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Tisztelt Képviselő-testület! 

Monostorapáti, Taliándörögd, Kapolcs, Vigántpetend, Hegyesd községek  Önkormányzatai 

pályázatot nyújtottak be TOP-1.2.1-15 Társadalmi és környezeti szempontból fenntartható 

turizmusfejlesztés tárgyú felhívásra 2016.05.04 napján,   amelyet a Támogató 2017.05.04 

napon kelt támogatási döntés szerint vissza nem térítendő támogatásban részesültek.  A 

Szerződés tárgya:  a Malmok Völgye / Tematikus utak az Eger-patak mentén című  TOP-

1.2.1-15-VE1-2016-00019 azonosító számú projekt.  A Projekt összköltsége 91.103.196 

Ft,melyből támogatás: 89.050.176.-ft. saját forrás: 2.053,.020.-ft. gesztor önkormányzat 

Kapolcs község Önkormányzata. Településeket megillető támogatási összeget melléklet 

tartalmazza.   

A projekt célja, hogy a helyi kulturális és természeti értékekre, a Művészetek Völgye helyi és 

virtuális közösségeire építő, a fenntartható fejlődést hangsúlyozó és a hagyományait innovatív 

eszközökkel megjelenítő  turisztikai attrakció jöjjön létre. A malmok és vizek segítségével az 

„elemi élmény" megélését kínáljuk. A projekt konzorciumi összefogással valósul meg. 

Célunk a vízimalmokon, a forrásokon  keresztül közelebb hozni az embereket a vízkörforgás 

felszín alatti és felszín feletti részeiéhez és a vizek védelméhez. A tematikus turisztikai 

útvonal részletezése: 

Vigántpetend: Malmok Völgye tematikus út vigántpetendi szakaszai-Sédány (= Séd parti 

sétaút) rendezése. Közkút* falukút pihenőhely kialakítása. A faluban az 1950-es évekig 

használt, mai napig működőképes tűzoltószekér restaurálása és a falu főterén történő  

elhelyezése. Fejfájós kút környékének tereprendezése,  információs tábla, pad, asztal, 

szemetes kihelyezése. Keleti-kapu, turisztikai fogadótér kialakítása.  

Kapolcs: Malmok Völgye Látogatópont: Falumalom malomfelújítás és a Malomsziget 

élménykert kialakítása. Malmok völgye turisztikai út kapolcsi szakaszainak kialakítása  

gyalogos sétaútként. 9 kapolcsi malomnál és valamikori malomhelyeknél tematikus 

információs rendszer kialakítása.  Források útján forrásfoglalások, forrásvédelem kialakítása: 

8 db kút. Információs táblák forrásoknál. Források környezetének tereprendezési munkálatai. 

Pad-asztal és szemetes  kihelyezés, térképes információs tábla, a teljes túraútvonal és egyéb 

látnivalók bejelölésével 

Taliándörögd: A mosóház környezetének rendezése. A tér pihenőhellyé való alakítása és a 

településről szóló tájékoztatási rendszer (információs tábla) kihelyezésének helyezése.  

Malmok Völgye tematikus út dörögdi szakaszai 1,5-2,5 m széles gyalogos sétaútként. 

Forrásfoglalások, forrásvédelem kialakítása 3 helyszínen utcabútorokkal. 

Monostorapáti: A múzeum  gyűjteményének újrarendezése.  A kiállítás bővítéseként a helyi 

termékek bemutatóhelyének kialakítása. Apátinál 3 malomnál és valamikori malomhelyeknél 

tematikus információs rendszer kialakítása. Források útja: 3 forrás/kút esetében forrásvédelem 

kialakítása, források környezetének tereprendezési munkálatai. Pihenőhelyeken — 3 

helyszínen pad-asztal és szemetes kihelyezés 

Hegyesd: Várhegy Látópont, hegyesdi várhegy csúcsára panoráma tábla, Információs tábla, 
pihenőhelyeken pad-asztal, szemetes kihelyezése. Malmok Völgye tematikus út hegyesdi 
szakaszainak rendezését.  Malmok útja turisztikai állomáshelyek kialakítása gyalogos 
sétaúton. 1 db malomnál és valamikori malomhelyeknél tematikus információs rendszer. 

Közös fejlesztésként: „Eger-völgyi Útilapok” turisztikai honlap és mobil alkalmazás. Mobil 
eszközökre fejlesztett, személyre szabható túraalkalmazás. A túra utak kijelölése az egész 
térségre vonatkozna, valamennyi település érintésével, csatlakozva a környéken már kijelölt 



kék túrákhoz. Teljes tartalom felöltése 250 túrapont kidolgozásával. Közös tájékoztató honlap 
fejlesztése (mobil alkalmazás alapinformációit és a túrák választékát, túrapontjait bemutató 
honlap). 

Településenként 4-4,összesen 20db elektromos kerékpár kerül beszerzésre. A „Csigabike” 
rendszer a környezetvédelem szempontjait figyelembe veszi,elektromosan újratölthető 
kerékpárok.  

Tematikus út hossza: 23280 m, információs tábla: 32db, utcabútorok„ készletszáma: 14db, 

turisztikai attrakciók száma: 38db. 

Projekt fenntartási időszakában 2 fő turisztikai szakembert kell alkalmazni a 

kedvezményezetteknek, jelenleg 1 fő foglalkoztatására kerül sor  2019. október 1-től. Bruttó 

bére 262.412.-ft. mely növekszik a szociális hozzájárulás mértékével 45.922.-ft. Szuper bruttó 

bér: 308.334.-ft. mely egy évre 3.700.008.-ft. Az összeget kedvezményezetteknek kell 
biztosítani beruházás arányosan.  A százalékarány a következő: 

 

Egylet: 37% ;  évi:       1. 369. 003-ft 

Hegyesd: 3%;  évi:           111.002-ft 

Kapolcs: 14%;  évi:          518.000-ft 

Monostorapáti: 7%; évi:   259.000-ft 

Taliándörögd: 26%; évi:   962. 003-ft 

Vigántpetend 13% ; évi    481.000-ft 

 

Kérem a fenti összegek költségvetésből történő biztosítását. 

 

Hegyesd, 2019. november 7. 

       Stark Sándor  

                                                                                   polgármester  

 

 

 

H a t á r o z a t i   j a v a s l a t  

 

Hegyesd  község Önkormányzata Képviselő-testülete a Malmok Völgye / Tematikus utak az 

Eger-patak mentén című  TOP-1.2.1-15-VE1-2016-00019 azonosító számú projekt 

üzemeltetéséhez 1 fő turisztikai szakember  2019. október 1-től 2021.szeptember 30-ig, 

történő alkalmazásával egyetért  bruttó 308.334.-ft.összegben. Képviselő-testület vállalja 

községre eső összeg 111.002.-ft. kifizetését költségvetéséből, minden év december 31-ig. 

 

Képviselő-testület felhatalmazza a jegyzőt a hozzájárulást tervezze be a 2020. évi 

költségvetésébe, ez évre jutó összeg kifizetéséről intézkedjen. 

 

Felelős: Takács Lászlóné jegyző  

 

Határidő: 2019. december 31. és folyamatos    

 

 

  

 

 

 



 melléklet:  
  

 Tag neve Tevékenység A tevékenységre jutó 

elszámolható költség 

összege 

A tevékenységre jutó 

támogatás összege 

 Kapolcs Község 

Önkormányzata 

   Építéshez 

kapcsolódó 

költségek 

9 872 853 9 650 367 

2. Kapolcs Község 

Önkormányzata 

Eszközbeszerzés 

költségei 

3 048 000 2 979 313 

3. Kapolcs Község 

Önkormányzata 

Projekt előkészítés 

költségei / Üzleti 

terv 

1 181 100 1 154 484 

4. Kapolcs Község 

Önkormányzata 

Projekt előkészítés 

költségei / Marketing 

stratégia 

1 181 100 1 154 484 

5. Kapolcs Község 

Önkormányzata 

Projekt előkészítés 

költségei / 

127 000 124 138 

6. Kapolcs Község 

Önkormányzata 

Projekt előkészítés 

költségei / Tervezés 

2 057 400 2 011 036 

7. Kapolcs Község 

Önkormányzata 

Projekt előkészítés 
költségei / 

Közbeszerzési 

költségek 

889 000 868 966 

8. Kapolcs Község 

Önkormányzata 

Projektmenedzsment 

költsége 

2 266 950 2 215 864 

9. Kapolcs Község 

Önkormányzata 

Kötelező tájékoztatás 

és nyilvánosság 

költsége 

444 500 434 483 

10. Kapolcs Község 

Önkormányzata 

Marketing eszközök fejlesztése 7 277 100 7 113 110 

11. Kapolcs Község 

Önkormányzata 

Műszaki ellenőri 

szolgáltatás költsége 

889 000 868 966 

 

 

12. Hegyesd Község 

Önkormányzata 
Építéshez 

kapcsolódó 

költségek 

2 139 518 2 091 304 



13. Kapolcsi 
Kulturális és 

Természetvédelmi 

Egylet 

Építéshez 

kapcsolódó 

költségek 

26 797 000 26 193 127 

 Monostorapáti 

Község 

Önkormányzata 

Építéshez 

kapcsolódó 

költségek 

4 876 800 4 766 901 

15. Taliándörögd 
Község 

Önkormányzata 

Építéshez 

kapcsolódó 

költségek 

18 760 186 18 337 423 

16. Vigántpetend 
Község 
Önkormányzata 

Építéshez 

kapcsolódó 

költségek 

9 295 689 9 086 210 

 Összesen 91 103 196 89 050 176 

 

 


