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ELŐTERJESZTÉS 
 

a Képviselő-testület 2013. november 28-án tartandó ülésére 
 

a Tourinform Körös-Sárrét Iroda áthelyezése Füzesgyarmatra, 
döntés a fenntartói feladatokról 

 
Az előterjesztést készítette: Tőkésné Gali Mónika munkatárs 

 
 
Tisztelt Képviselő-testület! 
 
 
A Tourinform Irodát térségünkben 1998-ban hozták létre az Észak-Békés Megyei Kistérségi 
Társulás tagtelepülései (13). Az iroda egészen 2013. március végéig Szeghalmon működött. 
Az iroda működtetésére, fejlesztésére illetve szakmai tevékenységére szinte minden évben 
valamilyen pályázati támogatás nyújtott anyagi fedezetet. Ennek mértéke évenként eltérő, de 
ha az arányokat kellene megbecsülni, akkor évente a szakmai tevékenység 60-90%-át 
sikerült pályázati támogatásból fedezni. 

Az Iroda 2013. április elején átköltözött Füzesgyarmatra, mivel az iroda személyzete 
biztosította Füzesgyarmat település által átvett HURO/1001/024/1.2.3. (Kommunikációs) 
pályázat menedzsmentjét is. A pályázat elszámolása még jelenleg is folyamatban van. A 
befejezés várható időpontja 2013.02.28. A program során létrehozott szerkesztőségi iroda 
fenntartási kötelezettsége 2018 májusáig tart. Ezt a feladatot korábban a Tourinform 
Körös-Sárrét Irodával kívánta a projektgazda elvégeztetni. 

A Tourinform Iroda működtetését a Szeghalom Kistérség Többcélú Társulás és a MT Zrt. 
közötti Névhasználati Szerződés szabályozza.Az abban leírtak szerint a Társulás kérte és meg 
is kapta az engedélyt az Iroda áthelyezésére (Szeghalomból - Füzesgyarmatra). 

A szakmai munka májusban indult el Füzesgyarmaton. Az eltelt 7 hónapban az iroda 
munkatársaiszámszerűsíthető feladatokkal járultak hozzá elsősorban Füzesgyarmat, másod 
sorban a térség népszerűsítéséhez és szolgáltatásainak bővítéséhez. 
 
Az Irodában jelenleg 1 főállású és 2 közhasznú foglalkoztatás keretében dolgozó szakember 
látja el a feladatokat. 
 
A Tourinform Körös-Sárrét Iroda az alábbi lehetőségeket és előnyöket nyújthatja – 
elsősorban Füzesgyarmat, illetve - a Körös-Sárrét települései részére. 
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• A település azonnal értesülhet az Országos marketing tevékenységekről, új irányokról; 
• Bekerülhetnek a helyi szolgáltatók a Dél-alföldi Regionális Igazgatóság illetve a 

Megyei Tourinform Iroda által kezdeményezett akciókba (kedvezményes, vagy 
ingyenes hirdetések), kiadványokba, honlapokra. (Pl. szauna- szeánsz, karácsonyi 
programcsomagok, kiállításokon való megjelenések); 

• Térségi érdekérvényesítés; (Kihagyhatatlan desztinációként figyeljenek ránk a 
marketingakciók során); 

• Versenyképes, közös programcsomagok kialakítása és piacra vitele a Kastélypark 
Fürdő és a Hotel Gara vendégszámának növelése érdekében; 

• Direktmarketing kampány a célcsoportok elérésére; 
• Felkészülés és projekt előkészítés az új EU-s források fogadására; 
• TDM regisztráció, felkészülés a megnyíló TDM –eket támogató források 

megszerzésére; 
• Professzionális WEBES felületek létrehozása és azok folyamatos aktualizálása (a 

foglalások 50%-a weben történik); 
• Folyamatos információ áramlás biztosítása (Hotel Garáról, Kastélypark Fürdőről) 

„kapun kívülre” (facebook, sarretlife.hu; hír6.hu, fuzesgyarmat.hu, 
itthon.husarretitura.hu);  

• Füzesgyarmat elsőszámú fogadótere – a Tourinform Iroda, ahol ingyenes web – és 
egyéb információszolgáltatást kap a látogató; Kutatási, mérési helyszín; 

• A helyi Értéktár Bizottságok munkájának segítése a meglévő és naprakész értéktár 
által; 

• Helyi szolgáltatók szakmai segítése; 
• A térségen belüli kommunikáció erősítése; 
• Jegyértékesítés a belföldi rendezvényekre; 
• Az iroda működése közvetett módon hozzájárul a turisák számának és az IFA 

növekedéséhez, 
• Új turisztikai termékek bevezetése (kerékpárkölcsönzés, on-line szállás és 

programfoglalás, csoportkísérés 1 napos városlátogatások esetében stb); 
• Térségi szereplők forráskoordinációja turisztikai feladatok céljából (pl LEADER 

Egyesület pályázatai, kiadványkészítés, KSTE kulturális közfoglalkoztatott, 
eszközbeszerzés, stb)  

• Egy olyan iroda, mely lehetőséget ad a térség diákjai számára arra, hogy a szakmai 
gyakorlatukat helyben teljesíthessék. 

 
Költségek: 
 
Az 1 sz. mellékletben leírtak alapján látható, hogy a minimális működésre összesen kb: 5 600 
e Ft-ot kell biztosítani. 
 
2014-ben a Körös-Sárrét Turizmusáért Egyesület Közgyűlési jóváhagyással 1 080 e Ft-ot tud 
ebből átvállalni. 
 
Vésztő Város Önkormányzata a bérköltség 25-át vállalja fel: 1 040 e Ft 
 
A maradék 3 480 ezer Ft-ot kellene Füzesgyarmatnak és a térségi szereplőknek bevállalni. 
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A jelen időszak feladatai: 

1. Az áthelyezés következő lépése, hogy Füzesgyarmat Önkormányzata határozzon arról, 
hogy a Tourinform Irodát Füzesgyarmaton kívánja üzemeltetni és a fenntartói 
feladatokat vállalja, s ezt követően a Névhasználati Szerződést megköti a Magyar 
Turizmus Zrt.-vel. 

2. Füzesgyarmat Önkormányzatának és a Szeghalom Kistérség Többcélú Társulás 
településeinek döntenie kell arról, hogy a fenntartási költségekhez milyen mértékben 
kívánnak és tudnak hozzájárulni. 

A turizmus fejlesztéséhez a helyi szereplők összefogása szükséges! Mivel Füzesgyarmat 
ennek az együttműködésnek a koordinálója, így a Tourinform Körös-Sárrét Iroda, az 
összefogás zászlóshajója, meghatározó iránymutatója.  
 
Kérem a Tisztelt Képviselőtestület tagjait, hogy hozzák meg pozitív döntésüket, mely az Iroda 
jövőbeni működését biztosítja, mely által a térség, s azon belül elsősorban Füzesgyarmat 
ismertségét növelheti. 
 
Melléklet: 
 
A Tourinform Iroda 2014. évi költségvetési terve 
A Névhasználati Kézikönyv letölthető innen: http://sarretlife.hu/turisztika/tourinform_iroda/ 
Tájékoztató a  Körös-Sárrét Turizmusáért Egyesület 2013 évi tevékenységéről (e-mailben) 
 
Füzesgyarmat, 2013. november 19. 
 

 
 
 
 
                   Bere Károly 
                  polgármester 
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BRUTTÓ  
e. Ft 

forrás  
KSTE* 

forrás 
Vésztő 
Önkormányzata 

forrás  
Füzesgy. 

Forrás 
 
Kistérség  

KIADÁSOK             

1 VONZERŐ LELTÁR           

2 

PARTNERSÉG 
 FEJLESZTÉSE (repi) 50 50       

3 KIADVÁNYOK           

  Kalauz (2 000 db)           

  Vadász (1 000 db)   80       

  Szálláshelyek (1 000 db)   80       

  
Rendezvények és helyi 
termékek           

  Térkép           

4 HIRDETÉS 100 0       

5 KIÁLLÍTÁSOK           

  Utazás 2014 350 350       

  FEHOVA 200 200       

  Kolbászfesztivál 100 100       

  Külföldi kiállítások           

6 szállásdíj 120 120       

7 Utiköltség 340 100       

8 Egyéb dologi 300 0       

9 REZSI           

I.  Dologi kiadások összesen 
             1 
560     1080       

II BÉR+ járulék összesen 4 161    1040     

  bér 1 fő 3 276         

  járulék (27%) 885         

  2. fő (közh. Támogatással) 0         

I+II összesen 5 721 1080  1040     

BEVÉTELEK             

1 JEGYÉRTÉKESÍTÉS JUTALÉKA 50         

2 
EGYÉB bevételek, bérleti 
díjak 100         

3 Összesen: 150         

       

* A Körös-Sárrét Turizmusáért Egyesület a tervezett költségeket a Közgyűlés 
 jóváhagyásával fordíthatja a megjelölt célokra. 

 


