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Tisztelt Képviselő-testület!
Békés Város Képviselő-testülete 23/2010. (I. 28.) számú határozatával döntött arról,
hogy amennyiben a Közép-Békési Területfejlesztési Önkormányzati Társulás által a
Magyarország–Romániai Határon Átnyúló Együttműködési Program HURO/0901 keretében
benyújtásra kerülő „Tematikus turisztikai programok szervezése a Körösök Völgyében”
elnevezésű projekttervet a bíráló bizottság a pályázati dokumentációban megfogalmazott
változatlan tartalommal támogatja, úgy Békés Város Önkormányzata 2010. évi
költségvetésének pályázati célelőirányzatából hozzájárul a projekt megvalósulásához az önerő
Békésre eső mértékével, maximum 600.000,- Ft erejéig.
A pályázat az elmúlt időszakban benyújtásra került és támogatást nyert, így az
eredményekből Békés is részesül. A nyertes pályázat keretében az alábbi elemeket
támogatták:
Cím: Tematikus turisztikai programok szervezése a Körösök Völgyében - Aktív túrák
(rövidített néven)
Főpályázó: Közép-Békési Területfejlesztési Önkormányzati Társulás
Partnerek:
• Körösök Völgye Natúrpark Egyesület Park (Békéscsaba)
• CNIPMMR (Arad)
Projekt időtartama: 2010. szeptember – 2012. február (18 hónap)
Általános célok: a Körösök-völgye és Arad környékének aktív turisztikai
lehetőségeinek feltárása, programcsomagok kialakítása (min. 15 féle), három (magyar,
angol és német) nyelvű kiadványban történő kiajánlása az érdeklődők és az ideérkező
turisták részére, turisztikai programok szervezése. A projekt része Aradi partnereinkkel
közös turisztikai marketingstratégia létrehozása. Az aktív turisztikai programok
bemutatásához honlapfejlesztés, azok lebonyolításához eszközbeszerzés kapcsolódik.
Eredmények:
- Közös turisztikai marketingstratégia (Közép-Békés és Arad térségére vonatkozóan).
- Minimum 15 féle tematikus túraútvonal (osztálykirándulások részére programok,
csapatépítő programok, meglévő túraútvonalak összekapcsolása, biciklis, kajak, kenu,
gyalogtúrák összeállítása, geocaching-túrák, nordic-walking túrák, kisebb felfedezőtúrák természeti, kulturális értékek vonatozásában).
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15.000 db, a közép-békési és Arad-környéki tematikus programokat tartalmazó aktív
turisztikai kiadvány angol, román, magyar nyelven.

Aktív turisztikai eszközbeszerzés:
o 2 db sárkányhajó evezőkkel, felszereléssel (Békési kishajó-kikötő)
o 12 db 4-személyes kenu evezőkkel (Békési kishajó-kikötő)
o 22 db kerékpár védősisakkal (8 db Gyulára, 6 db Békésre, 8 db Békéscsabára)
o 5 db mobil-stég (Kettős-Körösre, Élővíz-csatornára – Sikony: 1db, Bandika-fa:
1db, Veszely: 2 db) (kettő helyett)
o 9 db GPS-készülék geocaching (’kincsvadászat’-túrákhoz, 3-3 db
településenként)
o 10 pár Nordic-walking bot
Honlapfejlesztés: www.kozepbekes.hu és a romániai partner honlapjának
(www.imm-arad.ro)
fejlesztése
turisztikai
információkkal,
aktív-turisztikai
programokkal
4 db roll-up plakát beszerzése kiállításokra, vásárokra, a térség bemutatásához (2 db
Aradra, 2 db Közép-Békésbe)
2000 db szórólap a projektről (1000 db Aradra, 1000 db Békésbe)
A pályázat eredeti költségvetése 150.000 € (kb. 42 millió forint), a költségvetést azonban
a Bíráló Bizottság csökkentette, így az elnyert támogatás 113.653 € azaz kb. 31 822 840
forint. A projekt megkezdéséhez azonban az önerőn és az előlegként igénybe vehető (10
illetve 13 %-os) nemzeti társfinanszírozáson túl a projekt előfinanszírozására is szükség van.
A projekt likviditásához szükséges, hogy a tagtelepülések 2011. évi költségvetésükből
biztosítanak fedezetet, melyet a Társulás legkésőbb a projekt befejezését, azaz 2012 áprilisát
követő 30 napon belül visszafizet a tagtelepülések részére. A tagtelepülések a lakosság- és
beszerzésarányos tagi kölcsönöket 2011. I. és II. negyedévében biztosítanák a Társulás
bankszámlájára, az alábbi táblázat szerinti megoszlásban:

Békéscsaba
Békés
Gyula
Összesen:

Tagi kölcsön
Tagi kölcsön
2011. II.
2011. I. negyedév
(március)
negyedév (június)
4 124 400
869 680
5 303 200
1 118 600
2 357 040
497 000
11 784 640
2 485 280

Összesen

4 994 080
6 421 800
2 854 040
14 269 920

A táblázat alapján Békés Város Önkormányzatának összesen 6.421.800,- forint tagi
kölcsönnel kell hozzájárulnia a projekt megvalósulásához 2011-ben.

Kérem az alábbi határozati javaslat elfogadását.
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Határozati javaslat:
1. A Közép-Békési Területfejlesztési Önkormányzati Társulás ’Tematikus
turisztikai programok szervezése a Körösök Völgyében (Aktív túrák)’
(HURO/0901/241/2.1.3.) című projektje előfinanszírozásához Békés Város
Önkormányzatát érintő, összesen 6.421.800,- Ft összegű tagi kölcsönt 2011. évi
költségvetéséből finanszírozza. Az összeget a 2011. évi költségvetés tartalékok
keret terhére biztosítja.
2. Békés Város Képviselő-testülete felhatalmazza polgármesterét a tagi
kölcsönnel kapcsolatos kölcsönszerződés aláírására, valamint a szerződéssel
kapcsolatos valamennyi jognyilatkozat megtételére.
Határidő:

értelem szerint

Felelős:

Izsó Gábor polgármester

Békés, 2010. október 19.
Izsó Gábor
polgármester

……………………….
Jogi ellenjegyző

……………………….
Pénzügyi ellenjegyző
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