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Előterjesztő: Kókai Rita polgármester 
 
Tisztelt Képviselő-testület! 
 
 
Előreláthatólag 2021. december első napjaiban lesz kiírva a TOP Plusz-1-1-3-21 pályázat, helyi és 
térségi turizmusfejlesztés címen. A támogatás 100% és 36 hónap van megvalósítani.  
Röviden összefoglalom, hogy milyen területekre lehet pályázni.  
 
A térségben jelentős kulturális és örökségi helyszínek turisztikai fejlesztése – ezek a 
műemlékek  
Az attrakciót az épített és szellemi örökség értékeinek hasznosításával kell fenntartható turisztikai 
attrakcióvá fejleszteni, és ezen értékekhez illeszkedő látogatóbarát- és élmény-elemekkel 
bővíteni. 
 

a) A térség kulturális adottságaira építő új vonzerők létrehozása, meglévők 
fejlesztése pl.: 

 
- Kulturális örökség turisztikai hasznosításához, bemutathatóvá tételéhez kapcsolódó 
építés, felújítás, bővítés, kiállító és bemutatóterek, többfunkciós helyiségek 
kialakítása, fejlesztése.  

- Turistafogadás feltételeinek létrehozása, vendégfogadó terek kialakítása, 
látogatóbarát funkciók kialakítása, bővítése, a színvonalas turistafogadáshoz 
szükséges szolgáltatási háttér kialakítása.  

 
b) Rendezvények infrastrukturális hátterének fejlesztése  

 
A rendezvények szerepe a kulturális turizmus kínálatában meghatározó jelentőségű. A 
rendezvények infrastrukturális hátterének fejlesztése jelen felhívás keretében támogatható 
önálló vonzerőt jelentő rendezvényhez vagy más attrakcióhoz kapcsolódóan.  
 

- Turisztikai rendezvények lebonyolítására alkalmas helyszínek alapvető 

infrastrukturális feltételeinek fejlesztése (pl.: színpad, nézőtér, kiszolgáló helyiségek 
kialakítása, szükséges infrastruktúra (pl.: elektromos áram, víz) kiépítése, 
korszerűsítése, rendezvényterek biztosítása, hang- és fénytechnikai fejlesztések, 
közbiztonsági elemek).  

- Színvonalemelést, lehetséges rendezvények körének bővítését lehetővé tevő 

infrastrukturális fejlesztések (kizárólag a rendezvény kulturális célját közvetlenül 
szolgáló és segítő, nem bérbe adható, hosszú távon használandó infrastrukturális 
fejlesztések valósíthatók meg, például: székek, padok). 
 

Válaszható önállóan nem támogatható tevékenységek pl.: 
 

- Bárki által térítésmentesen látogatható tematikus játszótér, pihenőpark, kialakítása, 
fejlesztése valamely fejlesztett turisztikai attrakció kiegészítő elemeként.  
- Az attrakciók közvetlen környezetének fejlesztése (parkosítás, információs táblák, 
pihenőhelyek, kiszolgáló utak, gépjárműparkolók, kerékpár parkolók, tárolók és 
támaszok, az attrakciók megközelítésének és parkolási helyzetének kezelése 



érdekében szükséges közlekedési kapcsolatok átszervezéséhez, 
közlekedésszervezési átalakításokhoz szükséges infrastrukturális fejlesztések). Az 
attrakció közvetlen környezetének fejlesztése közterületen is megvalósulhat, ebben az 
esetben azt nem kizárólag az attrakció látogatói, hanem bárki számára elérhetővé kell 
tenni. 
- A projekt keretén belül fejlesztendő épület energiahatékony működését javító 
beruházások, illetve megújuló energiaforrások hasznosítása.  
- A műemlék berendezéséhez szükséges műtárgyak, eszközök szakszerű 
restaurálása, illetve épületekhez kötött műtárgyak, épülettartozékok, díszítőelemek 
restaurálása. g) Attrakcióhoz kapcsolódó, vendéglátó és kereskedelmi egységek 
alapvető infrastruktúrájának kialakítása (pl. a desztináció kínálatához, arculatához 
illeszkedő ajándéktárgyakat árusító bolthelyiség, kávézó, étterem, büfé helyiség 
kialakítása elszámolható, a de berendezési tárgyak, eszközök beszerzése a felhívás 
keretében nem támogatható.). Ezen fejlesztések csak abban az esetben 
támogathatóak, amennyiben turisztikai attrakció területén, vagy ahhoz kapcsolódóan 
valósulnak meg oly módon, hogy elsősorban az attrakcióba jegyet váltó látogatók 
fogyasztását szolgálják ki. 
- Rendezvényhelyszín infrastrukturális fejlesztéséhez kapcsolódóan rendezvénysátor 
beszerzése. 
- Kerékpárosbarát projektelemek megvalósítása (kivéve kerékpárkölcsönző 
kialakítása).  
- Kerékpárforgalmi létesítmény útfenntartó gépeinek a beszerzése (amennyiben az 
adott géphez az eszköz-adapterek opcionálisan választhatók, úgy téli- és nyári 
adapterekkel 

 
Ebből a rövid összefoglalóból látható, hogy elég komplex fejlesztések is megvalósulhatnak. 
Elképzeléseim vannak, a részletek egyeztetése folyamatban van, amiről az ülésen szeretnék 
beszámolni. Az előterjesztés mellékletét képezi a kiírás-tervezet, kérem azt részletesen 
tanulmányozzák át.  
 
Határozati javaslatok: 
 
Gyermely Község Önkormányzatának Képviselő-testülete pályázatot kíván benyújtani a TOP Plusz-
1-1-3-21 számú „Helyi és térségi turizmusfejlesztés” elnevezésű felhívásra. 
  
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a pályázat benyújtásával kapcsolatos 
előkészítő tevékenységeket és tárgyalásokat folytassa le.  
 
Határidő: folyamatos 
Felelős: polgármester 
 
 

Gyermely, 2021. november 17. 
 
Kókai Rita 
polgármester 


