
Szentes Város Polgármesterétől 
Szentes, Kossuth tér 6. 
 
Témafelelős: Mészáros Zsuzsanna 

Tárgy: „Szentes és Újszentes közös turisztikai és 
marketing programja” pályázat 

 
Szentes Város Önkormányzatának 
Képviselő-testülete 
Szentes 
 
 
Tisztelt Képviselő-testület! 
 
 
A Magyar Terület- és Regionális Fejlesztési Hivatal, Regionális Fejlesztés Operatív Program és 
Interreg Közösségi Kezdeményezés Irányító Hatóság, együttműködésben a VÁTI Magyar 
Regionális Fejlesztési és Urbanisztikai Közhasznú Társasággal, mint Közreműködő Szervezettel 
megjelentette a Magyarország-Románia és Magyarország-Szerbia és Montenegró Határon 
Átnyúló Együttműködési Program 2004-2006 (INTERREG) keretében kiírt pályázati felhívását. 
 
A pályázat 2.2 intézkedése (A kis- és középvállalkozások közötti együttműködés támogatása) során 
lehetőség nyílik Szentes és romániai testvértelepülése Újszentes közös marketing akciójának 
támogatására. A támogatás mértéke önkormányzatok esetében a projekt teljes költségének 
legfeljebb 95%-a. 
 
A pályázatban kidolgozott program egy közös turisztikai és marketing kampánnyal segítené a két 
település piacra jutását és fennmaradását.  Fő cél a két település megismertetése, attrakcióinak 
bemutatása, valamint a turisztikai infrastruktúra (szálláshelyek, éttermek, kiegészítő 
szolgáltatások) segítése a turisztikai piacon. Általános célkitűzése a települések ismertségének 
növelése, attrakcióinak minél több helyen és minél többször történő bemutatása, népszerűsítése. 
Közvetlen célkitűzése a két testvértelepülés kis- és középvállalkozásinak segítése, publikálása, 
együttműködésük erősítése, szélesítése. 
 
A közös marketing akció 24 hónapos időtartama alatt két közös kiadvány készülne el magyar, 
román, angol és német nyelven.  A térség attrakcióit és ajánlatait évente 5 alkalommal turisztikai 
belföldi kiállításokon mutatná be a két település. Az aktív PR megjelenés egyik legfontosabb 
eszköze a hirdetés. A program során több televízióban, napilapban és magazinban helyeznénk el 
figyelemfelkeltő hirdetést. A határon túli együttműködésünk színtereként a Művészetek Házát 
jelölnénk meg, ahol kialakításra kerülne egy turisztikai információs iroda is. A pályázat során az 
iroda teljes berendezésére igényelnénk támogatást. 
 
A 2005. évi költségvetésben a feladat szerepel, azonban a kiírást követően, a pályázati feltételek 
ismeretében, a megvalósítani és támogatásra benyújtani kívánt marketing program teljes 
költségvetése a következőképpen alakul:  
összköltség 60.980.000,- Ft, melyből 3.049.000,- Ft az önkormányzat által biztosítandó sajáterő 
és 57.931.000,- Ft az INTERREG programból igényelt támogatás. 



Kérem, hogy a pályázat benyújtásával kapcsolatos előterjesztést megtárgyalni és a határozati 
javaslatot jóváhagyni szíveskedjenek. 
 
 

Határozati javaslat 
 
Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta a Szentes és Újszentes közös 
turisztikai és marketing programjára vonatkozó pályázat benyújtásával kapcsolatos előterjesztést, 
és az alábbiak szerint dönt: 
 
1. Szentes Város Önkormányzatának Képviselő-testülete támogatja a „Szentes és Újszentes 

közös turisztikai és marketing program” c. projekt benyújtását az VÁTI Kht. Irányító Hatóság 
által meghirdetett „Magyarország-Románia és Magyarország-Szerbia és Montenegró Határon 
Átnyúló Együttműködési Program 2004-2006 (INTERREG) pályázat 2.2 számú intézkedésre. 
Ennek alapján állami támogatást és saját forrást kíván biztosítani a program megvalósítása 
érdekében. 

 
2. A Képviselő-testület vállalja, hogy a programhoz szükséges saját forrást 2005. évi 

költségvetésében az alábbiak szerint biztosítja: 
- pályázati támogatás:    57.931.000,- Ft 
- saját forrás:          3.049.000,- Ft 
- összesen:                  60.980.000,- Ft 

 
A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a pályázatot készítesse el, és a határidőben 
történő benyújtásról gondoskodjon. 

 
3. Kéri a Képviselő-testület, hogy az „Szentes és Újszentes közös turisztikai és marketing 

program”-ra benyújtott INTERREG pályázattal összefüggő, költségvetést érintő változásokat 
a pályázat elbírálását követően rendezze. 

 
Felelős: polgármester 
Határidő: 2005. május 20. 
 
A határozatról értesítést kap: 
1./ VÁTI Kht. - Békéscsaba 
2./ Szentes Város Polgármestere 
3./ Újszentes Város Polgármestere 
4./ Polgármesteri Hivatal Közgazdasági Osztály Tervezési Iroda 
5./ Polgármesteri Hivatal Polgármesteri Iroda 
 
Szentes, 2005. április 14. 

 
 
 
 
Szirbik Imre 


