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Előterjesztés 
Füzesgyarmat Város Képviselő-testületének 2012. április 26-ai ülésére 

 
Tárgy: szerkesztőségi iroda kialakítása Füzesgyarmaton 
 
Tisztelt Képviselő-testület! 
 
 A Szeghalom Kistérség Többcélú Társulás sikeresen szerepelt a Magyarország-
Románia Határon Átnyúló Együttműködési Program 2007-2013 (HURO ETE), A határon 
átnyúló kommunikáció kiépítése a Körös-Sárréten, valamint Bors térségében – 
Impovement of Cross Border Communication between Körös-Sárrét (HU) and Bors 

Region (RO); ICBCKB-HURO című, HURO/1001/024/1.2.3 számú projektjével.  
A projekt az érintett települések közötti határon átívelő kommunikációs csatorna felépítése 
által valósítja meg a célközösség szereplői számára az információáramlást, ez alapot teremt a 
későbbi együttműködési formák kialakítására, mely gazdasági fejlődést eredményezhet.  
A projekt központi eleme a kétnyelvű hírportál létrehozása, mely teret biztosít a 
célközösségekről és célközösségekhez irányuló híranyagoknak. Ezen kívül az alábbi 
feladatokat valósítjuk meg: a hírportál üzemeltetéséhez szükséges irodai és technikai 
feltételek kialakítása; hardware, software beszerzés; 3fős szerkesztőbizottságot létrehozása; a 
portál üzemeltetését elősegítő tréning megvalósítása; kétnyelvű újság kiadása 6 alkalommal 
és 6 TV műsor megjelentetése; on-line cikkek készítése, a portál működéséhez szükséges 
adatgyűjtés és adatfeltöltést elvégezése;  bannert készítése; helyi rendezvényeken a régió helyi 
lakosainak és szakértőinek folyamatos informálása a projektről, konferenciák, fórumok és 
work-shopok szervezése. 
A pályázati program keretein belül lehetőség nyílt egy szerkesztőbizottság felállítására, 
az ehhez szükséges eszközök beszerzésére és az infrastrukturális feltételek kialakítására. 
A támogatásból az iroda felújítására és irodabútorok beszerzésére 11 041,66 EUR áll 
rendelkezésre (3 200 000 HUF). 
A hírügynökséggel párhuzamosan a racionális működtetés érdekében a Tourinform Körös-
Sárrét iroda is ebben az épületben működne tovább.  
Az iroda kialakításánál a következő feltételeket kell figyelembe venni: 

• Az irodahelyiséget a turisztikai szempontból a legforgalmasabb, gyalogosok és 
autósok számára egyaránt jól megközelíthető helyen kell kialakítani; 

• A Tourinform iroda nem lehet azonos helyiségben (közös bejárattal) a 
versenysemlegességet sértő turisztikai vállalkozással (utazási iroda, szálloda stb.), 
azaz önálló irodai infrastruktúrával, jól elkülönített helyiségben kell létrehozni; 

• Az irodáknak saját utcai bejárattal, saját raktárral és külön kirakattal kell rendelkeznie. 
A kirakat, ablak, ajtó minden esetben kívülről jól láthatóan jelezze a vendég számára a 
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következőket: Tourinform-logo, világító portáltábla, tájékoztató az iroda 
szolgáltatásairól, nyitva tartási idő az MTZrt. által biztosított egységes táblán, 
magyarul és legalább egy idegen nyelven, nyitva tartási időn túl az MT Zrt. által 
működtetett non-stop telefonos szolgálat hívószáma; 

• Az irodahelyiség mérete tegye lehetővé az irodában dolgozó(k) kényelmes 
munkavégzését, a kiadványtárolók elhelyezését, az információs és az értékesítési 
munka elvégzését, a turisták magas színvonalú kiszolgálását; 

• Az irodában célszerű külön kiadványtárolón bemutatni a térségi turisztikai 
szolgáltatók, programgazdák prospektuskínálatát, amit tovább színesíthet egy, a térség 
kultúráját, népművészetét bemutató vitrin elhelyezése. Minden esetben biztosítani kell 
a kihelyezett kiadványok áttekinthetőségét;  

• 1 db raktárhelység a szerverek és a kiadványok, installációs eszközök tárolására; 
• 1 db ügyféltér (front-office) fogadópulttal, kiadványtároló polcokkal, értékesítési 

vitrinnel, helyi sajátosságot jellemző berendezéssel; 
• 1 db iroda (back office), mely alkalmas 10 fős megbeszélések lebonyolítására is;  
• mosdók, teakonyha; 
• szélessávú Internet-hozzáférés, WIFI pont; 

 
A megvalósítás során a projekt keretében létrehozandó beruházást és a beszerzendő 
eszközöket a Szeghalom Kistérség Többcélú Társulás könyveiben szerepeltetik. 
Füzesgyarmat Város önkormányzata vállalja, hogy az érintett épületrészt legalább a projekt 
fenntartási időtartamának végéig (a megvalósítást követő 5 évre) térítésmentesen a 
projektgazda rendelkezésére bocsátja. A felek a bérleti szerződésben állapodnak meg a 
fenntartási költségek vállalásának módjáról. 
 
 
A település által javasolt objektum a Kossuth úti óvoda épületének egy része (Füzesgyarmat, 
Kossuth u. 89). 
 
Szeghalom, 2012. április 19. 
 
 
Tőkésné Gali Mónika 
  projektmenedzser 
 
 
 
 
                 Bere Károly 
                      elnök 
       Szeghalom Kistérség Többcélú Társulás 


