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Tisztelt Képviselı-testület! 

 
A Körösök Völgye Natúrpark Egyesület megkereste Önkormányzatunkat egy 

„Körösök Völgye” címet viselı útikönyv sorozat kiadásával kapcsolatban, melynek elsı 
kötetében a Közép-Békési települések között Békés is megjelenhetne. A hiánypótló 
könyvsorozat kiadásának gondolata korábban onnan eredt, hogy egy budapesti kiadó 
megkereste az egyesületet egy hasonló ajánlattal, ám a jelentıs költségek mellett a budapesti 
irányítás, a helyismeret hiánya nem jelentett elég garanciát a kiadvány sikerére.  

Az Alexandra, vagy a Libri könyvesbolt-hálózat üzleteiben nincs egyetlenegy darab 
könyv sem a Körösök Völgye térségérıl. Valójában még nem is készült útikönyv 
térségünkrıl. 

A Körösök Völgye Natúrpark Egyesület a tervek szerint egy olyan útikönyv-sorozatot 
adna ki, melynek darabjai kb. 200 oldalas kiadványok lennének, egységes fıcíme a Körösök 
Völgye lenne, mint márkanév, és a sorozat egyenként dolgozza fel a Körösök Völgyében 
található kisebb desztinációkat, mint például: Közép-Békés, Sárrét, Szarvas és környéke, 
Bihar, stb. Természetesen prioritást élveznek a Körösök Völgye Natúrpark Egyesület 
tagtelepülései. 

Mivel az alapötlet Békéscsaba Megyei Jogú Város önkormányzatától származik, az 
elsı útikönyv címe: Körösök Völgye - Közép Békés lesz (Békéscsaba, Gyula, Békés, Doboz, 
Tarhos, Sarkad, Szabadkígyós települések által határolt térség turisztikai vonzereit 
bemutatva), melyet a tervek szerint már az idén meg lehetne vásárolni a könyvesboltokban. A 
megjelölt települések kivétel nélkül jelezték részvételi szándékukat az útikönyvben.  
 
A koncepció szerint ez az útikönyv sorozat rendhagyó módon nem az egyes települések 
fıutcáit, templomait, tradicionális épületeit lesz hivatott bemutatni (természetesen nem 
maradhatnak ki), hanem a hangsúlyt a térség aktív turisztikai vonzerıire (lovas-, 
horgász-, öko-, vízi-, kerékpáros turizmus, természetjárás, tanyasi térségek és természeti 
értékek bemutatása) helyezik. 
 
A kiadvány további paraméterei: 
Formátum: A/5 
Terjedelem:  kb. 200 oldal 
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Színnyomás: 4+4 
Papír: belív: 115 gr-os mőnyomó, borító 240 gr-os mőnyomó karton 
Példányszám:  5000 db 
 

A nívós külcsín mellett, a belbecsrıl autentikus szakemberek közremőködése 
gondoskodik, így helyben Békéscsabán talált az egyesület egy olyan személyt, aki kiváló írói 
vénával rendelkezik, életét tölti a Körösök Völgyének folyóin, erdıiben, városaiban, falvaiban 
és győjti évek óta a feljegyzéseket, emlékeket a természeti értékeinkrıl, vonzerıinkrıl, 
néphagyományainkról, legendáinkról és nem utolsó sorban 80.000 db-os 
fényképgyőjteménnyel rendelkezik a desztinációnkról. A fiatalembert Tószögi Györgynek 
hívják és a Körös-Horgász újság alapítója, szerkesztıje immáron öt éve.  
 

Az egyesület emellett felvette a kapcsolatot az Alexandra könyvesbolt beszerzési 
vezetıjével, így ahogy elkészültek a könyvek, meg is jelenhetnek a könyvesboltjaikban. Más 
értékesítési csatornákat is igénybe fognak venni (online vásárlás, közvetlen értékesítés, 
Tourinform Irodák, turisztikai kiállítások) valamint az önkormányzatok ingyen juthatnak 
hozzá korlátozott példányszámhoz - összesen 1000 db útikönyv kerül térítésmentesen átadásra 
az érintett önkormányzatoknak.  

A könyv kiadásával párhuzamosan minden önkormányzat a saját honlapján biztosít 
egy mikrosite-ot, melyen egységes arculati elemekkel lenne megjelenítve a Körösök Völgye 
desztináció turisztikai kínálata végre egységesen, egy márkanév alatt.  
 
A kiadvány költségei: 
 

Ssz. Település
Lakosság 
(2005)

Megoszlás     
(%)

Településre jutó 
önrész (Ft)

1. Békéscsaba 65 691 47,39% 2 121 675

2. Békés 21 112 15,23% 681 871

3. Gyula 32 355 23,34% 1 044 995

4. Doboz 4 591 3,31% 148 279

5. Tarhos 1 034 0,75% 33 396

6. Sarkad 10 901 7,86% 352 078

7. Szabadkígyós 2 940 2,12% 94 956

138 624 100,00% 4 477 250Összesen  
 
 
A bekerülési költségek megoszlása: 

Körösök Völgye Útikönyv                  
költségek

Mennyiség Mértékegység Egységár Összesen

Adatgyőjtés, grafikai tervezés 1 darab 1 625 000 1 625 000

Nyomdai elıkészítés, levilágítás 200 oldal 1 875 375 000

Kinyomtatás 5000 darab 450,45 2 252 250

Promóciós eszközök: Roll Up 2 darab 75 000 150 000

                                  Plakát 300 darab 250 75 000

Összesen 4 477 250

adatok Ft-ban
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Mint az a fenti táblázatból is jól látszik Békés városát, megjelenés esetén, 681.871,- Ft 
önerı terhelné. Az értékesítésbıl származó bevételek felhasználásáról a Körösök Völgye 
Natúrpark Egyesület elnöksége fog a jövıben dönteni. Békés Város Önkormányzata 
Képviselı-testületének és Szerveinek Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló 
7/1995. (III. 3.) önkormányzati rendelet (SZMSZ) 38. § (6) bekezdése szerint „A 
polgármester átruházott hatáskörben jogosult kötelezettséget vállalni, és elıirányzatot képezni 
a költségvetésben nem tervezett többletkiadásokra, esetenként 2 millió Ft értékhatárig, forrás 
megjelöléssel és 500 EFt feletti tételek esetében beszámolási kötelezettséggel a képviselı-
testület következı ülésére.”. Mindezek alapján a kiadvány bekerülési költségérıl a 
polgármester saját hatáskörben is dönthet, ám mivel a 2011. évi költségvetés konkrét számai 
még nem ismertek, így a Képviselı-testület döntését kérjük a kiadvány megjelentetéséhez.  
 
Határozati javaslat: 

 
1. Békés Város Önkormányzatának Képviselı-testülete egyetért azzal, hogy a 

Körösök Völgye Natúrpark Egyesület, mint Szolgáltató leszerzıdjön a Körösök 
Völgye útikönyv elsı kötetére Békés városával. 

 
2. Békés Város Önkormányzatának Képviselı-testülete 2011. évi költségvetésében 

biztosítja a kiadványban való megjelenéshez szükséges önerıt, legfeljebb 
700.000,- forint erejéig.  

 
3. Békés Város Önkormányzatának Képviselı-testülete felhatalmazza 

polgármesterét, hogy a kiadvány létrehozásával kapcsolatos további 
intézkedések, nyilatkozatok megtételérıl gondoskodjon, az ezzel kapcsolatos 
okiratokat aláírja. 

 

Határid ı:       értelem szerint  

Felelıs:          Izsó Gábor polgármester  

Békés, 2011. január 19. 
Izsó Gábor 

polgármester 
 

Jogi ellenjegyzı 

 
Pénzügyi ellenjegyzı 
 
 


