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Békés Város Képviselı-testülete 

2011. január 27-i ülésére 

Tisztelt Képviselı-testület! 

Békés város Képviselı-testülete 2010. decemberi ülésén úgy határozott, hogy az önkormányzati 
tulajdonban lévı Dánfoki Üdülıközpont mőködtetésével 2011. évben a Békés Városi Kulturális 
Központot bízza meg. A feladatellátás törvényességének biztosítására az intézmény alapító okiratát 
módosítani szükséges 

Az Intézmény vezetıjét felkértük, hogy az Üdülıközpont mőködtetésére vonatkozó szakmai tervét, 
valamint ennek megvalósítása érdekében a felmerülı kiadásokat és bevételeket is tartalmazó pénzügyi 
tervét készítse el és terjessze a képviselı-testület elé.  

Az Üdülıközpont 2011. évi mőködtetése várhatóan önkormányzati támogatás nélkül nem tud 
megvalósulni, a támogatásként biztosítandó fedezet közpénz, így annak összegérıl, valamint célszerő és 
racionális felhasználásáról a képviselı-testület jogosult dönteni. A program megvalósításához a testület 
által jóváhagyott elıirányzatot a Polgármesteri Hivatal a 2011. évi költségvetésben mőködési tartalékok 
között tervezi meg. 
 

Kérem a határozati javaslat elfogadását. 

Határozati javaslat: 

Békés Város Képviselı-testülete  

1. a Dánfoki Üdülıközpont 2011. évi szakmai programját az elıterjesztés szerint elfogadja. 

2. a szakmai program megvalósításához a 2011. évben …………..,- Ft összegő elıirányzatot 
különít el költségvetésében a mőködési célú céltartalékok között. 

Határid ı: értelem szerint 

Felelıs: Izsó Gábor polgármester  

Békés, 2011. január 24. 
Izsó Gábor  

polgármester 
Jogi ellenjegyzı 

Pénzügyi ellenjegyzı 
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A Dánfoki Üdülıközpont 2011. évi szakmai és pénzügyi terve 
 

Békés Város Képviselı-testülete 2011. január 1-tıl a Dánfoki Üdülıközpont üzemeltetését a Békés 
Városi Kulturális Központ kezelésébe adta.  
Az átadás-átvétel 2011. január 7-én megtörtént. Az átadás-átvétel tényét jegyzıkönyv rögzíti. Ez 
után kezdıdött el az üdülıközpont üzemeltetési és pénzügyi tervének elsı körös kidolgozása.  
A jelenlegi helyzet megismerése az eddig eltelt idıszakban egyre több olyan kérdést vet fel, melyek 
szakszerő megválaszolására az eddigi idıszak nem elégséges. Így jelen állapotban szakmailag 
alátámasztott becslést tudunk adni az üdülıközpontban feltétlenül szükséges munkálatok 
elvégzésérıl és ezek pénzügyi vonzatáról. Ezek a beavatkozások a turisztikai szolgáltatások 
elindítása kapcsán feltétlenül szükségesek, bár a pénzügyi fedezet pillanatnyilag nem látható teljes 
mértékben.  
 
Jelenlegi állapot bemutatása 
A Békés Dánfoki üdülıközpont területén 1 fıépület, 1 kör épület, 1 porta, 1 szabadstrand, 1 
kıépület, és 18db faház található.  
 
A fıépület alapvetı problémái, hogy a tetın a cserepek mállnak, el vannak mozdulva és beázik az 
épület. Ebbıl fakadóan, több helyen vizesedés figyelhetı meg az épületen. A főtés több éve nem 
üzemel. Nem lehet tudni, milyen állapotban van. Szakember pontos állapotfelmérésére van szükség. 
Amennyiben a főtés technológia alkalmatlan feladata ellátására, megszüntetését javasoljuk, mert 
akadályozza a felújítási mőveleteket. A vízrendszer hálózat kiépítése korszerőtlen.  
A fıépület berendezései teljesen korszerőtlenek, kopottak, komfortérzetet nem biztosítanak.  
A szobákban átlagosan 2 db ágy, 2db polc, 2db szék, 1db tv szekrény és 1db ruhásszekrény 
található. Az ágyak teljesen használhatatlanok, új kárpitozásra és új vasalatra van szükségük. A 
javítási költségek majdnem fedezik az újak beszerzési árát.  
A vizes egységben be van építve 1db wc kagyló, 1 db mosdó kagyló csapteleppel és 1db 
zuhanykabin zuhanyteleppel. A wc kagyló, a mosdó kagyló, a csaptelep használható állapotban van, 
azonban a zuhanykabinok és azok csaptelepei cserére szorulnak, mert nem mőködnek.  
A közös nappali helyiség üres és lelakott, funkcióját nem tölti be. Bútorzat nincs, teljes mértékében 
hiányos. 
A folyosó falai salétromosak, a padló elavult. Teljes felújításra szorul.  
A fıépület komplex hiányosságai miatt a szobák felújítási munkáihoz, 2011 évben költségvetés 
hiányában nem érdemes hozzá kezdeni. Az alsó büfé, valamint a felsı terasz rész, kimagaslóan 
alkalmas nyári ifjúsági szórakozó helynek. Ezen okok miatt a fıépület részegységeire tagolva 
kerülne felújításra.  
 
A körépület berendezései korszerőtlenek és alkalmatlanok funkciójuk betöltésére. A padló kopott, 
az ágyak használhatatlanok (évek óta leselejtezettek), a szivacsok nem cserélhetık, beépítettek. A 
vizes egységben a bojlerek mőködése kérdéses, kívülrıl rozsdásak. A körépület szerkezete jó, a 
teljes rekonstrukció azért indokolt, mert itt a legkönnyebb a teljes infrastruktúra kiépítése. A víz 
adott, tv kábel kivitele könnyen megoldható, a főtés helye kiépített, így egy kandalló beállításával 
létrehozható. 
 
A faházak legnagyobb problémája, hogy beáznak, ennek következtében a mennyezet néhol el van 
korhadva. A falak épek, a berendezés korszerőtlen, az ágyak használhatatlanok (leselejtezettek). Az 
ablakokra szúnyoghálót kell készíttetni, van ahol a nyílászáró csere is indokolt. 
Minden épület esetében a nyílászárók cserére szorulnak. Ez pályázati forrásból finanszírozható. 
Ehhez az szükséges, hogy a város által nyújtandó támogatás egy összegben kerüljön a kulturális 
központ bankszámlájára. 
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ELİZETES KÖLTSÉGBECSLÉS  
 
A dánfoki ifjúsági üdülıközpont és szálloda helyreállítási munkáiról. 
A költségbecslés tájékoztató jellegő, mivel a pontos állapot felmérésére nem nyílt lehetıség az idı 
rövidsége miatt. A becslés a szemrevételezés és minimális felmérés alapján készült. A létesítmények 
épületgépészeti berendezéseirıl, vezetékhálózatáról nincsen információnk, mivel nagy részük jelen 
pillanatban üzemen kívül van. Az eltakart épületszerkezetek állapotáról szintén nem áll 
rendelkezésünkre megfelelı információ így a költségbecslés tájékoztató jellegő. A részletes és 
pontos elızetes költségszámításokra megfelelı idıt és költségkeretet szükséges biztosítani. 
A költségbecslésben az egyes épületrészeket külön-külön tárgyaljuk, valamint két alternatívát 
mutatunk be mely szerint a feltétlen szükséges munkák mellett mi az, amit tőzoltás jelleggel az alap 
üzemelés érdekében biztosítani szükséges. 
 
Fıépület helyre állítása 
A fıépület szállodai szobái olyan kínálatot nyújtanak, amely csak a létesítmény és az épület teljes 
felújítása és átalakítása, valamint a szálloda szolgáltatás bıvítése mellett érvényesülhetnek. Emellett 
a szállodai szobák teljes körő felújítása lenne szükséges, amely a fenti okok miatt nem célszerő 
jelen helyzetben. 
A konyha, melegítı konyhaként kis költséggel (fıleg eszköz és személyi feltételek biztosításával) 
üzembe helyezhetı. Az ebédlı jelenleg is jó állapotban van, a nyílászárók felújítása javítása 
szükséges. 
Alapvetıen itt a Büfé, a tetıterasz és a földszinti terasz helyreállítására koncentrálunk, amely a 
szolgáltatáshoz elengedhetetlen és a leghamarabb kínál lehetıséget a bevételi források bıvítésére. 
A teraszok burkolatának elbontása szükséges, azok jelen állapotban felfagyottak hiányosak, az 
esztétikai hiányosság mellett a tetıterasz be is ázik, amely az alsó fedett fogyasztótérben jól 
láthatóan meg is jelenik. Az elázott sóterhelt vakolatokat szintén el kell távolítani. A terasz jellegét 
és adottságait rontja az elhasználódott polikarbonát tetı mindezek mellett elválasztja a jól együtt 
használható alsó és felsı teraszt. Szükséges a lépcsıt javítani, a korlátokat újjá kell építeni. Új 
burkolatokat kell építeni a fal felületeket vakolatjavítást követıen festeni szükséges. Az elektromos 
hálózatot a funkciónak megfelelıen át kell alakítani. 
A teraszok helyreállításának becsült költsége:  3.381.500.- Ft 
A Büfé helyreállításának becsült költsége:   942.000.-Ft 
 
Közös WC zuhanyzó 
A szolgáltatások egy részének (faházak, park, rendezvény, kemping) biztosításához elengedhetetlen 
a közös tusolási és WC használati lehetıség biztosítása. A tábor létesítésekor kiépítették ezen 
funkciókat, de azóta nemigen újították fel ezen létesítmény részeket, jelen állapotukban 
gyakorlatilag használhatatlanok. Szükséges ezen funkciók újjáépítése. A meglévı burkolatokat el 
kell bontani, a víz és szennyvíz vezeték hálózatot részben újjá kell építeni. A fal és padlóburkolatok 
alatt megfelelı technológiai víz szigetelést kell készíteni. A falakon és a padlón új hidegburkolatot 
kell kialakítani. Szükséges a WC kabinok elválasztó falainak felújítása, javítása. A zuhanyokat WC 
berendezéseket valamint a mosdókat javítani nem lehet, azok cseréje szükséges. 
A vizesblokkok felújításának újjáépítésének becsült költsége:   8.130.000.- Ft 
 
Faházak felújítása, helyre állítása 
A területen álló faházak állapota rendkívül elhanyagolt és rendkívül vegyes képet mutat. Ezeken 
látszik a legjobban az eltelt idı, valamint az elmaradt karbantartások és felújítások hiánya. Mind 
külsıleg mind belsıleg elhanyagoltak, jelen állapotukban használhatatlanok.  
A létesítmény részeken szükséges a padló burkolat cseréje, a belsı elektromos hálózat teljes 
felújítása. A nyílászárókat részben cserélni részben javítani szükséges. A belsı burkolatok felújítása 
értelmetlen, új vázszerkezeten gipszkarton burkolatot szükséges kiépíteni, többlet hıszigeteléssel. A 
meglévı tetıfedést és csapadék elvezetı rendszert javítani szükséges. Mivel a faházak eltérı 
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méretőek ezért a költségbecslés egy átlagos mérető 6x6m-es faház figyelembe vételével készült. 
Javasolható lenne, hogy a faházakat önálló vizesblokkokkal, és főtési lehetıséggel kellene ellátni, 
amely a faházak komfort szintjét, kihasználhatóságát növelné, de ez nem szerepel a költségbecslés 
tételeiben. 
Faház felújítása 6x6 méretben 1 db:  1.597.800.- Ft. 
8 db Faház felújítása: 12.782.400.- Ft. 
 
Körépület helyre állítása felújítása 
Az épület állapota erısen leromlott, mégis a legegyszerőbben helyrehozható, mivel önállóan is 
megállja a helyét, mint szállás kínálat, emellett a szobák főtése megoldható. A belsı elrendezés 
megfelelı, de a berendezések és a belsı kialakítás erısen elhasználódott, leromlott állapotú. A belsı 
burkolatokat cserélni szükséges, a belsı elektromos hálózatot nagy részben át kell építeni. A belsı 
fal és mennyezeti felületeket festeni, javítani kell. A nyílászárókat javítani, illeszteni szükséges. A 
fürdıszobák teljesen elavultak gyakorlatilag teljes felújításukra és átépítésükre van szükség. Az 
épület külsı felújítása is elengedhetetlen, mivel kívül is elhanyagolt állapotok tapasztalhatók. 
Lakószoba felújítása, újjáépítés becsült költsége:  514.500.-Ft 
Elıtér felújítása, újjáépítés becsült költsége: 118.700.-Ft 
Fürdı felújítása, újjáépítés becsült költsége: 901.900.-Ft  
Homlokzat felújítása, újjáépítés becsült költsége: 1.530.000.-Ft 
10 szoba és hozzátartozó helyiségek felújítása összesen: 11.773.000.-Ft 
 
Az épületek közötti zöld felület sem kelti semmiféle gondozott környezet hatását, és emellett 
nincsenek meg a szükséges játszótéri eszközök sem a kisebb korú gyermekek szórakoztatására. 
Külsı kerti berendezések bútorok (hinta, gyermekvár, kiülı): 1.420.000.-Ft. 
 
Ezen felújítási költségek nem tartalmazzák a belsı berendezések költségeit, nem tartalmazzák a 
fıépület és a közös zuhanyzó tetıszerkezetének, lapos tetıjének javítási költségeit mivel ezek jelen 
pillanatban nem felmérhetık, nem becsülhetık.  
 
Ezek azok a munkálatok, amelyek a létesítmény alapszintő mőködéséhez feltétlenül szükségesek. 
Mint a költségbecslésbıl is kiderül, több tényezıvel nem számoltunk, amelyek késıbb esetlegesen 
felmerülhetnek. 

Összesített költségek 
Fıépület     4 323 500 
Körépület     11 778 000 
Közös WC     8 130 000 
Kerti bútorok     1 420 000 
Faház     12 782 400 
Végösszeg     38 433 900 

 
 
„T őzoltásos” változat 
Létrehoztunk egy vészforgatókönyvet, amely a szükségesnél is kevesebb elemet tartalmaz és tényleg 
csak az elindulás költségeit veszi figyelembe, bár ez, nézetünk szerint nem alternatíva mivel a tábor 
üzembe helyezése a cél és nem a papírforma szerinti „megnyitás” vezérel bennünket. Ezt a vész 
költségvetést „tőzoltásnak” neveztük el ezzel is hangsúlyozva, hogy nem ez a kívánatos és 
elengedhetetlen volumen, ez csakis a létezésre koncentrál. 
 
Fıépület tekintetében a földszinten és a büfében csak padló burkolat felújítást vesz figyelembe, egy 
rövid kihordási idejő „mőfő” burkolattal. Belül pedig felcsiszolva a jelenlegi burkolat és javítva 
felület kezelve. A további munkálatokat változatlanul elengedhetetlen elkészíteni. 

3.278.750.- Ft 
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Közös WC tekintetében megfelezve a területet csak az egyik felet állítjuk helyre. A további 
munkálatokat változatlanul elengedhetetlen elkészíteni. 

4.065.000.- Ft 
 
A faházak esetében minimum 2 db faházat szükséges helyre állítani úgymond „mutatóba” 

3.195.600.- Ft 
 
Körépület tekintetében szintén a felújítandó egységek számát lehetséges csökkenteni a homlokzati 
felújítások elhagyása mellett 

4.099.200.- Ft 
 

Összesített költségek Tőzoltásos változat 
Fıépület     3 278 750 
Körépület     4 099 200 
Közös WC     4 065 000 
Faház     3 195 600 
Végösszeg     14 638 550 
 
Ezek a költségek csak az épületek felújítására vonatkoznak, sem az álló sem a fogyó eszközök 
beszerzését nem tartalmazzák! 
A tábor, az ingatlan, az épületek állaga gyakorlatilag 30%-os körülire tehetı. A leromlott mőszaki 
állapot a felújítások és karbantartási munkák elmaradása jelentıs kárt okozott az 
ingatlanban. Ezek a károk részletes költségelemzést és felmérést követıen pontosan 
számszerősíthetık. 
Mindezek mellett a létesítményben az anyagi mellett immateriálisan is keletkezett kár, hiszen a 
tábort ma már senki sem ismeri nem hogy országos, de megyei szinten sem. Holott eredetileg még 
nemzetközi érdeklıdés is jelentıs volt. A leromlott állapot miatt, aki tudatában van a létezésének, a 
véleménye annak sem pozitív.  
Az állagromlás, korszerőtlenség, felújítási hiányok és a nem anyagi károkozás, éves szinten 
megegyezik a jelenlegi felújítás szükséges 40 milliós költségével. 
Mindezen pénzügyi eszközök biztosítása mellett is csak heroikus erıfeszítésekkel állítható helyre a 
tábor elismertsége, hírneve, és ezzel együtt önfenntartása és jövedelmezısége. 

 

Tervezett tevékenységek 
Alapozó idıszak 

2011. január – 2011. májusig tartó idıszak 
 
Feladatok: 
1. Felújítási terv a részletes állapotfeltárás után a meglévı anyagi lehetıségek függvényében, a 

fenti szakmai leírás alapján.  
A felújítási munkák humánerıforrásának biztosításához, lehetıségként megemlíteném, a 
középiskolákkal való kapcsolatfelvételt. Látványos eredményeket érhetnénk el a Farkas Gyula 
Közoktatási Intézmény faipari tanulóival és két szakmai vezetıvel abban az esetben, ha minimális 
térítési intenzitással lehetne bevonni az intézményt. 

2. Marketing 
Az elızı idıszakok bérlıi, a Dánfoki Üdülıközpont jó hírnevét mind materiálisan, mind 
immateriálisan leépítették. Ebben a helyzetben elıre kiszámíthatatlan, hogy mikorra lehet 
mérhetı eredménye és hatása a tudatos marketing tevékenységnek. Ettıl a hátráltató 
körülménytıl függetlenül minimálisan az alábbi marketingtevékenységet tartjuk fontosnak. 

a. Személyes megkeresés 
Helyi és környékbeli (Békéscsaba, Murony, Kamut, Mezıberény) iskolák, 
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intézmények megkeresése partneri kapcsolat kiépítésének céljából. Az intézmények 
irányába tett szálláshely fogadóegység lehetıségének biztosítását, prospektus 
valamint fényképek alátámasztásával kívánjuk megvalósítani. 

b. Az alábbi szervezetekkel, magánszemélyekkel kívánunk közös szórakozási 
lehetıséget biztosítani vendégeink számára: 
Százlábú Egyesület 
Kajak-kenu Sportegyesület 
Nefelejcs Hagyományırzı Egyesület 
Békési Szabadidıs Lovasklub 
Nádasi János 
Békési Pálinka Zrt. 
Baji Csaba 
Bényei farm 
Fenntartható Térségért Alapítvány 
Életfa Kulturális Alapítvány 
Közös Pont Egyesület 
Körösök-völgye Natúrpark Egyesület 
Békési Civil Szervezetek Szövetsége 
Békési Szabadidıs Íjász Klub 
Hagyományırzı Íjász Kör 
Békési Városvédı- és Szépítı Egyesület 
Csuta Mővésztelep 
Békési Horgász Egyesület 
egyéb, további csatlakozó társadalmi szervezetek  
A fenti felsorolásban megjelenı szervezetekkel az idı rövidsége miatt nem tudtunk 
egyeztetni az együttmőködés lehetıségeirıl, azonban az elmúlt idıszakban 
valamennyi szervezet, vállalkozás és magánszemély a kulturális központ partneri 
körének tagjává vált. Az eddigi idıszak együttmőködései biztosítják a további 
sikeres közös tevékenységeket. 

c. Online marketing 
i. Honlap kialakítása 

● bekes.hu  
a. A bekes.hu domain név városi tulajdonba vétele folyamatban 

van. A honlap általános városmarketing és információs 
szerepet töltene be. Ezen a honlapon lehetne megjeleníteni 
Békés városának összes szórakozási lehetıségét, turisztikai 
információként. Fontos, a minél nagyobb partneri kör 
bevonása (kulturális központ, civil szervezetek, Dánfok, 
vendéglátó helyek stb.), Békés város arculatának színesítése 
érdekében.  

b. Ezen a honlapon biztosítanánk lehetıséget az online 
szolgáltatásoknak, az online foglalási rendszereknek, melynek 
segítségével szállásfoglalás, éttermi asztalfoglalás, 
teremfoglalás és egyéb szolgáltatások vehetık igénybe. 

● danfok.hu 
a. A danfok.hu honlap az üdülıcentrum honlapja lenne. Itt lenne 

lehetıség a Dánfoki Üdülıközpont szolgáltatási körének teljes 
bemutatására. A domain név az eltelt idıszakban a kulturális 
központ tulajdonába került. 

b. Továbbá folyamatban van a bekesdanfok.hu és a bekes-
danfok.hu domain nevek megszerzése. Ezek a domain nevek 
elızı idıszakban különbözı kiadványokban váltak ismertté, 
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ez indokolja a domain nevek tulajdonba kerülését. 
● Online marketing eszközök használata 

a. hírlevél marketing 
b. közösségi média marketing (facebook, iwiw stb.) 

ii.  Pályázat Figyelı – Pafi.hu szolgáltatásainak igénybevétele 
● A kialakuló szolgáltatás ajánlat egyik leghatásosabb meghirdetési 

lehetısége a kedvezményeket nyújtó pályázat kiírása, melynek elsı 
számú felülete a Pályázat Figyelı papír alapú- és online kiadványa 

d. Békés kártya – részletes kidolgozás folyamatban van 
A Békés kártya kialakításával olyan kedvezményt kívánunk biztosítani a békési 
lakosok számára, mellyel 10-20%-os kedvezményben részesülnek a Békés Városi 
Kulturális Központ és csatlakozott partnerei szolgáltatásaiból.  
Csatlakozni önkéntes felajánlással lehetne, amely a felajánló részérıl kedvezmény 
nyújtással a szervezı részérıl pedig összehangolt marketingtevékenységgel párosul. 
Így aki minimálisan, vagy nagyobb mértékben támogatni kívánja az üdülıközpont 
felújítását, azok bekapcsolódhatnak a partneri körbe.  
A kártyát egy A/4-es kártya igénylı adatlap segítségével lehet igényelni, melyen 
személyes adatok, érdeklıdési kör, valamint hírlevélre való feliratkozás található. A 
kártyán PR szöveg található a kártya céljáról, feladatairól, kedvezményeirıl, arról, 
hogy aki igényli, mi-mindent nyer?  
A kártya bevételét 2011 évben Dánfok felújítási munkálataihoz kívánjuk 
felhasználni. A további években a partneri kör döntésének függvénye a 
bevételmegosztás. 
Kártyadíj meghatározás: 

● alap - 1000 Ft/év 
● támogatói: 5000, 10.000 Ft/év 

e. Tourinform -irodáknál való megjelenés 
Elıfeltétele a színvonalas papír alapú marketing termék elıállítása. 

f. „Örökbefogadás” akció – részletes kidolgozás folyamatban van. 
Az elgondolás lényege, hogy a részletes állapotfelmérés és önköltségszámítások után 
az üdülıközpont kisebb egységeit (pl. faházait) a vállalkozók, illetve más potenciális 
támogatók számára „örökbe” adjuk. Ennek feltétele az objektum mőszakilag 
egységes tervezési szempontok szerinti felújítása, melyért cserébe kb. 5 éves 
idıtartamra az épület rendelkezésre állási idejének egy részével „fizetnénk”. Vagyis 
az adott támogató partner az év megállapodás szerinti szakaszában a megállapodás 
mértékében térítésmentesen vehetné igénybe az általa felújított épület szolgáltatásait. 
A konstrukció kidolgozás során arra is látunk lehetıséget, hogy egy faház 
felújításáért ne csak egy faház szolgáltatásait lehessen igénybe venni, hanem egy 
vendégéjszaka kvótával akár több épületet is, természetesen így kevesebb 
idıtartamra. Ez a lehetıség azon támogatók számára lehet vonzó, akik az év során 
saját területükön nagyobb rendezvényeket szerveznek és rövid idıszakra szeretnének 
nagyobb vendégkört költséghatékonyan elhelyezni.  
Az így kialakuló támogatási szerkezet lehetıvé teszi, hogy az öt éves idıszak alatt a 
támogató számára nyújtandó rendelkezésre állási idıszakban az eredeti támogatott 
forrás kb. háromszorosa legyen viszont realizálható.  
Nem elhanyagolható szempont az sem, hogy ezzel a konstrukcióval megnı azok 
száma, akik közvetlenül érdekeltek a Dánfoki Üdülıközpont tartalommal való 
megtöltésében és szállásszervezésében. 
Az elképzelés megvalósításának legnagyobb veszélyforrása, hogy pillanatnyilag 
kiszámíthatatlan a helyi vállalkozói és egyéb szervezeti aktivitás. Abban az esetben 
viszont, ha létrejöhetne ez a közös érdekeltségen alapuló összefogás, akkor a 
minimálisan szükséges karbantartási-felújítási összeg jelentıs hányada elıteremthetı 
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lenne.  
3. Munkaerıigény 
A munkaerıigény számítás során szintén a minimális létszámmal számoltunk, amely létszám a 

kezdeti munkák elvégzésére nyújt fedezetet.  
a. Vezetı 

● Felújítási munkák irányítása 
● Kapcsolatépítés 
Költségek:  
● Bér: Bruttó 150.000,-/1.800.000,- 
● Járulékok: 40.500,-/486.000,- 
● Összesen: 190.500,-/2.286.000,- 

b. Helyettes  
Marketingterv kidolgozás, megvalósítás, felügyelet 
Költségek: 
● Bér: Bruttó: 120.000,-/1.200.000,-/10hó 
● Járulékok: 32.400,-/324.000,-/10hó 
● Össz: 152.400,-/1.524.000,- 

c. Gondnok 
● Felújítási munkák, karbantartás 
Költségek: 
● Bér: Bruttó: 100.000,-/1.000.000,-/10hó 
● Járulékok: 27.000,-/270.000,-/10hó 
● Összesen: 127.000,-/1.270.000,-/10hó 

d. Úszómester - idényjellegően (5 hónap) 2 fı váltásban, lehetıség szerint 70 %-os 
közmunka programból alkalmazva 

● Bruttó bér: 2x100.000/hó 30%-a 2x30.000 Ft/hó = 60.000 Ft 
● Járulékok: 2x8.100 Ft/hó = 16.200 Ft/hó 

e. Kisegítı - idényjellegően (5 hónap) 4 fı napi 4 órában  
● közmunka programból alkalmazva 

f. Napi területrendezési közmunkások a LISZ Kft. által - 6-10 fı közmunka 
programból alkalmazva 

 
Üdülı szezon 

2011. május 1. – szeptember 30- ig 
 

1. Marketing 
Személyes megkeresés 

○ a fenti partnerszervezetek bevonása 
b. Internet 

Közösségi oldalak 
Honlap 
Körlevél 
Pafi.hu 

c. Tourinform irodák 
d. Békés kártya 

2. Rendezvényszervezés 
a.  Ökoturisztikai rendezvények (túrák, táborok, versenyek, biogasztro nap) 
b. Könnyőzenei koncertek  
c. Kurzusok (BÉTAZEN);  
d. augusztus 20.;  
e. május 1.;  
f. Találkozók (motoros, autós, kerékpáros stb.) 
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g. Táborok (vízi, angol, edzı tábor, lovas, kézmőves…) 
h. Disco – party (hab party, white party; bikinis buli…) 
i. Túrák (bicikli; lovas; kajak; gyalogos…) 
j. Versenyek (strandröplabda, strandfoci) 

A megvalósítható rendezvények végleges köre nagy mértékben múlik 
erıforrásaink optimális ütemezésén, pályázati források bevonásán és 
partneri körünk bevonhatóságán. 
 

3. Kapcsolattartás 
4. Egyeztetések (idıpont, helyszín, szolgáltatók, megbízottak) 

 
Üdülıszezon vége 

 
Feladatok: 

○ Az épületek mőszaki biztosítása 
○ Eszközök idıjárástól való megvédése 
○ Elpakolás 
○ Levél takarítás 
○ Karbantartás 
○ Felújítás második üteme 
○ További források bevonásának elıkészítése 

 
Békés, 2011. január 22. 
 

 
 
 
 
 Koszecz Sándor sk. Kovács Szilvia sk. 
 igazgató gazdasági vezetı  
 
 
 
 
 
 Urkom Szilvia sk. Csökmei László Erik sk. 
 turisztikai referens városi fıépítész 
 


