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ELŐTERJESZTÉS
Mezőtúr Város Önkormányzata
Képviselő-testületének
2022. szeptember 08-i ülésére
a TOP_Plusz-1.1.3-21 kódszámú, „Helyi és térségi turizmusfejlesztés” című pályázati felhívás
keretében tervezett pályázat benyújtására
Tisztelt Képviselő-testület!
Mezőtúr Város Önkormányzata támogatási kérelmet kíván benyújtani a TOP_PLUSZ-1.1.3-21
azonosítószámú, „Helyi és térségi turizmusfejlesztés” című pályázati felhívás keretében a település
turizmusának fejlesztése, versenyképességének erősítése céljából.
A pályázati felhívásban megjelölt önállóan támogatható főtevékenységgel összhangban a projekt célja
a városi strandfürdő fejlesztése:
Térségben jelentős természeti örökség turisztikai fejlesztése
Meglévő, többségi önkormányzati tulajdonú gyógyfürdők, fürdők komplex turisztikai
infrastruktúra és szolgáltatás fejlesztése
A városi strandfürdő számos kiaknázatlan lehetőséget kínál, amihez elengedhetetlen lenne a turisztikai célú
szolgáltatásfejlesztés. Sajnos az önkormányzat hosszú évek óta küzd medencetechnológiai problémákkal, amit
önerejéből nem tud orvosolni. Ez az infrastrukturális probléma akár már rövidtávon is a fürdő működését
veszélyeztető tényezővé válhat. A mezőtúri strandfürdő fejlesztésének célja Mezőtúr turisztikai vonzerejének
erősítése, a strandfürdő szolgáltatásainak minőségbeli javítása a meglévő medencék infrastrukturális
fejlesztésével és új szolgáltatások bevezetésével.
A TOP_PLUSZ-1.1.3-21 azonosítószámú pályázati felhívás a támogatható tevékenységek alapján lehetőséget
nyújtana fenti fürdőfejlesztési igényekre, melynek keretében Mezőtúr Város Önkormányzata az alábbi
tevékenységeket valósítaná meg:
 Új turisztikailag is vonzó 4 évszakos szolgáltatás bevezetése: Szauna/dézsa fürdő.
 Medencetechnológiai fejlesztéssel a kültéri nagymedence átalakítása, modernizálása, működési
feltételeinek optimalizálása, továbbá funkcióbővítő felújítása több korosztálynak is vonzó
élményelemekkel, az úszók és vízilabdázók sportolási lehetőségének fenntartásával.
 Vízi játszótér kialakítása családoknak.
 A fenntarthatóság és környezettudatosság jegyében megújuló energia felhasználásának biztosítása
 Új és modern arculat létrehozása és ehhez kapcsolódó eszközbeszerzés
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Az önkormányzatnak – nehéz anyag helyzetét tekintve – ez lenne az egyetlen lehetősége, hogy városi
strandfürdőjén a kor követelményeinek megfelelő infrastrukturális-és szolgáltatásfejlesztéseket végezzen és
turisztikai vonzerejét, versenyképességét a leszakadás helyett erősítse a térségben.
Fentiek alapján Mezőtúr Város Önkormányzata nevében tisztelettel kérem a mezőtúri strandfürdő fenntartható
turisztikai fejlesztését támogatni szíveskedjenek, figyelembe véve a fürdő jelenlegi helyzetét és az
önkormányzat tervezett fejlesztési igényét, melyre igen nagy szüksége lenne a településnek.
IGÉNYELT TÁMOGATÁS: 400 000 000 Ft
KÖLTSÉG KATEGÓRIA
Százalékban meghatározott átalány alapján költségtípusok elszámolható
(igényelt támogatás 7%-a) (projektmenedzsment költsége, előkészítő
dokumentumok elkészítésének díja, felmérések készítése, kötelező
nyilvánosság biztosítása, műszaki ellenőri szolgáltatások költsége,
közbeszerzési szakértői szolgáltatása költsége, közbeszerzési hatósági díjak
költsége)
Kötelezően megvalósítandó marketing tevékenység (kötelező marketingterv
kidolgozása, marketing eszközök fejlesztése, promóciós videó, honlap
készítése stb.)
Műszaki dokumentáció elkészítése

tervezett költségek

Kivitelezés

~ 330 000 000,00 Ft

Eszközbeszerzés

~ 20 000 000,00 Ft

Egyéb szakértői szolgáltatási költségek (grafika, arculat tervezés stb.)

~ 3 000 000,00 Ft

28 000 000,00 Ft

~ 5 000 000,00 Ft
~ 14 000 000,00 Ft

A gyógyfürdők, fürdők energiahatékonysági korszerűsítését jelen felhívás keretében kizárólag
projektarányos módon, a szolgáltatásfejlesztés érdekében végzett beruházásokhoz közvetlenül
kapcsolódó tevékenységek esetében támogatható.
A projekt részletes műszaki tartalma és a beruházás becsült költsége a pályázat benyújtási határidejéig
kerül kidolgozásra és ismételt megtárgyalásra a beérkező indikatív árajánlatok függvényében.
A projekt 100%-ban támogatásból valósulna meg. A pályázati felhívás keretében igényelhető támogatási
össszeg maximum 400 millió Ft. A hivatkozott, kapcsolódó TOP_PLUSZ-1.1.3-21 azonosítószámú pályázati
felhívásra a támogatási kérelem benyújtási határideje 2022. szeptember 19.
A projekt fizikai befejezésére a megkezdésétől számított 36 hónap áll rendelkezésre.
A benyújtásra kerülő pályázatban részletesen bemutatásra kerülnek a fejlesztés beruházási költségelemei és a
működés pénzügyi fenntarthatósága.
A projekt benyújtásához szükséges megalapozó tanulmányt készítő irányába előzetes szándéknyilatkozatot
szükséges benyújtani arról, hogy az önkormányzat pályázati támogatási kérelmet kíván benyújtani a városi
strandfürdő turisztikai célú fejlesztésére. Ez követően kezdődhet a projekt tervet megalapozó tanulmány
kidolgozása.
Fentieket figyelembe véve, kérem az előterjesztés megtárgyalását és az alábbi határozati javaslat elfogadását.
Kelt: Mezőtúr, 2022. szeptember 05.
..................................................
Szűcs Dániel
polgármester

3
Határozati javaslat
Mezőtúr Város Önkormányzata
……/2022.(IX.08.) képviselő-testületi határozata
a TOP_Plusz-1.1.3-21 kódszámú, „Helyi és térségi turizmusfejlesztés” című pályázati felhívás
keretében tervezett pályázat benyújtásáról
Mezőtúr Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés b)
pontja alapján – a helyi önkormányzatokról szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 10. § (1) és a 13. § (1)
biztosított hatáskörében eljárva – az alábbi határozatot hozza:
1. Mezőtúr Város Önkormányzata kinyilvánítja azon szándékát, mely szerint vissza nem térítendő
támogatás elnyerését célzó pályázati támogatási kérelmet kíván benyújtani a városi strandfürdő
turisztikai célú fejlesztésére a TOP_Plusz-1.1.3-21 kódszámú, „Helyi és térségi
turizmusfejlesztés”című pályázati felhívás keretében, a pályázatban igényelhető maximális
támogatási összeg, azaz 400.000.000 Ft figyelembevételével.
2. A pályázat benyújtásáról a képviselő testület a későbbiekben hoz döntést.
Felelős: Szűcs Dániel polgármester
Határidő: 2022. szeptember 19.
A határozat végrehajtásában közreműködik:
Mezőtúri Közös Önkormányzati Hivatal
Városüzemeltetési és Városfejlesztési Osztály
Városfejlesztési és Turisztikai Csoport
A képviselő-testület határozatáról értesül:
1.
2.
3.
4.
5.

Szűcs Dániel polgármester, Helyben
dr. Enyedi Mihály jegyző, Helyben
dr. Balla Vilmos aljegyző, Helyben
Képviselő-testület tagjai, Helyben
Mezőtúri Közös Önkormányzati Hivatal Illetékes Osztályai, Helyben

Mezőtúr, 2022. szeptember 08.

Szűcs Dániel
polgármester

dr. Enyedi Mihály
jegyző

