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Tárgy:  „Békés-Dánfok Öko- és 
Aktívturisztikai Központ” fejlesztési 
pályázat benyújtása Magyarország-
Románia Határon Átnyúló 
Együttműködési Program 2007-2013 
HURO/1101 

Sorszám: IV/22. 

Előkészítette: 
Gál András osztályvezető 
Műszaki Osztály 

Döntéshozatal módja: 
Minősített többség az SZMSZ. 18. § (3) 
bekezdés f) pontja alapján 

Véleményező 
bizottság: 

Pénzügyi Bizottság 
Tárgyalás módja: 
Nyilvános ülés  

Egyéb előterjesztés 
Békés Város Képviselő-testülete 

2012. január 26-i ülésére 

Tisztelt Képviselő-testület! 

Magyarország – Románia Határon Átnyúló Együttműködési Program 2007-2013. 
HURO/1101. felhívás 

2.1.3. Turizmusfejlesztés – infrastrukturális beruházások 
 
Keretösszeg € 7 088 272 
Pályázható összeg € 500.000 – € 1.500.000  
Előleg-igénylés 10% 
Jogosultság (minden partnerre 
vonatkozóan) 

állami intézmények, önkormányzatok és 
szervezeteik, nem-kormányzati szervezetek 
(non-profit szervezetek) 

Benyújtás határideje 2012. január 31.  
Megvalósítás időtartama 24 hónap 
A kiírás alapján támogatható kerettevékenységek:  

1. Erdei útvonalak tervezése, megvalósítása, jelzésekkel történő ellátása; lovas-
útvonalak, gyalogtúra- és kerékpáros útvonalak, stb. (az aktív turizmus 
vonatkozásában); pihenőhelyek kialakítása, hasonló fejlesztések 

2. Látogatóbarát, interaktív kiállító-központok/épületek létesítése  
3. Tematikus turisztikai csomagok létrehozása, közös marketing eszközök és 

információs rendszerek készítése  
4. Eszközök, a turizmus céljait szolgáló környezetbarát járművek (kerékpárok, kenuk, 

vizibiciklik, stb.) beszerzése, amennyiben turisztikai helyszínek, szolgáltatások már 
rendelkezésre állnak 

5. Közös marketing eszközök és információs rendszerek az első három tevékenységgel 
kapcsolatban  

6. A turizmusra és a kulturális fejlődésre hatással levő történelmi emlékek, épületek, 
látnivalók rehabilitációja/rekonstrukciója, amelyek köré határon átnyúló jelentőségű 
turisztikai csomagok alakíthatók ki, mint pl. vallási, történelmi útvonalak; vagy 
kulturális örökség körül koncentrálódnak.  
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SPECIÁLIS INTÉZKEDÉSEK: 
A 3, 4 és 6 kerettevékenység esetében csak a marketinget érintő tevékenység esik az állami 
támogatás hatálya alá. Az ezen tevékenységekre adott támogatás esetén a de 
minimis/ideiglenes támogatás hatálya érvényesül.  
A 4. tevékenység esetében általános szabály, hogy a kizárólag eszközbeszerzést célzó projekt 
nem támogatható. Azt ki kell egészítse más tevékenység, egy vagy több kerettevékenységből.  
Infrastrukturális beruházás nélküli projektek nem támogathatók jelen (1101) felhívásban – az 
1,3,4,5 kerettevékenységek nem valósíthatók meg infrastrukturális beruházási tevékenységek 
(2 és 6) nélkül.  
FEJLESZTÉSI TERV: 
 
Vezető partner: Békés Városi Kecskeméti Gábor Kulturális, Sport és Turisztikai 
Központ 
Határon túli partner: Zerind Község 
 
Tevékenységek: 
 
BÉKÉS:  

• A Dánfoki Üdülőközpont Szállodájának átépítése interaktív kiállító központtá; 
• Kerítés építése; 
• Természetismereti erdei élménypark, vízi tanösvény létesítése Dánfok területén; 
• A szabadstrand fejlesztése, szolgáltatásbővítése (homok-feltöltés, további 

élményelemek biztosítása, sporteszközök, kerékpárok beszerzése, tárolók építése); 
• Szabadtéri foglalkoztató építése, fedett kiülők beszerzése; 
• Gasztro komplexum, vizesblokk; 
• Lakóautós rész infrastruktúrájának kiépítése; 
• Közvilágítás felújítása; 
• EU-konform fajátszótér kialakítása (esetleg kreatív játékokkal is); 
• A Dánfoki csatorna mederrendezése; 
• Internetcsatlakozás WIFI-vel való biztosítása; 
• Békés-Dánfok és a műemlék-épületek kitáblázása a városban; 
• Turisztikai csomagok kialakítása (műemlék-túra, templom-túra, Körösvölgyi ökotúra, 

stb.) és azok két- vagy háromnyelvű kiadványban történő megjelentetése. 
• 15.000 db kiadvány megjelentetése a két helyszín fejlesztéseiről, új szolgáltatásairól 

magyar, román és angol nyelven 
 
ZERIND KÖZSÉG:  

• Vendégház felújítása – vendégszobák, öltözők, 17 főnek szálláshely; 
• Megújuló Energia: Napkollektor; 
• Tetőtér beépítése – közösségi tér; 
• Istálló, fogathajtó versenypálya; 
• Lovaglópálya, hintó, sétautak; 
• Teniszpálya, park; 
• Kerékpárok, kenuk beszerzése; 

 
HATÁRON ÁTNYÚLÓ HATÁS  
A projektben elengedhetetlen a HATÁRON ÁTNYÚLÓ HATÁS biztosítása - 
csereprogramok, szakmai tanulmányutak, határon átnyúló hasonló fejlesztések, közös 
turisztikai kiadvány, közös informatikai portál for májában.  
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Határon túli partner: 

• Zerind Község 
A partnerenkénti beruházások mellett fontos a közös programok (1-1 támogatásból 
finanszírozott tábor, csereprogram) és közös kiadvány készítése, egymás turisztikai és 
kulturális értékeinek kölcsönös megismertetése. 
 
Határon átnyúló tevékenységek: 

• Kölcsönös programszervezéssel iskoláink, intézményeink közötti együttműködés 
jöhet létre aktív- és ökoturizmus, túravezetővel történő természetjárás, környezeti 
nevelés és szemléletformálás keretében a projekt során kialakítandó 
létesítményekben; 

• Kétnyelvű, környezeti nevelési, a Körösök Völgye természeti és kulturális ismereteire 
alapozó, iskolák számára kialakítandó információs rendszer honlap formájában 

• online marketing (közösségi oldalak, Google Adwords);  
• 15.000 db turisztikai kiadvány  (6000 magyar, 6000 román, 3000 angol nyelven) 
• Közös marketing eszköz lehet a két megye turisztikai szolgáltatóinak tájékoztatása, 

képzése a Körösök Völgye természeti és turisztikai értékeiről. 
 
ELSZÁMOLHATÓ KÖLTSÉGEK: 
A projektben szakértők, megvalósítók alkalmazása is lehetséges. Az alábbiak lehetnek 
elszámolható költségek: 

• Előkészítés: műszaki tervek; tanulmányok, kutatások, adatbázisok; kötelező 
engedélyek; projekttalálkozó költségei; utazás; szakmai fordítás; külső tanácsadás, 
projekt kidolgozása. 

• Megvalósítás: 
o személyi (alkalmazotti) bérek; szakértői díjak; 
o utazás; szállás; étkezés; napidíj; külső szolgáltatások (külső menedzsment, 

szakértői díj, rendezvényszervezés, nyilvánosság, egyéb); 
o eszközök, felszerelések; 
o irodaszer; 
o beruházási költségek 

� földvásárlás – a költségek 10%-ában, ha azt az utóbbi 5 évben nem 
érintette állami/EU-s támogatás 

� ingatlanvásárlás - ha azt az utóbbi 5 évben nem érintette állami/EU-s 
támogatás 

� épületek építése, felújítása – ha nem a pályázó a tulajdonos, akkor a 
projekt befejezése után 10 éves szerződést kell kötnie a tulajdonossal 
földet vagy épületet érintő beruházás esetén. 

o Pénzügyi költségek: tranzakciók, banki szolgáltatás, biztosítás, garancia, jogi 
tanácsadás, közjegyzői díjak a projekttel kapcsolatban 

o Adminisztratív költségek: telefon, internet, rezsi, irodaszer 
 
A pályázható összeg: min. 500.000 € - max. 1.500.000 € 
Támogatási intenzitás: magyar oldalon: 95%, román oldalon: 98% 
Önerő: magyar oldalon: 5%, román oldalon: 2 %.  
Előlegigénylés: 10%  
Megvalósítás ideje: 24 hónap 
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A 2.1.3. Turizmusfejlesztés komponensre rendelkezésre álló keretösszeg: 7.088.272 € 
 
KÖLTSÉGSZÁMÍTÁS:  
Békés-Dánfokra vonatkozóan: 
Összköltség 
 

1.199.240 EUR 

Támogatás (95%) 1.139.278 EUR 
Önerő (5%) 59.962 EUR 

 
Kötelező mellékletek a pályázat részeként:  

- pályázati formanyomtatvány és mellékletei 
- Közös megvalósíthatósági tanulmány angol nyelven 
- Tervezői költségkalkuláció 

 
 

 

Kérem a T. Képviselő-testülettől az alábbi határozati javaslatok elfogadását. 

Határozati javaslatok: 

 
1.) Békés Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Magyarország-Románia 

Határon Átnyúló Együttműködési Program 2007-2013 HURO/1101 kiírás 2. 
prioritás 2.1 beavatkozási terület 2.1.3 tevékenységi területre a „Békés-Dánfok 
Öko- és Aktívturisztikai Központ” fejlesztésével kapcsolatos pályázat Békés 
Városi Kecskeméti Gábor Kulturális, Sport és Turisztikai Központ általi 
benyújtását támogatja.  

2.) A pályázat Békés Városi Kecskeméti Gábor Kulturális, Sport és Turisztikai 
Központra eső összköltsége nettó 1.199.240 EUR, a 95 %-os igényelt támogatás 
nettó 1.139.278 EUR, 5% saját erő, nettó 59.962 EUR. A pályázat befogadása 
esetén a megvalósítási időtartam alatt a pályázat pénzügyi finanszírozását 
Békés Város Önkormányzata vállalja olyan módon, hogy az intézmény által 
benyújtott, számlákkal és szerződésekkel alátámasztott kifizetések teljesítésére, 
a felmerülés mértékének arányában forrást biztosít.  

3.) Az Önkormányzat és az intézmény az 2. pont szerinti finanszírozás 
biztosítására és a részletszabályok rögzítése érdekében megállapodást köt. A 
megállapodás megkötésre felhatalmazza Izsó Gábor polgármestert.  

 
Határid ő: Intézkedésre azonnal 

Felelős:  Izsó Gábor polgármester 

Békés, 2012. január 25. 
         Izsó Gábor 
        polgármester 
 

Jogi ellenjegyző 
 

Pénzügyi ellenjegyző 



1. 

KIEGÉSZÍTÉS  
A IV/22. sorszámú egyéb előterjesztéshez 

(„Békés-Dánfok Öko- és Aktívturisztikai Központ” fejlesztési pályázat benyújtása 
Magyarország-Románia Határon Átnyúló Együttműködési Program 2007-2013 

HURO/1101) 

Tisztelt Képviselő-testület! 
A pályázat előkészítőivel folytatott egyeztetés alapján szükséges a IV/22. sorszámú 

előterjesztésben foglaltak pontosítása. 

A Kecskeméti Gábor Kulturális Központ a pályázati anyag elkészítése során felmerült 
előkészítési költségek (1.060.000,- Ft + ÁFA - tervezési költség, 300.000,- Ft + ÁFA 
megvalósíthatósági tanulmány írás költsége) megelőlegezését is kéri, azzal, hogy ez a költség a 
pályázat eredménytelensége esetén is felmerül. A pályázatban ezt a költséget el lehet számolni, 
tehát annak nyertessége esetén az Intézmény támogatásként ez az összeget is le tudja hívni, és 
vissza tudja utalni az Önkormányzat részére. 

Kérem a T. Képviselő-testületet, hogy az eredetileg kipostázott előterjesztésben foglalt 
határozati javaslat helyett az alábbi határozati javaslatot szíveskedjen elfogadni. 

Határozati javaslat: 

1. Békés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyarország-Románia 
Határon Átnyúló Együttműködési Program 2007-2013 HURO/1101 kiírás 2. 
prioritás 2.1 beavatkozási terület 2.1.3 tevékenységi területre a „Békés-Dánfok Öko- 
és Aktívturisztikai Központ” fejlesztésével kapcsolatos pályázat Békés Városi 
Kecskeméti Gábor Kulturális, Sport és Turisztikai Központ általi benyújtását 
támogatja. A pályázat Békés Városi Kecskeméti Gábor Kulturális, Sport és 
Turisztikai Központra eső összköltsége nettó 1.199.240 EUR, a 95 %-os igényelt 
támogatás összege nettó 1.139.278 EUR, az 5% saját erő nettó 59.962 EUR. A 
pályázat pénzügyi finanszírozását Békés Város Önkormányzata vállalja olyan 
módon, hogy az intézmény által benyújtott, számlákkal és szerződésekkel 
alátámasztott kifizetések teljesítésére, a felmerülés mértékének arányában forrást 
biztosít azzal, hogy az Intézmény köteles az általa elnyert támogatás bankszámlájára 
történő megérkezését követő öt napon belül az Önkormányzat által megelőlegezett 
összeget az Önkormányzat bankszámlájára visszautalni. 

2. Az Önkormányzat és az intézmény az 1. pont szerinti finanszírozás biztosítására és a 
részletszabályok rögzítése érdekében megállapodást köt. A megállapodás 
megkötésre felhatalmazza Izsó Gábor polgármestert. 

3. Békés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete hozzájárul ahhoz, hogy nyertes 
pályázat esetén az Intézmény az Önkormányzat kizárólagos tulajdonát képező Békés 
Dánfoki Üdülőközponton a pályázat megvalósításához szükséges felújítási, 
korszerűsítési, átalakítási, bővítési vagy egyéb munkálatokat elvégezze. 

Határid ő: intézkedésre azonnal 
Felelős:                   Izsó Gábor polgármester 

Békés, 2012. január 26. 
            Izsó Gábor  

   polgármester 
Jogi ellenjegyző 

 

Pénzügyi ellenjegyző 


