
Programcsomag kedveznmény:

AJÁNLJUK: TERMÉSZET KEDVELŐ CSALÁDOK RÉSZÉRE
AJÁNLÓ SZLOGEN , VERS, BÖLCSELET !!!!!!!!!!!!
-Jókai úti Turisztikai központi bemutatótér

megtekintése. Gyomaendrőd természeti
adottságaira épülő kiállitások a természetes vizeket mutatják be tanulságos, interaktiv módon
egy esőcsepp körforgásán keresztül.
-Tanösvényi séta és csónakázás az Erzsébet ligetben és a Hantoskerti holtágnál. A látogatók
élő példákon keresztül láthatják, tapinthatják, szagolhatják kötnyezetüket a víz, a talaj, a
cserje és a lombkorona szinteken.
. Korlátlan ételfogyasztásos ebéd a Liget Étteremben, több mint 30 féle ételből .
- Városnéző séta a gyomai városrészben. Templomok, Vidovszky képtár, a Művelődési ház
aktuális tárlata és a Kner nyomdamúzeum megtekintése.
- Vacsora a Dréher Söröző és étteremben
2.)
- Szent Antal füve kirándulóprogram és a herbárium meglátogatása.
-Tájház megtekintése, és kemencés ebéd.
-Bárka bemutatótér programajánlata. Interaktiv halászati bemutatók régen és ma. Halsütés.
3.).
- Kenu túra. A Peresi –holtág 30 km. kanyargós, zeg-zugos szinte érintetlen holtág.Számos
ritka és kevésbé ritka madárfajnak nyújt békés és bizotnságos otthont, ahol a természet iránt
érdeklődő látogatók bele is pillanthatnak az életükbe, egy minden korosztály számára
ajánlható, könnyű kenu túrán, mindezt anélkül, hogy megzavarnák a madarak
mindennapjait.Kiscsoprtos programajánlat túravezetővel vagy anélkül.
-Csárdaprogram.Az idelátogató vendégek a gazdaság körüli legelőn több száz ridegen tartott
szürke marha, racka juhok és honos szárnyasok haszonállatok tartásába enged bepillantás. A
hullámtereken, a gátakon, a vizpartokon évszázados hagyománya van ezen állatok tartásának,
melyek példa módon belesimulnak az évezredes őkoszisztémába.
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A programcsomag igénybevételének költsége: 13000 Ft/ fő + választott transzfer
Programcsomag kedvezmény:
AJÁNLJUK: AKTIV KIKAPCSOLÓDÁST KEDVELŐ CSALÁDOK RÉSZÉRE
AJÁNLÓ SZLOGEN , VERS, BÖLCSELET !!!!!!!!!!!!
-Jókai úti Turisztikai központi bemutatótér

megtekintése. Gyomaendrőd természeti
adottságaira épülő kiállitások a természetes vizeket mutatják be tanulságos, interaktiv módon
egy esőcsepp körforgásán keresztül.
-Tanösvényi séta és csónakázás az Erzsébet ligetben és a Hantoskerti holtágnál. A látogatók
élő példákon keresztül láthatják, tapinthatják, szagolhatják kötnyezetüket a víz, a talaj, a
cserje és a lombkorona szinteken.
. Korlátlan ételfogyasztásos ebéd a Liget Étteremben, több mint 30 féle ételből .
-Fürdőprogram. Az 1960-óta gyógyvízzé nyilvánított Erzsébet fürdő 4 kinti és benti
medencével és számos fürdő szolgáltatással várja vendégeit kellemes gyönyörűen parkosított
környezetben.
- Helyi ízek hideg vacsoratál a fürdő területén. Őstermelői kolbászok, sajtok,füstöltek
zöldségek, gyümölcsök változatos kavalkádja.
2.)

-Látogatás a Templom –zugi holtághoz. A Bárka látogatóközpont a Hármas-Körös
természetrajzával, a folyószabályozás ökológiai hatásaival ismerteti meg a látogatókat. A víz
és az ember évezredeken át való együttműködését kiállítások, múzeumpedagógiai
foglalkozások, szakvezetések, múzeumi órák segítenek megismerni és megérteni. A Körös
halászati hagyományainak bemutatása, a hal fontos szerepe a népi táplálkozásban és a hal,
mint kulturális szimbólum megismertetése a látogatóközpont központi témája.
3.)
-Lovaskocsis városnézés az endrődi városrészben, a kegyhelyek, szakrális emlékek,
Herbárium megtekintése. .
-Az endrődi Tájház a hagyományos népi kultúra impozáns bemutatótere. Hagyományőrző
kézműves foglalkozások , sajátos helyi kemencés ételek , pl. kenyérsütés készitésén keresztül
mutatja be eleink életét, kulturáját.
-Kemencés ételeink készitése majd elfogyasztása, termelői borok kiséretében
A programcsomag igénybevételének költsége: 10500 Ft/ fő + választott transzfer
Programcsomag kedvezmény:
AJÁNLJUK: ÉLMÉNYEKET SOK MOZGÁST KEDVELŐ CSALÁDOK RÉSZÉRE
AJÁNLÓ SZLOGEN , VERS, BÖLCSELET !!!!!!!!!!!!
-Jókai úti Turisztikai központi bemutatótér

megtekintése. Gyomaendrőd természeti
adottságaira épülő kiállitások a természetes vizeket mutatják be tanulságos, interaktiv módon
egy esőcsepp körforgásán keresztül.
-Tanösvényi séta és csónakázás az Erzsébet ligetben és a Hantoskerti holtágnál. A látogatók
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élő példákon keresztül láthatják, tapinthatják, szagolhatják kötnyezetüket a víz, a talaj, a
cserje és a lombkorona szinteken.
. Korlátlan ételfogyasztásos ebéd a Liget Étteremben, több mint 30 féle ételből .
-Szines –vizes ellazulás a Pájer szabad strandon. Akadálypálya, vízi játékok, vízi bicikli.
- Malacsütéses vacsora
2.) nap
-Ismerkedés a kajak és kenu sporteszközökkel az evezés technikáival a KKSE. Fűzfás zugi
holtág edzőpályáján.
- Szabadtéri sütögetéses ebéd a Körös parton.
-Sárkányhajózás a Hármas- Körösön.
3.)
-Kerékpárral a Természetvédelmi Területen a Csárdáig.A gazdaság körüli legelőn több száz
ridegen tartott szürke marha, racka juhok és honos szárnyasok haszonállatok tartásába enged
bepillantás.
Az állatok közelről megtekinthetők, simogathatók vezetővel vagy anélkül.
-Étkezés a Birkacsárdában. A vendégek biztosak lehetnek benne, hogy a feltálalt ételek
valóban helyben termett, megfelelően ellenőrzött, kiváló minőségű alapanyagokból
készülnek,
A programcsomag igénybevételének költsége: 13500 Ft/ fő + a 2. napon választott transzfer
Programcsomag kedvezmény:

2 NAPOS PROGRAMCSOMAGOK
AJÁNLJUK:
PIHENNI,
KÖNNYED
VENDEGEINKNEK

KIKAPCSOLÓDÁST

KERESŐ

AJÁNLÓ SZLOGEN , VERS, BÖLCSELET !!!!!!!!!!!!

1.) nap
-Jókai úti Turisztikai központi bemutatótér

megtekintése. Gyomaendrőd természeti
adottságaira épülő kiállitások a természetes vizeket mutatják be tanulságos, interaktiv módon
egy esőcsepp körforgásán keresztül.
-Tanösvényi séta és csónakázás az Erzsébet ligetben és a Hantoskerti holtágnál. A látogatók
élő példákon keresztül láthatják, tapinthatják, szagolhatják kötnyezetüket a víz, a talaj, a
cserje és a lombkorona szinteken. Élményszerüen ismerhetik meg a korszerű
természetvédelmi mószereket, megoldásokat.
. Korlátlan ételfogyasztásos ebéd a Liget Étteremben. Több mint 30 féle ételből szabadon
étkezhetnek a vendégek
-Fürdőprogram. Az 1960-óta gyógyvízzé nyilvánított Erzsébet fürdő 4 kinti és benti
medencével és számos fürdő szolgáltatással várja vendégeit kellemes gyönyörűen parkosított
környezetben.
- Helyi ízek hideg vacsoratál a fürdő területén. Őstermelői kolbászok, sajtok,füstöltek
zöldségek, gyümölcsök változatos kavalkádja.
2.) nap
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- Szent Antal füve kirándulóprogram és a herbárium meglátogatása.
-Tájház megtekintése, és kemencés ebéd.
-Bárka bemutatótér programajánlata. Interaktiv halászati bemutatók régen és ma.
-Halsütés.
A programcsomag igénybevételének költsége: 9500 Ft/ fő + választott transzfrer
Programcsomag kedvezmény:

2 NAPOS PROGRAMCSOMAGOK
AJÁNLJUK: KULTURÁLIS KIKAPCSOLÓDÁST KEDVELŐ VENDÉGEINKNEK
AJÁNLÓ SZLOGEN , VERS, BÖLCSELET !!!!!!!!!!!!

1.) nap
-Jókai úti Turisztikai központi bemutatótér

megtekintése. Gyomaendrőd természeti
adottságaira épülő kiállitások a természetes vizeket mutatják be tanulságos, interaktiv módon
egy esőcsepp körforgásán keresztül.
-Tanösvényi séta és csónakázás az Erzsébet ligetben és a Hantoskerti holtágnál. A látogatók
élő példákon keresztül láthatják, tapinthatják, szagolhatják kötnyezetüket a víz, a talaj, a
cserje és a lombkorona szinteken. Élményszerüen ismerhetik meg a korszerű
természetvédelmi mószereket, megoldásokat.
. Korlátlan ételfogyasztásos ebéd a Liget Étteremben. Több mint 30 féle ételből szabadon
étkezhetnek a vendégek
- Városnéző séta a gyomai városrészben. Templomok, Vidovszky képtár, a Művelődési ház
aktuális tárlata és a Kner nyomdamúzeum megtekintése.
- Vacsora a Dréher Söröző és étteremben
2.) nap
. Egésznapos lovashitós program. Az endrődi városrész kegyhelyei, szakrális emlékművek,
Herbárium és a Tájház.
-Kemencés ebéd különlegességek a Tájház ajánlatával.
-Bárka bemutatótér megtekintése.
- Lovashintós kirándulás a Természetvédelmi Területen
A programcsomag igénybevételének költsége: 14000 Ft/ fő
Programcsomag kedvezmény:

2 NAPOS PROGRAMCSOMAGOK
AJÁNLJUK: AKTI, MOZGÁST KEDVELŐ VENDÉGEINKNEK
AJÁNLÓ SZLOGEN , VERS, BÖLCSELET !!!!!!!!!!!!
1.) nap
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-Jókai úti Turisztikai központi bemutatótér

megtekintése. Gyomaendrőd természeti
adottságaira épülő kiállitások a természetes vizeket mutatják be tanulságos, interaktiv módon
egy esőcsepp körforgásán keresztül.
-Tanösvényi séta és csónakázás az Erzsébet ligetben és a Hantoskerti holtágnál. A látogatók
élő példákon keresztül láthatják, tapinthatják, szagolhatják kötnyezetüket a víz, a talaj, a
cserje és a lombkorona szinteken. Élményszerüen ismerhetik meg a korszerű
természetvédelmi mószereket, megoldásokat.
. Korlátlan ételfogyasztásos ebéd a Liget Étteremben. Több mint 30 féle ételből szabadon
étkezhetnek a vendégek.
-Kirándulás kerékpárral a Templom zugi Bárka bemutatótérhez.
-Fürdőzés, akadálypálya, vízi sportok a Pájer szabad strandon.
- Bogrács betyáros vacsora a szabad strandon.
2.) nap
-Ismerkedés a kajak és kenu sporteszközökkel az evezés technikáival a KKSE. Fűzfás zugi
holtág edzőpályáján.
- Szabadtéri sütögetéses ebéd a Körös parton.
-Sárkányhajózás a Hármas- Körösön.
A programcsomag igénybevételének költsége: 8000 Ft/ fő + választott transzfrer
Programcsomag kedvezmény:
ÉLMÉNYKERESŐ GYERMEK NÉLKÜLI FIATALOK
2 éjszaka 3 nap
ajánló szlogen, idézet
1.)nap
6.000ft/fő
-Jókai úti látogatóközpont eligazitás, térképek ,kiállitóások megtekintlése
-Tanösvényi séta és csónakázás
-Szabadevéses ebéd a ligetben
-Kerékpáros túra a fűzfás-zughoz, ismerkedés a kajak és kenu sporteszközökkel
-Kerékpáros túra a természet védelmi területen a pálinka kóstolóhoz
-Helyi ízek hideg vacsora, őstermelői zöldségfélék, szalámik, sajtok, füstöltek
2.)nap
12.000ft/fő
-Egész napos lovaskocsis kirándulás az endrődi városrészben, herbárium kegyhelyek
-Csárdalátogatás és ebéd a Birka csárdában
-Lovaskocsis túra a gáton a szabadstrandhoz
-Interaktív vályogkészítés sárdagonya, fürdőzés
-Tábortűz a Körös parton, bogrács betyáros
3.)nap
2.000ft/fő + választott transzfer, mikrobusz, lovaskocsi vagy egyéni
-Bárka kiállító tér megtekintése, interaktív játékok, eszközök kipróbálása
-Hal sütéses ebéd
-Fürdőzés, akadálypálya, vizibiciklizés, vizijátékok a szabad strandon
Program igénybevételének költsége: 20.000Ft/fő + 3.nap választott transzfer
Program kedvezmény:
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AKTÍV TARTALMAS FELTÖLTŐDÉST KERESŐ GYERMEK NÉLKÜLI FIATALOK
2 éjszaka 3 nap
ajánló szlogen, idézet
1.)nap
6.000ft/fő
-Jókai úti látogatóközpont megtekintése
-Tanösvényi séta és csónakázás
-Szabad evéses ebéd a Ligetben
-Városnéző séta a gyomai városrészben: Nyomda múzeum és templomok
-Exkluzív vacsora a Tree Rivers Pub-ban
2.)nap
12.000ft/fő
-Lovaskocsis városnézés az endrődi városrészben kegyhelyek, herbárium, tájház
-Lovaskocsis séta a Bárka kiállítótérhez
- Bemutatók, aktív játékok, ebéd
-Fürdőzés a Szabad strandon
-Lovaskocsizás a természetvédelmi területen a pálinka kóstolóhoz
-Helyi ízek hideg vacsora, őstermelői hideg gyümölcsök, szalámik, sajtok, füstöltek
3.)nap
2.500ft/fő + választott transzfer : lovaskocsi, mikrobusz vagy egyéni
-Kenutúra madár lessel a peresi holtágon
-Ebéd a csárdában
-Csárdaprogram, őshonos állatok megtekintése
Program igénybevételének költsége: 20.500ft/fő + 3.nap választott transzfer
Program kedvezmény

REGENERÁCIÓT KERESŐ GYERMEK NÉLKÜLI FIATALOK
2 éjszaka 3 nap
ajánló szlogen, idézet
1.)nap
4.000ft/fő
-Jókai úti látogatóközpont
-Tanösványi séta és csónakázás
-Szabad evéses ebéd a Ligtben
-Fürdőprogram, fürdőzés, szolgáltatások igénybevétle
-Helyi ízek, hideg vacsora tál a Park étteremben
2.)nap 5.000ft/fő
-Egész napos lovas kocsis program az endrődi városrészben
- Kegyhelyek, herbárium megtekintése
-Rövid városnéző séta a tájházhoz
-Délutáni tájházi program, helyi ízek finomságok a kemencéből
- Herbárium különlegességeinek kóstolása
-Népi ételeink vacsora a tájházban
3.)nap 4.000ft/fő
-Gyalogos városnéző séta a gyomai városrészben
-Templomok, díszkút, Művelődési ház, Vidovszki képtár látogatása
-Ebéd a Drehrben
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-Nyomda Múzeum meglátogatása, elmélet és gyakorlat a betűvetésben
Program igénybevételének költsége: 13.000ft/fő
Program kedvezmény:

18 ÉV ALATT AJÁNLOTT PROGRAMOK 2 éj. 3 nap
1.)
-Jókai úti Turisztikai központi bemutatótér
megtekintése. Gyomaendrőd természeti

adottságaira épülő kiállitások a természetes vizeket mutatják be tanulságos, interaktiv módon
egy esőcsepp körforgásán keresztül.
-Tanösvényi séta és csónakázás az Erzsébet ligetben és a Hantoskerti holtágnál. A látogatók
élő példákon keresztül láthatják, tapinthatják, szagolhatják kötnyezetüket a víz, a talaj, a
cserje és a lombkorona szinteken. Élményszerüen ismerhetik meg a korszerű
természetvédelmi mószereket, megoldásokat.
. Korlátlan ételfogyasztásos ebéd a Liget Étteremben. Több mint 30 féle ételből szabadon
étkezhetnek a vendégek.
-Szabad strandon fürdőzés. Kalandpark, csúzda, vizijátékok.
2.)
- Egésznapos lovaskocsis program. A Természetvédelmi Területen kocsikázás a Csárdához.
. A gazdaság területén az őshonos haszonállatok megtekintése, állatsimogató.
-Kocsizás az Endrődi városrész kegyhelyeihez.
-A Herbárium és a tájház megtekintése.
-Tájházi programajánlat. Ismerkedés a hagyományos népi mesterségekkel kézműves
foglalkozások keretén belül.
3.)
-Egész napos sárkányhajózás a Hármas Körösön. A túra résztvevői több pihenővel feleveznek
a Kettős Körös és a Sebes Körös összefolyásáig.
A programcsomag igénybevételének költsége: 9500 Ft/ fő
Programcsomag kedvezmény:

18 ÉV ALATT AJÁNLOTT PROGRAMOK 2 éj. 3 nap
1.)
-Jókai úti Turisztikai központi bemutatótér
megtekintése. Gyomaendrőd természeti

adottságaira épülő kiállitások a természetes vizeket mutatják be tanulságos, interaktiv módon
egy esőcsepp körforgásán keresztül.
-Tanösvényi séta és csónakázás az Erzsébet ligetben és a Hantoskerti holtágnál. A látogatók
élő példákon keresztül láthatják, tapinthatják, szagolhatják kötnyezetüket a víz, a talaj, a
cserje és a lombkorona szinteken. Élményszerüen ismerhetik meg a korszerű
természetvédelmi mószereket, megoldásokat.
. Korlátlan ételfogyasztásos ebéd a Liget Étteremben. Több mint 30 féle ételből szabadon
étkezhetnek a vendégek.
-Fördőzés az Erzsébet Fürdőben.
2.)
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-Látogatás a Templom –zugi holtághoz. A Bárka látogatóközpont a Hármas-Körös
természetrajzával, a folyószabályozás ökológiai hatásaival ismerteti meg a látogatókat. A víz
és az ember évezredeken át való együttműködését kiállítások, múzeumpedagógiai
foglalkozások, szakvezetések, múzeumi órák segítenek megismerni és megérteni. A Körös
halászati hagyományainak bemutatása, a hal fontos szerepe a népi táplálkozásban és a hal,
mint kulturális szimbólum megismertetése a látogatóközpont központi témája. A látogatók a
modern ismeretátadás eszközeivel és a hagyományos kiállítások elemeivel kialakított oktatási
és közösségi térben, élményszerűen sajátítják el az ökológiai gondolkodást, a
környezetvédelem és a természetvédelem prioritását modern világunkban.
-Szabad strandon csúzda, vízi bicikli, akadálypálya
3.)
-Kerékpár túra a Természetvédelmi Területen egészen a Vízügyi Múzeumig.
-Pihenők az ártérben, kubikokban. Természeti környezetünk közvetlen megtapasztalása .
A programcsomag igénybevételének költsége: 5500 Ft/ fő+ a 2. napi választott transzfer
(mikrobusz, lovaskocsi)
Programcsomag kedvezmény:

18 ÉV ALATT AJÁNLOTT PROGRAMOK 2 éj. 3 nap
1.)
-Jókai úti Turisztikai központi bemutatótér
megtekintése. Gyomaendrőd természeti

adottságaira épülő kiállitások a természetes vizeket mutatják be tanulságos, interaktiv módon
egy esőcsepp körforgásán keresztül.
-Tanösvényi séta és csónakázás az Erzsébet ligetben és a Hantoskerti holtágnál. A látogatók
élő példákon keresztül láthatják, tapinthatják, szagolhatják kötnyezetüket a víz, a talaj, a
cserje és a lombkorona szinteken. Élményszerüen ismerhetik meg a korszerű
természetvédelmi mószereket, megoldásokat.
. Korlátlan ételfogyasztásos ebéd a Liget Étteremben. Több mint 30 féle ételből szabadon
étkezhetnek a vendégek.
-Gyomai városnéző séta, Kner Nyomdamúzeum, Vidovszky Képtár, Művelődési ház aktuális
ajánlatai.
2.)
-Kirándulás Dévaványai Túzok Rezervátumhoz.
-Fürdőzés az Erzsébet Fürdőben.
3.)

-Látogatás a Templom –zugi holtághoz. A Bárka látogatóközpont a Hármas-Körös
természetrajzával, a folyószabályozás ökológiai hatásaival ismerteti meg a látogatókat. A víz
és az ember évezredeken át való együttműködését kiállítások, múzeumpedagógiai
foglalkozások, szakvezetések, múzeumi órák segítenek megismerni és megérteni. A Körös
halászati hagyományainak bemutatása, a hal fontos szerepe a népi táplálkozásban és a hal,
mint kulturális szimbólum megismertetése a látogatóközpont központi témája. A látogatók a
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modern ismeretátadás eszközeivel és a hagyományos kiállítások elemeivel kialakított oktatási
és közösségi térben, élményszerűen sajátítják el az ökológiai gondolkodást, a
környezetvédelem és a természetvédelem prioritását modern világunkban
A programcsomag igénybevételének költsége: 5000 Ft/ fő+ a 2., 3., napi választott transzfer
(mikrobusz, lovaskocsi)
Programcsomag kedvezmény:

8. számú melléklet: Piackutatás kérdőíveinek kiértékelése
9. számú melléklet: Projektmenedzsment önéletrajzok
10. számú melléklet
Vallás turizmus
Szent László zarándokút és szálláshely kialakítása a témához kötődő turisztikai attrakciók kidolgozása
Projekt célja: A projekt segítségével a már elindított Szent László zarándokút gyomaendrődi bázisát lehet
kialakítani, mely szolgáltatásaival elősegíti a zarándokok lelki elmélyülését és zarándokok számszerű
növekedését. A két régió vallási és kulturális kapcsolódása elősegítheti a gazdasági és társadalmi
együttműködést Magyarország és Románia, a Nagyváradi Egyházmegye és a Szeged-Csanád Egyházmegye
egyházközségei között is.
Helyzetelemzés: Gyoma és Endrőd a trianoni határmódosítás előtt a Nagyváradi Egyházmegye legszélsőbb
települése volt. A történelmi, kulturális, vallási és gazdasági kapcsolatok korábban a nagyváradi régióhoz
kötődtek.
Az Európai Unió bővítésével Magyarország mellett, Románia is belépett a közös európai szervezetbe, hogy az
európai országok közösségével együttműködve érje el nemzetének fejlődését. A jelképessé váló országhatárok
megkönnyítik a két ország határmenti kapcsolatainak kialakítását.
A Szent László zarándoklat 2012. május 3-án indult Gyomaendrődről. A több éves előkészítés után az útvonal
megtervezésével és a pihenőhelyek kialakításával az első zarándoklat célba ért 2012. május 6-án. A zarándokút
tervezését és működtetését a Palmetta Tudományos, Kulturális és Terápiás Egyesület végzi. Elnöke Dr. Dénes
Zoltán esperes plébános, egyetemi tanár. A Gyomaendrőd-Nagyvárad útvonal állomásai: Körösladány, Újiráz,
Körösszegapáti, Nagyvárad.
A zarándokút a Körösök gátján haladó gyalogzarándoklat. Az érintetlen természeti környezet biztosítja a
zarándokok lelki megnyugvását, az elmélyült lelki gyakorlatot. A Hármas-Körös, Kettős-Körös, végül a SebesKörös gátján haladva jutunk el egészen Nagyvárad széléig. A határátlépést bonyolult diplomáciai előkészítés
előzte meg. A zarándoklat a Körösszegi várnál, zöldhatárátlépéssel jutott át a határon. A fontos történelmi
emlékhely tövében kialakított határátkelő helyen mind a két ország határőrei ünnepélyes keretek között tették
lehetővé a határátlépést.
IV. László király életének fontos helyszíne volt a Körösszegi vár. Itt töltötte gyermekkorát, s tragikus halála is a
vár tövében érte. A stratégiai szempontból fontos objektum, az Alföld és az erdélyi hegyvidék határán lévő
Nagyvárad elővára volt.
A zarándoklaton megismerhettük a vár történetét és a téglavár-építészet korai emlékét. A jelentős műemlék
kutatásának és felújításának szükségességét a zarándokútvonalba való beépítése is segítheti, felhívja az illetékes
hatóságok figyelmét a történelmi emlék fontosságára.
A zarándokút a későbbiekben Somogyvárról, majd Zágrábból indul, így a gyomaendrődi zarándok szálláshely
fontos állomás lesz. A gyomaendrődi zarándok bázis az Endrődi Népház épületegyüttesében valósul meg.
Jelenleg a Népház kulturális rendezvényeknek, kiállításoknak, tudományos konferenciáknak ad helyet. A
Népház 1930-ban épült, mint Khatolikus Népház. A katolikus egyház működtette, ahol a község lakóinak,
hitéleti,
kulturális,
közművelődési,
oktatási
rendezvények
voltak.
Az
áll
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amosítás után kultúrházként működött az épület. A Népház udvarán álló nagyméretű lakóház szegényháznak
épült, majd később iskola, napközi, szolgálati lakásként funkcionált. Jelenleg raktárként használják.
Endrőd római katolikus település. Temploma 1804-ben épült a község főterén. A nagyhatárú településen
kiterjedt tanyarendszer volt, ahová az egyház iskolákat, kápolnát épített. Jelentős a bel- és külterületen lévő
fogadalmi keresztek, útmenti feszületek száma. Az 1800-as években Kálváriát építettek az Endrőd-Kondorosi út
mellett. Sajnos a szakrális építményeket lerombolták, de a pontos helye ismert, sőt talajmunkák során felszínre
került néhány faragott kő a kálvária építményeiből.
Az endrődi templomot Szent Imre oltalmába ajánlották az építők. Igen erős a magyar szentek tisztelete;
különösen Szent István és Szent László királyé. A szomszédos Hunya község, melyet korábban
Endrődszentlászlónak hívtak, ugyancsak a Szent László kultuszt erősíti.
Endrődön különös figyelmet érdemel Szent Antal kultusza. A hagyományos paraszti lakosban nagyszámmal
voltak megtalálhatók a Páduai Szent Antal ábrázolások. A Szent Antal tiszteletére 1903-ban felszentelték a Szent
Antal kenyerének sütőházát. A házban nagyobb ünnepeken kalácsot és kenyeret sütöttek a falu szegényeinek. A
ház építését Kiszely Márton endrődi módos gazda támogatta. Jelenleg a ház romos állapotban van, de
szerkezetileg erős. Szükséges lenne köztulajdonba venni és bekapcsolni a zarándokturizmusba, mint Szent Antal
kenyerének sütőházát. Az épület a Népház szomszédságában található.
Projekt megvalósuló elemei:
Zarándok szálláshely kialakítása a Népház udvarán lévő épületben: Az épületben kialakítható 2db 2 ágyas, 1
egy ágyas és 3 négyágyas zarándok szálláshely. Az épületben található nagyobb térben közösségi és liturgikus
tér alakítható ki, ahol a zarándokok együtt imádkozhatnak, vagy egyéni lelki gyakorlatot végezhetnek,
esetenként szentmisék tartására is alkalmas. A zarándokszálláson a fekvő- és szociális helyiségeken kívül étkező
és mosókonyha, valamint internet hozzáférési lehetőség kialakítása is fontos.
A szálláshely a Szent László zarándoklat két-három napos pihenőhelyeként működik majd, hogy aki szeretne 1-2
napos pihenőt tartani azoknak biztosítani tudjuk nemcsak a szállást, hanem a várost és környékét megismertető
programokat. Sőt a bázishelyen is szükséges kialakítani turisztikai attrakciókat, melyek kapcsolódnak a Szent
László a Szent Antal kultuszhoz, és a keresztény értékek mentén épülnek fel.
Programok a Népházban:
A konferencia teremben vallástörténeti és egyházművészeti konferenciák, kiállítások szervezése.
A Népház kis termében a Népi vallásosság tárgyai című állandó kiállítás felépítése, megnyitása.
Az udvaron kenyérsütő kemence és pihenőhelyek építése, melyhez „szentantal kenyere” hagyományos
sütőprogram kapcsolódik.
A zarándokutak mindig kapcsolódnak a gyógyuláshoz, megtisztuláshoz ezért a zarándokszálláshely épületében
berendezzük a „Szent Antal Herbária” boltot, ahol a zarándoklat során megismert gyógynövényekből készült
készítményeket vásárolhatja meg a zarándok és a turista. A Népház udvarán egy kisméretű gyógynövény kertet
alakítunk ki.
A Népháztól kb 300 m-re található az Endrődi Tájház és Helytörténeti Gyűjtemény. A múzeummal
együttműködve a népi vallásosság dramatikus hagyományaiból állítunk össze programokat (Háromkirályjárás,
Betlehemezés, Farsangi játékok, Húsvéti népszokások, Pünkösdi szokások, stb.) Ezen kívül a tájház kézműves
programjait is ajánljuk a vallásturizmus résztvevőinek.
Ezekkel a programokkal a Szent László zarándokút időszakán kívül is tudunk a keresztény hagyományokat
tisztelő, hívő és kultúrembereket hívni Gyomaendrődre. Az egész évben folyó konferenciák, kiállítások és
turisztikai attrakciók jelentősen megnövelhetik a térség turisztikai vonzerejét és számottevő növekedést
idézhetnek elő nemcsak a belföldi, hanem a külföldi turisták számában is.
Szent László zarándokút:
Szent László a középkor legjelentősebb lovagkirálya volt. Halála után csaknem 100 évvel szentté avatták és
megindultak a nagyváradi sírjához vezető zarándoklatok. A lovagiasság, a lovagi erények és a vallásos buzgóság
példaképévé vált László király kedvelt szent volt a 12. századtól. Királyok, hadvezérek később közemberek
zarándokoltak Nagyváradra, hogy felkeressék a szent király sírját. Legendái, csodás jelenései tovább erősítették
a kegyhely kialakulását. A 14-15. századtól búcsúkat tartottak tiszteletére, melyre a Kárpát-medencéből és
Európa más részéből is érkeztek a zarándokok.
Erre a középkori hagyományra építve indítottuk útjára a Gyomaendrődöt Nagyváraddal összekötő Szent László
zarándoklatot. Az első utunk 2012. május 3-6 között volt. A gyalogzarándoklat a Hármas-Körös, majd a SebesKörös gátján haladt. Első pihenője Körösladányban volt, majd Újírázra érkeztünk. Újirázról Komádi érintésével
Magyarhomoróg, Körösszakál és Körösszegapáti útvonalon haladtunk. A határátlépés a Körösszegi várnál volt
zöldhatárnyitással. Váradra érkezve a kanonoksoron pihentünk, majd másnap részt vettünk a Váradinum
ünnepségsorozathoz kapcsolódó Szent László tiszteletére celebrált szentmisén a nagyváradi római katolikus
székesegyházban.
A középkor legjelentősebb zarándok helye Szent László király Nagyváradi sírjához vezetett, Európa minden
országából. Ez a hagyomány a török hódoltság idején abba maradt. Most hogy a schengeni szabályok lehetővé
teszik a határok átjárhatóságát Szent László királyunk oltalmába ajánlva felújítjuk ezt a nemes hagyományt.
Minden évben megrendezzük a Váradiumhoz csatlakozó zarándoklatunkat, később szeretnénk kiterjeszteni az
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illetékesekkel történt egyeztetés után, Somogyvárról indulva. Akkor válik teljessé az álmunk, amikor Zágrábból,
Somogyváron, Gyomaendrődön, Újirázon át vezet bennünket Szent László lelke a nemzetek és vallások
megbékélésének szándékával.
A zarándoklat programja:
Újra zarándoklat Szent László királyunk nagyváradi sírjához
A középkor legjelentősebb zarándok helye Szent László király Nagyváradi sírjához vezetett, Európa minden
országából. Ez a hagyomány a török hódoltság idején abba maradt. Most hogy a schengeni szabályok lehetővé
teszik a határok átjárhatóságát Szent László királyunk oltalmába ajánlva felújítjuk ezt a nemes hagyományt.
A határőrizeti szervek lehetővé tették hogy a határ a zarándokok számára 2012. május 5.-én megnyissák a
Körösszegi varnál.
A zarándoklat fővédnöke: Bosák Nándor Debrecen -Nyíregyházi megyés püspök.
Védnökei: Erdős Norbert, a Békés Megyei Kormány Hivatal vezetője és Gyomaendrőd polgármesterével,
valamint a zarándoklat szervezőivel kijelölték az útvonalat.
A zarándoklat tervezett mente:
2012. május 2. (szerda)
Gyülekezés: május 2.-án Gyomaendrőd "Harcsás-zugi" alaptáborban délutántól.
2012. május 3. (csütörtök)
Indulás: 7.00-kor a Gyomaendrődi Szent Imre templomtól.
Érkezés: 19.00-kor az Újirázi Magyarok Nagyasszonya plébánián (aki nem bírja a gyaloglást, azt járművek
szállítják a pihenő helyre)
Este: Hálaadó szent mise vacsora és pihenő.
2012. május 4. (péntek)
10.00-kor szentmise, egész napos Szent László királlyal kapcsolatos programok. Kézműves foglakozások,
gyermek programok várják a résztvevőket. Lelki készülődés a Nagyváradi eseményekre, egész nap gyónási
lehetőség.
Este: 18.00-kor szent mise.
2012. május 5. (szombat)
Reggel: 5.00-kor indulás, 7.30-kor pedig Komádiba érkezés reggeli és pihenő a Jézus Szíve Plébánián.
Délelőtt: 9.30.-kor indulás a Körösszegi várig, ott ebéd és zarándokok összevárása, felkészülés a határátlépésre.
Este: 20.00-tól a Szent László templom és a Városháza előtt a nagyváradi egyházi és világi vezetők fogadják a
zarándokokat. Szállások elfoglalása a szállásadóknál.
2012. május 6. (vasárnap)
Reggel: 9.00-kor gyülekező a Nagyváradi várnál, érkezés a 11.00-kor kezdődő Szentmisére és a körmenetre.
15.00-kor indulás vissza, 18.00-kor érkezés a Körösszegi várhoz és határátlépés.
A zarándokút jelzései:
A zarándokúton nemcsak csoportosan a meghirdetett zarándoklatok idején lehet végigmenni, hanem egész évben
biztosított kell, hogy legyen az út járhatósága.
Ezért térképeket készítünk, melyen pontosan jelöljük az utat, valamint a városban (Gyomaendrőd területén)
információs táblákat helyeznénk ki, melyek segítik a természetbe vezető útszakaszok megtalálását.
A körösök gátján végigfutó zarándokutakat csak térképen jelöljük, hiszen egyértelmű az egy nyomvonalas
töltésen való közlekedés. Mivel a körösök ártere természetvédelmi terület nem célszerű a tájat megbontó táblák
kihelyezése. A pihenő pontokon, melyek településeken vannak megkapják az útra vonatkozó információkat.

11. számú melléklet
Adalékok az endrődi Szent Antal házról
Gyomaendrőd Békés megye északi részén, a Hármas-Körös partján elterülő település. A két szomszédos község
Gyoma és Endrőd 1982-ben egyesült. Gyoma tősgyökeres református, míg Endrőd történelmében folyamatosan
római katolikus vallású település. A várossá alakulással színes vallási térképet rajzolhatnánk meg, melyen a
református és evangélikus, valamint egy apró katolikus tömb a gyomai városrészen, míg a nagyobb tradicionális
római katolikus közösség az endrődi városrészen található.
Az endrődi katolikus közösség hagyománytisztelő, katolikus múltjához ragaszkodó gyülekezet. Elődeik vallásos
buzgóságának még ma is sok épített emléke található a településen. Az endrődi templomot Szent Imre herceg
tiszteletére szentelték fel 1804-ben. A magyar szentek közül Szent István, Szent László és Szent Imre kultusza a
legerősebb Endrődön. A templom oltárképén Szent Imre felajánlja a koronát Szűz Máriának, míg az oltár két
oldalán Szent István és Szent László aranyozott szobrai helyezkednek el.
A buzgó katolikusságukról közismert enrődiek már a 1860-as évektől jelentős számú fogadalmi keresztet
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állítottak. A belterületen felállított feszületek száma tizenegy, a külterületen állók száma öt. A feszületek két
kivételtől eltekintve öntöttvasból készültek, a váradi és a felvidéki öntőműhelyekből kerültek Endrődre.1
Nepomuki Szent János homokkő szobrát Berta tanító állíttatta 1816-ban.2 1859-ben megkezdődött az adakozás a
Kálvária felállítására, melynek pénzügyi alapját az uraság által felajánlott 3 hold föld jövedelme képezte.3 A
kálvária felépítésének körülményeiről, sajnos az egyházi történetírás nem közöl adatokat. A templombelső
díszeinek kialakításában is részt vállaltak az endrődi gazdacsaládok. Az oldaloltárok és a színes üvegablak képek
egy-egy endrődi módos család (Kovács, Uhrin, Hanyecz, Hunya) adományából készültek.
A vallási hitbuzgalom a huszadik századra is áthullámzott, melynek fő vonulata Szent Antal kultusza köré
íródott. A szent kultuszának népszerűsítésében Kiszely Márton nagygazda jeleskedett. A templomba saját
költségén elkészíttette a Szent Antal oltárt, felépíttette a Szarvasvégi iskolát, melyet jó darabig Kiszely iskolának
neveztek, majd 1903-ban támogatásával felépült Szent Antal kenyerének sütőháza.
Páduai Szent Antal 1195-ben, Lisszabonban született, apja Bulion Márton királyi ezredes volt. A hithű szülők
fiukat példás nevelésben részesítették. Az Ágoston-rendi kanonokok egyengették tovább az ifjú hitéletét és Antal
tizenöt éves korában szerzetesi fogadalmat tett, majd pappá szentelték. Hamarosan csatlakozott a Ferencrendiekhez, ahol a szegénység, önfeláldozás, az alázat váltak legfőbb erényeivé. Assisiben megismerte a szent
szerzet-alapítót és annak buzdításai oly erővel hatottak rá, hogy Bologna közelébe, a Pálhegyi remeteségbe
vonult. Itt Antal egészen a Szentírás tanulmányozásába merült. Az isteni elmélyülésből egy szónoklata
mozdította ki, amikor Forliban váratlanul rendfőnökei prédikációra szólították fel az odasereglett nép előtt.
Beszédének nagy hatása volt. Szent Ferenc ezután kinevezte a növendék papok tanítójává. Antal prédikációira
egyre többen sereglettek, ezért sokszor a szabadban kellett beszélnie. Csodás prédikációi egyre közismertebbé
tették a törékeny külsejű, de óriási szónoki képességekkel megáldott papot. Legendájában a különféle nyelven
való megszólalás, a halaknak való prédikálás, a gyógyító csodái mellett, különleges békítő jelleme, szerénysége
is megjelenik. Az önmagától még az ételt is megvonó, betegeskedő Antal harminchat éves korában, 1230. június
13-án halt meg Páduában. Halála után egy évvel, az 1232. év pünkösdjén a szentek sorába iktatta IX. Gergely
pápa. Szentté avatását követően 32 évvel díszes templomot építettek tiszteletére, ahová átszállították koporsóját.
A koporsót felnyitották, melyben a szent nyelve érintetlen maradt, nem indult bomlásnak.
„Szent Bonaventura mély megindulással kezébe vette, és megcsókolta azt és így imádkozott: Áldott a nyelv, mely
mindig Isten dicsőségét hirdette, mely az embereket Istenhez hívta, őt magasztalni tanította! Oh, áldott nyelv,
mely becses lehetsz te Isten előtt! Könyörögj érettünk!”4
„Szent Antal népszerűségét az is mutatja, hogy a franciskánus ihletésű jámborság a hét második napját, a keddet
teljesen neki szenteli. Kedd a középkor elején az angyaloké volt, hozzájuk könyörögtek a hívek ezen a napon. A
középkor alkonyán s az újkor elején viszont Szent Anna tisztelete vált ezen a napon egyetemessé.”5
A kilenc kedd néven emlegetett fogadalmi ájtatosság helyezte Szent Antal kultuszába a keddi napot.6 A legenda
szerint egy jámbor asszonynak megjelenő szent alakja így szólt: „Látogasd meg kilencz kedden át képemet a
szent Ferencz templomában és meghallgattatást nyersz.”7
Magyarországi tiszteletének első nyoma IV. Béla király családjában bukkant föl egy 1253-ban készült házi
oltáron.8 Antal tisztelete azonban majd csak a 17. században erősödik meg hazánkban is. A Szent Antal tüze, az
orbánc népszerű neve volt. E betegség megszüntetése a népi orvoslásban részben ráimádkozással, részben
rácsiholással történik.9
Szent Antal csodáiban a szüzek védője, az üldözöttek ügyvédje, a családi béke helyreállítója, a betegek orvosa,
vagy mint tengernagy és levélhordó jelenik meg.
A Szent Antal kenyere kultusz a 19-20. század fordulóján erősödött fel. A szokás előzménye a 14. században
Franciaországban volt megtalálható. A hagyomány szerint, ha egy gyermekre Isten különös áldását kívánták
kérni Szent Antalhoz fordultak és az ő tiszteletére, jótékony célra annyi súlyú gabonát ajánlottak fel, mint
amennyit a gyermek súlya nyomott. Ehhez hasonló szokás ugyancsak Franciaországból indult a 19. század
utolsó évtizedében Tulon városából.
„1894. év folyamán egyedül Tulon városában több mint 50.000 forint folyt be és osztatott ki a szegények
kenyerére.”10
Magyarországon ezt követő néhány évben vált ismertté ez az ájtatosság és terjedt el viharos gyorsasággal a
szegény néptömegek körében. Az ájtatosság hazánkban való terjedését egy folyóirat a „Szent Antal Lapja” is
1
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Szent Imre Plébánia Historia Domus 1859. 45.
4
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segítette. „XIII. Leo pápa 1898. márczius 1-én kelt brevejével maga is üdvösnek találta, helybenhagyta és
ajánlotta ezen intézményt, mint a csodatévő nagy szent tiszteletének és a szegények segítésének legalkalmasabb
módját.11 Midőn valaki szent Antal által valamely testi vagy lelki kegyet óhajt nyerni, ígér neki egy bizonyos
mennyiségű kenyeret vagy pénzt a szegények javára.”12 A Szent Antal oltárok mellé ettől kezdve perselyeket
helyeztek el. A szent lábához leveleket raktak a hívők, melyekben leírták kéréseiket.
A 19-20. század fordulója hazánkban a szegény néptömegek, a mezőgazdasági tulajdonból kirekesztett
agrármunkások számának drasztikus növekedését hozta. Endrőd lakosságának jelentős része földnélküli volt, és
az egyre súlyosbodó szegénység enyhítésére mind az egyház, mind a község próbált lépéseket tenni. Ebben az
időszakban tűnik fel egy endrődi gazda Kiszely Márton, aki az endrődi Szent Antal kultusz megerősödésének
egyik úttörője volt. Kiszely Márton, 1830-ban született; s jómódú gazda volt. Megházasodott, majd megszületett
Viktória nevű kislánya, akit sajnos hamar elveszített. A kislány halálának okáról nem tudnak a
visszaemlékezések, valószínűleg betegség áldozata lett. A tragédia nagyon megviselte a szülőket, s mivel több
gyermekük nem született – s itt a szájhagyomány megint homályossá válik- az édesapa Kiszely Márton
fogadalmat tett, hogy tehetségéhez mérten támogatja a szegényeket. Azt mondta: „Felépítem ezt a házat, hogy a
legszegényebb Kiszelynek mindig legyen hol laknia…”13 Így épült fel Szent Antal kenyerének sütőháza, mely
1903. június 13-án „ünnepélyesen processzió és szent beszéd mellett megáldatott.”14
Az egy szoba és konyhából álló épületben egy nagyméretű sütőkemence volt, melyben ünnepek alkalmával
kenyeret és kalácsot sütöttek a falu szegényeinek. Az épület egyházi fenntartásba került és szolgálta a
szegényeket egészen az 1947 utáni megváltozott államrendszerig.15 A ház végében, az oromfalba mélyesztett
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„Endrődi Római Kath. Plébánia: Jegyzőkönyv
Készült Endrődön a fenti plébánia hivatalban 1947. szeptember 19-én a Szent Antal ház eladásával kapcsolatban
Szabó Sándor endrődi Bajcsi-Zsilinszki út 20. lakos által beadott kérvény tárgyában .- jelen vannak az alulírottak
.- Hívásra megjelent Szabó Sándor és előadja, hogy a szóban forgó ügyben f.év június 30-án beadott kérvényét
kiegészíteni óhajtja azzal a kéréssel, hogy az Egyházi Hatóság kérelmének elintézésével egyidejűleg, sőt azt
megelőzően már most döntsön azon kérelméről, melyet szóbelileg a Ftdő. Plébános úrnak már előterjesztett, de
írásbelileg csak most örökíttetik meg, hogy t.i. a cserébe adandó Szt. Antal szegényházat ő azonnal igénybe
vehesse, illetve erre való jogosultságát az Egyházi Hatóság már most állapítsa meg. – További kérelme az, hogy
eladandó Szt. Antal ház vételárának 20%-át a most élő 3 Kiszely és Szabó leszármazott a vételár kifizetése
alkalmával azonnal megkaphassák egymásközti egyenlő arányban, miután mindhárman leszegényedésük folytán
reá vannak szorulva. Kötelezettséget vállal arra nézve, hogy az új Szent Antal háznak (a Népház szolgai
lakásának) használatba vételének akadályait ő el fogja hárítani s ha ez nem következne be valamilyen okból –
amit egyáltalában nem remél - , ezért az Egyházat felelőssé nem fogja tenni.
A Plébános helyettese pótlólag előterjesztett kérelmeket tudomásul veszi s azoknak Közgyűlésre vonatkozó
részeit – a 20% megszavaztatását a legközelebbi Közgyűlés elé terjeszti. – Szabó Sándornak a lakás iránti
igényjogosultságát azonban hatáskörében már most megállapítja, miután kutatásai és vizsgálódásai alapján őt
arra reá szorultnak tartja. Neje ugyanis csak második felesége, tartásra köteles gyermekei pedig nincsenek. –
Ezzel egyidejűleg leszögezi azon döntését is, hogy a Szabó Sándor évi kenyérszükségletét – évi 240 kg. Búzát, a
lakás igénybevételétől kezdődően ki fogja utalni. –Ha búzával az Egyház nem rendelkezne, az esetben a búza
helyi piaci ára lesz kifizetendő. –
A jegyzőkönyv felolvasás és elfogadás után helyben hagyva aláíratott azzal a helyesbítéssel, hogy Szabó Sándor
feleségének második férje s nem pedig neje a második asszony. –
Pálóczy János
Szabó Sándor
Plébános h.
Folytatólag felvétetett Endrődön 1947. szeptember 22-én u. ebben a tárgyban. –Jelen vannak az alulírottak .Megjelent Szabó Sándor és előadja, hogy a fent készült jegyzőkönyv 4-ik bekezdésében vállalt azon
kötelezettségét, hogy a szolgai lakást ő meg tudja szerezni, illetve az akadályokat el tudja hárítani, ez idő szerint
teljesíteni nem tudja, miért is a kérdés érdemi megoldhatósága céljából a következő újabb javaslatot terjeszti elő:
„Ha pedig a jelenlegi viszonyok és állapotok folytán a cserébe adandó Szent Antal szegényházat (szolgai lakás)
azonnal igénybe venni nem lehetséges, úgy az Egyház rögtön gondoskodik arról, hogy az időpontig, míg a fent
említett lakást átadnia lehetséges lesz, az 1928-ban eladott háznak megfelelő értékű lakást biztosít elismert
igényjogosultnak, vagy ilyen értékű lakásnak a helyben szokásos 30-40 forint havi bérét fizeti meg
igényjogosultnak.”
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fülkében Szent Antal terrakotta szobrát helyezték el. Az épületben jó ideig két koldusasszony lakott, egyiknek
ragadványnevét megőrizte az emlékezet. Ő volt vizes Panna néni, aki abból tartotta fenn magát, hogy ivóvizet
hordott a közkutakról a házakhoz, melyért alamizsnát adtak. A ház szociális jellege tehát élt tovább az
adományozó halála után is, egészen az 1947-es év után következő kommunista diktatúráig. Az új államrend
kisajátította a házat és kiutalta Hornok István végrehajtónak lakásul. Már jó ideje benne lakott a végrehajtó,
amikor egyik nap szörnyű haragra gerjedve leverte a szobrot a fülkéből. Az esetet látta a nem messze lakó id.
Ugrin Simonné és összeszedve minden bátorságát bement a végrehajtó udvarára és felvette a levert,
megcsonkított szobrot. A szobornak ekkor tört le a feje, és a testén is sérüléseket szenvedett. Ugrinné hazavitte a
szobrot és várta, hogy jöjjenek a pribékek érte.16 De furcsa mód, a megtorlás elmaradt. Sejthetően annyira erős
volt az endrődi agrárproletár rétegben Szent Antal tisztelete, hogy a helyi hatalom nem akart nyíltan szembe
menni ezzel az akarattal. A Szent Antal ház lassan kezdett kikopni a helyiek emlékezetéből, erről a házról nem
volt ildomos beszélni. A falu idősei jól tudták a ház eredeti funkcióját, de a fiataloknak erről nem beszéltek. A
végrehajtó halála után az örökösök eladták a házat id. Knapcsek Bálintnénak, aki haláláig benne lakott. 2001-ben
még nyilatkozott arról, hogy milyen fontosnak tartja e házhoz való kötődését.17 Néhány lelkes lokálpatrióta
elhatározta, hogy a Szent Antal ház történetét felgyűjti és visszahelyezi a szobrot a helyére. Id. Ugrin Simonné
menye lakik a közelben, abban a házban, melyben anyósa lakott. Az eredeti szobor évtizedekig hevert Ugrinné
padlásán, mígnem egy házfestéskor az egyik szobafestő elkérte. Azóta a szobornak nyoma veszett. 2001. június
13-án ünnepséget rendeztünk a Szent Antal ház kertjében és a fülkébe egy másik Szent Antal szobrot helyeztünk
el. Az ünnepségen részt vett a helyi plébános is, aki megáldotta a szobrot. Az eseményről a helyi újság hírt adott.
A Szent Antal ház rehabilitációja elindult 2001-ben. A ház idős lakóival szóban megegyeztem, hogyha eladásra
kerül a ház értesítik az önkormányzatot, mert feltett szándékom volt, hogy újra köztulajdonba kerüljön az épület.
Sajnos az élet másképpen rendelkezett. Az idős lakók halála után az örökösök minél gyorsabban akartak
megszabadulni a háztól és így nem sikerült még tárgyalni sem a megvásárlásról. A ház új gazdái elkezdték az
eddig eredeti állapotú épület átépítését. A hozzá nem értés és más tényezők elindították az épület pusztulását.
Egyik lakót a másik követte, és közben leterhelték több milliós banki kölcsönnel az ingatlant. A tulajdonosok
már nem is laknak a házban és elkezdték a lassú megbontását először a tetőszerkezetnek, majd az
oldalépítményeknek. A portára hatalmas mennyiségű szemetet és építési törmeléket hordtak, így városunk egyik
szégyenfoltja lett az egyedülálló kulturális emlék.
Összegzés: Az endrődi Szent Antal kultusz vizsgálatához fontos adalékul szolgál Kiszely Márton tevékenysége.
A szent erős tisztelete Endrődön korunkban is kimutatható. Sajnos a kultusztárgyak és építmények rossz
állapotba kerültek. Megmentésükre és megóvásukra fel kell hívnunk a figyelmet! A Szent Antal kenyerének
sütőháza olyan kulturális emlék, mely a régiónkban, s talán hazánkban is egyedinek nevezhető. A Szent Antal
kenyeréhez kötődő szokások, a szegények segítése korunkban is fontos, ezért a 21. század elején újra
virágzásnak indulhat a kultusz, s reméljük lelkisége segít hitét vesztett társadalmunk magára találásában.
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Ezzel a jegyzőkönyv lezáratott, felolvastatott és elfogadva aláíratott, - azzal, hogy a fejadag a ház eladásakor
válik esedékessé.
Pálóczy János
Szabó Sándor
Plébános h.”
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12. SZÁMÚ MELLÉKLET
Halászati kiállítás témavázlata
A Hármas Körös térségének legrégibb halászati emlékeit a régészeti ásatások hozták a felszínre. Az ie.6.
évezredben már apró falvak húzódtak meg a Körös meandereinek magasabb partjain. A földművelés és
állattenyésztés mellett a legfontosabb foglalatosság a halászat volt. Ezt bizonyítja a nagyszámban előkerült
agyag hálónehezék is.
A halban gazdag víz, Gyoma és Endrőd mellett különösen lelassult és számottevő kanyarulatot alakított
ki a Körös medrében. Ez a sokkanyaros csendes vízfelület a halaknak ideális természetes élőhelyet biztosított.
A halászatnak fontos szerepe volt már a középkorban is, hiszen a halászati jog birtoklásáért komoly
pereskedésekről olvashatunk a forrásokban. A halászat két irányát kell bemutatnunk. A halászat kezdetben
ősmesterség volt, tehát a víz mellett élő lakosok mindegyike értett hozzá és művelte. Később vált külön a
hivatalos és a házi jellegű halászmesterség.
A házi mesterkedés eszközei és halfogási módjai az ősmesterség alapjaira épült. Foki halászat, halfogó
csapdák, borító és emelő hálók, vesszővarsák jellemezték-e halfogási módot.
Az önálló mesterséggé váló halászat a halászbokrok összefogásával a különféle hálók használatával
függött össze. A halászbárkák később a halászladikok egyedi formái alakultak ki a Körösön.
Kiállítás tematikája:
a. Hármas Körös vízivilága (természetrajzi kiállítás)
b. Körösök halfajai, életmódjuk
c. Folyamszabályozás hatása a halak élőhelyeire
d. Halászat, mint ősi mesterkedés (őskori leletek, népi halászati módok és eszközök)
e. Hivatalos halászmesterség
f. Halászat-horgászat napjainkba a Körösön
g. Ősi halételek és elkészítési módok
h. A Hal az egészséges táplálkozásban
i. A hal szerepe a keresztény szimbolikában
j. Halábrázolások a képzőművészetben
Múzeumpedagógia-interaktívfoglalkozások
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1. napirendi pont
ELŐTERJESZTÉS
A Képviselő-testület
2012. szeptember 5-i ülésére
Tárgy:
Készítette:
Előterjesztő:

A Gyomaendrőd, Dózsa György utca 1. szám alatti ingatlan értékesítése nyílt árverésen
Csényi István
Várfi András polgármester

Tisztelt Képviselő – testület!
Az önkormányzat tulajdonában lévő Dózsa György utca 1. szám alatti volt gyógyszertár épületét az üzemeltető
2011. április hónapban visszaadta. Az ingatlan jelenleg üresen áll, amelynek állaga hasznosítás hiányában tovább
romolhat.
Gyomaendrőd Város Képviselő – testülete a 2012. márciusi ülésén döntött arról, hogy az ingatlant meghirdeti nyílt
árverésen történő értékesítésre. A kikiáltási ár: 9.734 ezer Ft összegben lett meghatározva. A 2012. április 27.-i
árverésre nem volt jelentkező. Áverésen kívül több érdeklődő megtekintette az épületet. Az ingatlant megtekintők
főleg a falak vizesedése miatt - amelyek különösen a lakásrészben jelentkeznek - magasnak tartották a vételárat.
A Tisztelt Képviselő – testület döntése alapján megtörtént az önkormányzat tulajdonát képező ingatlan
vagyonelemek felülvizsgálata a Nemzeti Vagyontörvény szabályozásainak figyelembevételével. A felülvizsgálat
célja, hogy a vagyonelemek törvény szerinti besorolása megfelelő e. Az önkormányzati ingatlan vagyonelemek
felülvizsgálatáról szóló előterjesztés a T. Képviselő – testület az augusztusi ülésén megtárgyalta.
A Képviselő – testületi döntés értelmében a Dózsa György utca 1. szám alatti gyógyszertár az üzleti vagyonba került
besorolásra, amely értékesíthető.
Az előterjesztéshez mellékelt 2012. március hónapban készített értékbecslésben lévő fotókon jól látható, hogy az
épület felújításra szorul. Nincs kellő felügyelet, így fennáll a betörés veszélye. Hasznosítás hiányában az
önkormányzat bevételtől esik el, illetve terhelik a fenntartással kapcsolatos költségek.
Az ingatlanon lévő épületek fontosabb jellemzői
Megnevezés
Alapterület ( m2 )
Officina
44,10
Labor, vényező
17,20
Raktárak, mosogató, közlekedők
13,60
Iroda, öltöző, szociális helyiség
27,40
Pince
50,00
Szolgálati lakás
I.
59,90
II.
21,10
Melléképület
21,00
Összesen:
254,30
Műszaki állapot:
Felújítást igényel, különösen a
felvizesedett lakások, amelyek
jelen állapotukban nem
lakhatóak
Javaslom az ingatlan újbóli meghirdetését értékesítésre. Az értékesítés jelen helyzetben nehéz, ugyanakkor egy
lehetőség is. Sikeres értékesítés esetén bevételhez juthat az önkormányzat.
Az előterjesztéshez mellékelt 2012. március hónapban készített értékbecslés az ingatlan becsült forgalmi értékét
9.734 ezer Ft összegben határozta meg. Az eltelt időszakban Gyomaendrődőn az ingatlanok keresletében, illetve
kínálatában jelentős változás nem történt.
Várhatóan nehéz lesz értékesíteni az ingatlant, ezért javaslom, a kikiáltási ár csökkentését.
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának vagyonáról és a vagyontárgyak feletti rendelkezési jog gyakorlásának
szabályairól szóló 14/2003. (VI.5.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: rendelet) szerint a tulajdonost megillető
jogokat a képviselő-testület gyakorolja, valamint az ingatlant nyílt eljárás során kell értékesíteni. Az ingatlan becsült
forgalmi értéke 9.734 e Ft, a kikiáltási ár meghatározására nincs rendelkezés sem a rendeletben, sem egyéb
jogszabályban. A nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 14. §-a alapján önkormányzati ingatlanok
értékesítésekor az államnak elővásárlási joga van.
A bírósági végrehajtásról szóló 1994. évi LIII. törvény 141.§-156.§ tartalmazzák az ingatlanárverés szabályait.Ezek
szerint az ingatlan kikiáltási ára a becsült forgalmi érték összege. Érvényes vételi ajánlat a kikiáltási ár felének
megfelelő összeggel tehető. Amennyiben az árverés sikertelen, 3 hónapon belül második árverést kell tartani, és a
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kikiáltási ár vonatkozásában az első árverésre vonatkozó szabályokat kell alkalmazni.
Az ingatlan értékesítések előnyei és hátrányai
Előnyök
Hátrányok
Az önkormányzat költségvetési bevételhez jut.
Csökken az önkormányzat üzleti ingatlan állománya.
A leromlott műszaki állapotú épület felújítására nem kell
jelentős összegeket fordítani.
Az értékesítést követően nem az önkormányzatot terhelik
a fenntartási kiadások.

Döntési javaslat
"Árverési hirdetés"
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: Önkormányzati vagyoni ügyek
A Képviselő-testület a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt szavazással dönt.

Gyomaendrőd Város Önkormányzata a tulajdonában lévő Dózsa György utca 1. szám alatti ingatlant meghirdeti
értékesítésre nyílt árverésen az alábbi feltételekkel:
Helyrajzi szám
5965/1

Az ingatlan főbb adati, jellemzői, egyéb
megjegyzés
Gyomaendrőd, Dózsa György utca 1.
Korábbi funkció: gyógyszertár.
Műszaki állapot: felújításra szorul.
Az épület hasznos alapterülete: 254 m2.
Az épületen belül 2 db lakás van.
A telek területe: 826 m2.
A gyógyszertári épület helyi védettség alatt áll.

Kikiáltási ár
( Ft )

Licitlépcső
( Ft )
10.000

1.
Az árverés időpontja: 2012. szeptember 28.-án de. 10.00 óra.
2.
Az árverés helye: Városháza kistermében ( Gyomaendrőd, Szabadság tér 1. ).
3.
Az árverést vezeti: Csényi István polgármesteri hivatal alkalmazottja,
4.
Az induló licit és licitlépcső összege az árverési kijelölt ingatlanról készült kimutatásban szerepel. A licitálandó
ingatlanra - legkésőbb 2012. szeptember 28-án de. 9.00-ig - a kikiáltási ár 10 %-át kitevő szerződés megkötését,
biztosító előleget kell a Polgármesteri Hivatal pénztárába befizetni. Az árverés megkezdésekor a pénztári bevételi
bizonylattal igazolni kell az árverési előleg befizetését.
5.
Az árverési előleg a Polgármesteri Hivatal pénztárában kerül elhelyezésre. Az árverés során azon árverezők,
akik nem nyertek a befizetett árverési előleget a pénztárban az árverezést követően felvehetik. A nyertes árverező a
döntése alapján szintén felveheti az árverési előleget a pénztárban, vagy kéri annak beszámítását a vételárba.
6.
Az árverésen kizárólag az vehet részt, illetve az adhat képviseleti meghatalmazást, akinek a nevére az
árverési előleg letétbe helyezésre került.
7.
A licitálást az nyeri, aki a legmagasabb vételárat kínálja, a kikiáltási árnál alacsonyabb ajánlatot nem lehet
tenni.
8. A nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 14.§ alapján az önkormányzati ingatlanok értékesítésekor az
államnak elővásárlási jogot biztosít.
9. A tulajdonjogot elnyerőnek, amennyiben az állam az elővásárlási jogával nem élt, az értesítést követően 8 napon
belül szerződést kell kötnie. A licitálás során a nyertes ajánlatot követően megállapításra kerül sorrendben 2. és 3.
ajánlat. Amennyiben a nyertes licitáló 8 napon belül neki felróható ok miatt nem köt szerződést, akkor a sorrendben
megállapított 2. helyen lévő licitálóval kerül megkötésre a szerződés. Vevőnek a vételárat legkésőbb a
szerződéskötéssel egyidejűleg kell megfizetnie.
10.
A város helyi építési szabályzatáról szóló 9/2010. (II. 26.) önkormányzati rendelet alapján a gyógyszertár
épülete helyi védettség alatt áll. Helyi védettség alatt álló épületek homlokzati kialakításának megváltoztatása nem
megengedett.
11.
Az ingatlannal kapcsolatos felvilágosítást a Polgármesteri Hivatal Műszaki és Vagyongazdálkodási osztályán
lehet kérni, írásban, melyre írásban történik a válaszadás. Az ingatlan előre ( 7 óra 30 perctől – 16 óráig ) egyeztetett
időpontban megtekinthető.
12.
Az árverésről hangfelvétel készül.
3

Határidők, felelősök:
Határidő: 2012. 10. 31.
Felelős: Várfi András
Hivatali felelős: Csényi István
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INGATLAN ÉRTÉKBECSLÉSI
SZAKVÉLEMÉNY

A Gyomaendrőd, Dózsa György utca 1. szám alatt lévő ingatlan
Becsült forgalmi értékének megállapításáról

Készült: 2012. március 11.

Készítette:

Csényi István
Ingatlanforgalmi szakértő
Törzslap száma: 72/07/1999
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I. ÉRTÉKLAP

A 5965/1 hrsz.-ú ingatlan becsült forgalmi értéke:

9.734.000,-Ft
azaz: Kilencmillió – hétszázharmincnégyezer forint,
mely összeg az ÁFA-t tartalmazza.

Az értékmeghatározás részletezését a szakvélemény tartalmazza. A fenti, reálisan becsült
összehasonlító adatokon alapuló forgalmi érték kiindulásként szolgál bármely üzleti vagyonérték
megállapításához.
Az értékbecslés féléves időszakra vonatkozik. Későbbi felhasználás esetén az új érték nem számítható
az inflációs rátával növelt összeggel, az értékbecslést ez esetben aktualizálni kell.

Gyomaendrőd, 2012. március 11.
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II. AZ INGATLAN FORGALMI ÉRTÉKE

Gyomaendrőd Város Jegyzője ( 5500 Gyomaendrőd, Szabadság tér 1. szám ) megbízást adott arra,
hogy az önkormányzat tulajdonában lévő 5965/1 hrsz.-ú, Dózsa György utca 1. szám alatti volt
gyógyszertár ingatlanról készítsek ingatlanforgalmi szakértői véleményt. Az értékbecslés célja:
értékesítés előtti forgalmi érték meghatározása.
1. A megbízás tárgya, kiindulási adatok
Jelen szakértői vélemény magába foglalja a telek, épületek, építmények és a hozzájuk szervesen tartozó
épületgépészeti rendszerek vizsgálatát, értékelését.
A vizsgálathoz rendelkezésemre álló adatok, információk:
¾ az ingatlan – nyilvántartás adatai, 2012. március 11.-i állapot,
¾ a műszaki nyilvántartásból rendelkezésre álló helyszínrajzok, építési dokumentációk.
A fenti adatszolgáltatás alapján a megbízó által közölt információk, továbbá a helyszíni szemrevételezés
bejárás útján a TEGOVOFA irányelveit figyelembe véve értékeltem. Vizsgáltam az ingatlan
elhelyezkedését, megközelíthetőségét, környezetét, speciális adottságukból adódóan a város
kereskedelmében, idegenforgalmában betöltött szerepét.
Az így megszerzett ismeretek lehetővé tették, hogy az egyes területeken lévő valamennyi épületről
megalapozott jellemzés készüljön, amely magába foglalja az objektumok műszaki jellemzőit, a műszaki
állapot meghatározását, gépészeti ellátottságát.
Az értékelés piaci összehasonlító adatok figyelembevételével történt.
Mindezen adatok és a helyszíni tapasztalatok lehetővé tették a részletes, majd az összesített értékbecslést.
2. Az értékbecslés módszere és szempontjai
A korlátozott forgalmi képességű vagyoni tételek – földterület - vagyonértékét hasznosságuk adja. A telek
értékbecslésénél figyelembe vettem a településen belüli elhelyezkedését, megközelíthetőségét,
közműellátottságát, a rajta lévő felépítmények funkcióját. Ezen kívül összehasonlítottam a területet a
környező, hasonló adottságú, funkciójú telkek jelenlegi piaci értékével.
Az épületek, építmények vagyonértéke az újraelőállítási értéknek a műszaki állapot által befolyásolt
összegéből kiinduló és az összehasonlító adatok figyelembevételével került megállapításra.
Az újraelőállítási érték kialakításánál azonos mértékű, szerkezetű, hasznosíthatóságú, felszereltségű,
funkciójú új épület előállításának költségeit a jelenlegi fajlagos árak alapján vettem számításba.
A műszaki állapot felmérése az elhasználódás foka, a korszerűség figyelembevétele részben
szemrevételezéssel történt. Ennyiben szubjektív elemeket tartalmazó a becsült érték.
Az épületgépészeti rendszereket az épületekkel együtt értékeltem, de az épületek egyenkénti jellemzése
kitér az épületgépészeti felszereltségre. Az épületre megállapított műszaki állapot százalékos értéke a
gépészeti rendszerek állapotát is magába foglalja.
Az ingatlan külső közművei (víz, csatorna, áram, gáz, stb.) állaguk figyelembevételével, felderíthetőségük
függvényében az építmények és egyéb építmények leírásánál kerültek értékelésre.
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3. Az ingatlan nyilvántartási adatai
Az ingatlan helye:
Helyrajzi szám:
Terület nagysága:
Tulajdoni hányad:
Jellege:
Művelési ága:
Bejegyzett jogok, terhek:

Gyomaendrőd, Dózsa György u. 1.
5965/1
826 m2
1/1
Kivett
Gyógyszertár
Tehermentes

4. Az ingatlan leírása és értékelése
Az ingatlan az endrődi városrészben a 443 –os főútvonalhoz mellett óvoda, pénzintézet, idősek
otthona környezetében forgalmas helyen található. Az ingatlant jelenleg üresen áll. Korábban
gyógyszertárként üzemelt. Az épületben a gyógyszertár mellett 2 db szolgálati lakás található. Az
ingatlanon lévő épület jelenleg üresen áll. A gyógyszertári épület 1930-ban épült.
Az ingatlan az alábbi közművekkel van ellátva:
- Elektromos áram ( 220 V ),
- Vezetékes víz,
- Vezetékes gáz,
- A szennyvíz elvezetése városi közműhálózatba történik.
4/1.1. Telek értékelése
Az ingatlan sík területen fekszik, a város átlagos szintmagasságánál magasabban. A telek zártsorú,
mértanilag szabálytalan alakú, beépítettsége a helyi szabályozásnak megfelelő.
A helyi szabályozás alapján az ingatlanra az „Vt” jelű építési övezet előírásai az érvényesek.
„Vt” jelű építési övezet előírásai
9. § (1) A Vt jelű településközpont vegyes övezet területén
a) A közterületek felől és az oldalhatárok előkerti szakaszán tömör kerítés nem építhető.
b) Állattartási épület nem létesíthető.
c) Utcai telekszélesség: min. 14 m.
d) Magastető csak 20-45° tetőhajlással építhető.
e) Közműellátás szintje: teljes.
(2) A szabályozási tervlapon jelölt utcafronton (Fő út 71-109) új épület elhelyezése esetén a feltüntetett (5,0 m)
előkert létesítendő.
(3) A Vt jelű építési övezetekben új építés esetén a következő paraméterek biztosítandók:
*megjegyzés Új építés, ill. telekosztás csak az övezet egészére kiterjedő terv tervtanácsi véleményezése alapján
engedélyezhető,
h = az épület megfelelő homlokzatának építménymagassága oldalkert és hátsókert esetén
Min/max Min.
Min.
Előkert Oldalkert Hátsókert
Jel Övezeti jel Beépítési Max.
mód
beépítettség építmény- telekterület zöldfelület min (m) min (m) min.(m)
(%)
magasság (m2)
(%)
(m)
Sz 40 Szabadonálló
40
9,0
2000
30
_
h/2
6
Vt1* Vt
9,0 2000
Sz 40 Szabadonálló

40

7,5

2000

30

_

h/2

6

7,5 2000
Sz 40 Szabadonálló

40

6,5

800

30

_

h/2

6

Vt2* Vt

Vt3
Vt

800
6,5

5
Vt4

O 45

Oldalh. álló

45

7,5

500

27,5

_

h

6

500
7,5
Z 45

Zártsorú

45

7,5

500

27,5

_

_

6

500
7,5
K 45

Kialakult

45

7,5

500

27,5

_

K

h

500
7,5
K 45

Kialakult

45

7,5

Kialakult

27,5

_

K

h

Vt

Vt5
Vt

Vt6
Vt

Vt7
Vt

K
7,5
(4) A Vt jelű építési övezetekben új építés esetén a következő rendeltetésű épületek engedélyezhetők:
a) lakóépület,
b) igazgatási épület,
c) kereskedelmi, szolgáltató, vendéglátó, szálláshely-szolgáltató épület,
d) egyéb közösségi szórakoztatóépület, amennyiben nincs zavaró hatása az egyéb funkciókra,
e) egyházi, oktatási, egészségügyi, szociális épület,
f) sportépítmény,
g) parkolóház, üzemanyagtöltő,
h) a terület rendeltetésszerű használatát nem zavaró hatású egyéb gazdasági tevékenység céljára szolgáló épület.

A fajlagos telekárat figyelemmel a 2009-2012 évben történt értékesítések, vagyonértékelések alapján
1.500,- Ft/m2 –ben határoztam meg.
Telekár meghatározása: 1.500 Ft/m2 x 826 m2 = 1.239.000 Ft, kerekítve: 1.239 eFt.
4/1/2. A telken található építmények egyenkénti értékelése
Szerkezeti leírás.
1. Alapozás: tégla.
2. Lábazat: tégla.
3. Függőleges teherhordó szerkezet: külső térelhatároló és teherhordó falak téglából készültek.
4. Vízszintes teherhordó szerkezet: fagerenda áthidalókkal.
5. Födém: porított fafödém.
6. Fedélszerkezet: fa.
7. Tetőfedés: cserép.
8. Szigetelések: Talajnedvesség elleni fal szigetelés bitumenes lemezből, azonban több helyen a
szigetelés sérülése miatt felvizesedés tapasztalható. A felvizesedés különösen nagy a szolgálati
lakásokban, melyet a fotók jól érzékeltetnek.
9. Hőszigetelés: nincs.
10. Nyílászáró szerkezetek: hagyományos gerébtokos ablakok, és faszerkezetű ajtók.
11. Burkolatok: két rétegű beton, a rétegek között talajnedvesség elleni szigetelés. Falburkolatként
minden vizes helyiségben 2,10 m magasságban hálós csempeburkolat.
12. Meleg padló burkolatok: a lakásokban csaphornyos parketta.
13. Hideg padló burkolatok: márvány mozaiklap.
14. Vakolatok: Az épület külső felületi H-10 habarcs vakolat. A belső vakolatok szintén habarcsból
készültek.
15. Falfestések: belső falfestések DISZPERZIÓS, illetve a fokozott páraterhelésű helyiségekben
penészedést és gombásodást gátló festék alkalmazásával készültek.
16. Bádogos munkák: horganyzott ereszcsatorna.
17. Elektromos munkák: áramkörökbe bontott hálózat, 220 betáplálás.
18. Fűtés: a gyógyszertári részben radiátoros központi fűtés, fali gázüzemű fűtőberendezéssel. A
szolgálati lakásokban gázkonvektoros fűtőtestek vannak felszerelve.
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Műszaki állapota:
Az épület műszaki állapota: felújításra szorul. A vízszigetelések nem megfelelőek, több helyen erős
felvizesedés tapasztalható. A közmű szerelvények elavultak. A fűtés és melegvízellátás szervényei
szintén elavultak. A fűtőtestek víztelenítve vannak.

A telken lévő épületek helyiségei, fontosabb jellemzői
Megnevezés
Officina
Labor, vényező
Raktárak, mosogató, közlekedők
Iroda, öltöző, szociális helyiség
Pince
Szolgálati lakás
Melléképület
Összesen:
Műszaki állapot:

Védettség:
A helyi építési szabályozás szerinti
besorolása:

Alapterület ( m2 )
44,10
17,20
13,60
27,40
50,00
59,90
21,10
21,00
254,30
Felújítást igényel,
különösen a felvizesedett
lakások, amelyek jelen
állapotukban nem
lakhatóak
Helyi védelem alatt áll
„Vt”

Értékmegállapítás:

1. Gyógyszertár épülete
Hasznos terület:
Újraelőállítási érték:
Műszaki állapot,
korszerűség:
Az épület életkora
Az értékbecslő egyéni
indexe

233,30 m2
233,30 x

160 eFt =

37.328 eFt

60 % =

37.328 x

0,40 =

22.397 eFt

80 év felett

22.397 x

0,40 =

8.959 eFt

0,4 – 1,6
között
javasolt

8.959 x

0,90 =

8.063 eFt

2. melléképület
Szerkezeti leírás.
1. Alapozás: tégla sávalap.
2. Lábazat: tégla.
3. Függőleges teherhordó szerkezet: külső térelhatároló és teherhordó falak téglából készültek.
4. Vízszintes teherhordó szerkezet: vasbeton áthidalókkal.
5. Födém: vasbeton födém.
6. Tetőszerkezet: fenyőfa nyeregtető, fedése cserép.
7. Szigetelések: Talajnedvesség elleni fal szigetelés bitumenes lemezből.
8. Hőszigetelés: nincs.
9. Nyílászáró szerkezetek: hagyományos gerébtokos ablakok, és faszerkezetű ajtók.
10. Burkolatok: beton.
11. Vakolatok: Az épület külső felületi H-10 habarcs vakolat. A belső vakolatok szintén habarcsból
készültek.
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12. Falfestések: belső falfestések DISZPERZIÓS.
13. Bádogos munkák: horganyzott ereszcsatorna.
14. Fűtés: nincs.
Műszaki állapota:
Az épület műszaki állapota: megfelelő. A nyílászárók cserére szorulnak.
Értékmegállapítás:
Hasznos terület:

21,0 m2

Újraelőállítási érték:

21,0 x

70 eFt =

60 % =

1.470 x

0,60 =

882 eFt

50 év felett

882 x

0,70 =

617 eFt

0,4 – 1,6
között
javasolt

617 x

0,70 =

432 eFt

Műszaki állapot,
korszerűség:
Az épület életkora
Az értékbecslő egyéni
indexe

1.470 eFt

Az egyéni index alkalmazásánál figyelemmel voltam arra, hogy a létesítmény más céllal történő
hasznosítása befektetést igényel, továbbá az épület felújítási igénye, különös tekintettel az épület
vizesedésére. Vizsgáltam a gyomaendrődi és békés megyei ingatlanhirdetéseket, melyek a
mellékletben találhatók. A gyomaendrődi lakóingatlan hirdetések csupán tájékoztató jellegűek a
jelenlegi ingatlanpiac ezen szegmensében, amely azt mutatja, hogy alacsonyak a lakóingatlanok árai.
Az egyéb ipari, kereskedelmi ingatlanok mozgása az elérhető információk alapján minimális, és ott is
alacsonyabbak az árak. Jellemző az összehasonlító adatok között lévő „Madizol” épület, melyet 3
évvel ezelőtt 20 millió forint felett hirdettek, most mindössze 10,9 millió forintot kérnek érte, attól
függetlenül, hogy közvetlen a 46-os főútvonal mellett helyezkedik el.

III. Értékbecslés
Az ingatlan értékét az érvényben lévő jogszabályok és a kialakult, elfogadott nyugat – európai,
valamint a hazai szakmai gyakorlat szerint:
Az ingatlan
forgalmi értéke alapján kell megállapítani.
A forgalmi értékét befolyásolja:
− A település jellege,
− A településen belüli fekvés,
− Az elhelyezkedés,
− A megközelíthetőség,
− Az infrastruktúra,
− A beépíthetőség,
− A műszaki kialakítás,
− Az állag és állapot,
− A hasznosíthatóság,
− Az újraelőállítási költségek,
A fentieket figyelembe véve az értékbecslésre kerülő ingatlanok esetén az alábbi értéknövelő és
értékcsökkentő tényezők vehetők figyelembe:
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Értéknövelő tényezők:
−
−

A 443-os Főközlekedési útvonalhoz való közeli elhelyezkedése.
Vállalkozás számára telephelyként kialakítható.

Értékcsökkentő tényezők:
−
−

Az épületszerkezeti hibák, a felvizesedés és általában a műszaki állapota, felújítás szükségessége.
Az ingatlan speciális kialakítása.

A forgalmi érték kialakításánál az óvatosságra törekedtem az összehasonlító adatokat figyelembevéve.
Gyomaendrődön hasonló adottságú ingatlan értékesítésére vonatkozóan nem áll rendelkezésre
összehasonlító adat. Jelenleg Gyomaendrődőn túlkínálat van az ingatlanok tekintetében. Ez elsősorban
a lakóingatlanok kategóriájában mutatkozik meg. Vállalkozások is hirdetnek eladásra ingatlanokat
több éve eredménytelenül.

IV. Értékmegállapítás
Megnevezés
Telek
Gyógyszertár épülete
melléképület
Összesen:

Kerekített érték
1239000
8063000
432000
9734000

Kerekítve: 9.734.000,-Ft azaz: Kilencmillió – hétszázharmincnégyezer forint.
V. Összefoglalás
Gyomaendrőd Város Jegyzője megbízása alapján elvégeztem a
Gyomaendrőd, Dózsa Gy. u. 1.szám alatti ingatlan
értékbecslését
A rögzített adatok, számítások alapján az ingatlan becsült forgalmi értéke összesen:
9.734.000,-Ft
azaz: Kilencmillió – hétszázharmincnégyezer forint.
Ez az érték az ÁFA-t tartalmazza.

Gyomaendrőd, 2012. március 11.

Csényi István
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Ingatlan hirdetési adatok
1. (Gyomán) 1 szobás parasztház, víz és gáz ellátással, illetve ipari árammal, melléképületekkel eladó.
AZONNALI BEKÖLTÖZÉSSEL!!!
Cím: Gyomaendrőd, Kálvin J. út 57. 4,5 millió Ft.

2. Alapterület:120 m2, Telekterület: 3500 m2, Ingatlan állapota: újszerű, Szobák száma: 3, Pince: van,
Épület szintjei: 2, Komfort: összkomfortos
Gyomaendrődön köves út mellet, csendes utcában, jó levegőjű helyen, teljes közművel 3 szobás
családi ház, kívül-belül teljesen felújított beépíthető padlástérrel eladó. A telek 350 négyszögöl, nagy
udvarral. Az udvaron nagy zöld övezet található, és jó állapotban lévő melléképület, amiben további
szoba-konyha kialakítható. A szobákban új központi fűtés rendszer van, új kazánnal, rézcsövekkel
vezetékelve, teljesen új függönyökkel, karnisokkal, új szalagparkettával ellátva. A fürdőszoba és Wc
külön található, ami szintén új állapotban van. A fürdőszobában új elektromos szárító van felszerelve.
A falak újonnan festettek, és a csillárok is teljesen újak.A ház kb. 15 éve épült, magas földszinti lakás.
Újonnan kialakított kapaszkodók segítik a lépcsőn a feljárást.Az épületben a villanyvezetékek is újra
lettek telepítve és biztonságossá alakítva.Az ablakokon új redőnyök vannak. Az ablakok újra mázolva.
A tető részen a cserepek ki lettek cserélve .A ház eladó. Be kell rendezni, és azonnal beköltözhető.
Ár: 10 millió Ft.

3. Gyomaendrődön (Endrődi részen) kétszintes családi ház eladó, két szoba , konyha ,nappali.
Összkomfortos, központi fűtéses, melléképületekkel. Az ingatlan tehermentes. Ár: 9 millió Ft.

4. Gyomaendrődön a Gyóni G. utcában összközműves, felújított 100 m2-es ikerház eladó. 1+3 fél
szoba, amerikai konyhás (mosogató, tűzhely, sütő beépítve), nappali, fürdőszoba, külön WC,
lépcsőház, kazánház, közlekedő, gardrob. Garázs gazdasági épülettel egyben. Lakótelepi csere
lehetséges értékegyeztetéssel. Ár: 10,5 millió Ft.
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5. Alföldi fürdőváros - Gyomaendrőd (Gyoma) - központjától néhány percre amerikai stílusú családi
ház eladó. A ház alapterülete 173 m2, amelyből 35 m2 garázs, a külön álló garázs 30 m2. A telek
nagysága 1064 m2. A ház készültségi foka kb. 75 %. A ház 38 cm-es Ytong falazattal rendelkezik,
Bramac cserép fedéssel, minőségi fa nyílászárókkal . Teljes hő híd mentes kivitelezéssel épült 2002ben. Beépítésre került 3 db Schiedel kémény, 1db a nappaliban kandalló részére, 2 db a kazánházba a
gáz- és vegyes tüzelésű kazánnak. A fűtés gázkazánnal van jelenleg illetve kiépítve. A billenő
garázsajtók az ipari garázsajtóknál alkalmazott kettős görgős felfüggesztésűekés 40 mm vastag
panelekből állnak. A házban a riasztó és a központi porszívó be van vezetékelve. A házhoz tartozik
egy 110 m-es fúrott kút, amelynek vize kettős vízvezeték rendszerrel be van vezetve a házba, valamint
egy hagyományos ásott kút is található a telken. A helységek glettelve és festve vannak, belső
nyílászárók nincsenek, padló burkolatok hiányoznak – kivétel a mosókonyha, a közlekedő-gardrób
illetve a fürdőszoba I. Az építkezés teljes folyamatáról fotók készültek az alapásástól a cserepezésig.
Ár: 145.000 Ft/m2 ( a különálló garázs nem számolandó), 25 millió Ft. Esze Tamás utca 2.

6. Gyoma központi részén eladó egy 2 szoba hallos fiatalos belső kiképzésű családi ház, rendezett 150
m2
-es kerttel. Irányár: 8 millió Ft.
7. Nagyon jó állapotú családi ház 3 szoba hallos összkomfortos, garázsos melléképülettel 100-as
telekkel Gyoma központjában eladó. Alkuár: 11,5 millió Ft
8. Gyomán magtárlaposi részen, 100 m2 területű 3szobás, tetőtér beépítésű ház, nagy kertel, nyugodt
helyen eladó. Irányár: 12 millió Ft.
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9. Gyomaendrődön(Endrődirészen) Madizol cipőgyártó üzem eladó.Az üzemben jelenleg termelés
nem folyik.Az üzem többcélú hasznosítása lehetséges. Volt iskola épület. Az épület vályog falazatú.
Telek: 1074 m2, épület hasznos alapterület: 314 m2.
Irányár: 10.900.000,- Ft
Fajlagos ár: 34.713,- Ft.
Hirdető: Cseti Ingatlanközvetítő és Értékbecslő Bt. ( Szarvas )

