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Tisztelt Képviselı-testület! 

 

A Dánfoki Üdülıközpont bérlıje és üzemeltetıje Kis Sándorné elkészítette az 
Üdülıközpont 2009. évi mőködtetésérıl szóló beszámolót, melyet az elıterjesztés mellékleteként 
terjesztünk a T. Képviselı-testület elé. 

Kérem az alábbi határozati javaslat tudomásul vételét. 

Határozati javaslat: 

Békés Város Képviselı-testülete a Békés-Dánfoki Üdülıközpont 2009. évi 
mőködtetésérıl készült beszámolót tudomásul veszi. 

Határid ı: értelem szerint 

Felelıs: Izsó Gábor polgármester 

Békés, 2009. november 19. 

Izsó Gábor  
polgármester 

.....................................  
Jogi ellenjegyzı 

.....................................  
Pénzügyi ellenjegyzı 
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A 2009-es év összefoglalója 



 
Ezt az évet március 15-i nagyrendezvény keretében terveztem indítani, de a szponzorokkal és a 
pénzintézetekkel folytatott tárgyalások nem vezettek eredményre, így sajnos ez a rendezvény nem 
valósulhatott meg. Ezért kénytelen voltam késıbbi kezdéssel indítani a szezont. 
 

Rendezvények:  
Elsı rendezvényünk, mely május 1-2. idıpontra esett, egy kétnapos esemény volt kismotoros 
találkozóval és koncertes lezárással, több mint 400 fıs látogatottsággal. 
Ettıl az idıponttól gyakorlatilag kéthetente volt valamilyen (DISCO, koncert) rendezvényünk a 
szezon végéig. 
 
A teljesség igénye nélkül megemlítenék néhányat.  
- átlagosan kéthetente DISCO-t tartottunk,  
- 4 koncert; ebbıl két olyan országos érdeklıdést kiváltó esemény, amely a Blues Bravas iroda  
“RAP„fellépıinek közremőködésével a helyi fiatalok jelentıs érdeklıdését is kiváltotta, Siska 
Finoucci, és Daego Aka fellépésével. 
Továbbá, több helyi és megyei együttes fellépésével két kisebb koncert.  
Fellépık: Zöldövezet - Gyula; R.H.H.B - Békés; Score – Békéscsaba 
„Elsı- és második Hardcore Fest Dánfokon” koncert sorozat 5-5 fellépı zenekarral. 
 
Jelentısebb rendezvényeink voltak még;  
- IV. Országos VW VENTO találkozó - 3 nap  
- I. Dánfoki Országos Audi & VW találkozó - 3 nap  
- 2. Motoros Rock Hétvége - Békési Motor Baráti Kör - 3 nap  
- 2. Megyei Strandfoci Bajnokság és családi nap - 1 nap 
- Mega Hétvége -2 nap 
- Második alkalommal került megrendezésre a megyei nyugdíjas találkozó (750 fı ) 
Ezeket a programjainkat összességében kb. 6000  fı látogatta ebben a szezonban. 
 

Szállás kihasználtság alakulása:  
Mivel az év elején jelentısen átalakítottuk az üdülıközpont honlapját, így jelenleg a GOOGLE 
keresırobot az elsı helyen ad találatot a „Békés-Dánfok” keresıfeltételre. Ebbıl adódóan a 
szállások utáni érdeklıdés is jelentısen emelkedett.( szállodai szolg.: 540 fı) 
Gyakorlatilag május közepétıl szinte folyamatosan voltak szállóvendégeink.  
Ezen megnövekedett érdeklıdés és az általam korábban vállaltak indokolttá tették azt, hogy 
jelentıs karbantartási munkákat kellett végrehajtanunk a faházas szállások tekintetében ( az összes 
faházat), ugyanis a „válság” folytán erre a szállástípusra volt inkább kereslet. 
A szállodai szobákat az éttermet, konyhát, sörözıt, zuhanyzókat szintén karbantartottuk, 
felújítottuk. Így a pályázati anyagomban három évre vállaltakat e tekintetben már most 
teljesítettem. 
Néhány nagyobb csoport:  
- Váci Múzeumbarátok Köre - 47 fı  
- TEVA gyógyszergyár családi hétvége - 32 fı  
- SPAR megyei családi nap 26 fı  
- Orosháza - középiskolai osztályok - 48 fı  
- Köröstarcsa - Általános Iskolai Természetjáró Kör - 24 fı  
- Hevesi Természetjárók Köre  Eger - 17 fı 
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Több jelentıs hazai szálláskeresı portál is a partnerünk lett és viszont hirdetnek bennünket. Így 
folyamatos érdeklıdıink vannak az ország minden tájáról.  
Elmondható, hogy a szálláskihasználtságunk, köszönhetıen a jó internetes megjelenésünknek, 
megfelelıen alakult. 
 
Összegzés:  
Bár a látogatottságunk számokban kifejezve a korábbi évhez viszonyítva megfelelıen alakult, 
azonban az elmondható, hogy a bevételek tekintetében - köszönhetıen a kialakult országos 
gazdasági válságnak - alatta maradt a várakozásainknak.  
 
 
Békés: 2009 október 20. 
 

Kis Sándorné 
            vállalkozó 
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