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Szentes Város Önkormányzatának 
Képviselő-testülete 
 
S z e n t e s 
 
Tisztelt Képviselő-testület! 
 
A Dél-Alföldi Regionális Fejlesztési Tanács által a térség- és régiófejlesztési célelőirányzat 
decentralizált keretének terhére áprilisban meghirdetett pályázati felhívása szerint lehetőség 
nyílik turisztikai szakmai programok támogatására. Ennek keretében nyomtatott vagy 
elektronikus térségi kiadványok, ifjúsági, termál- és gyógyturisztikai marketingeszközök 
költségeire, valamint szakmai tanulmányutak szervezésére lehet pályázatot benyújtani.  
A pályázók kistérségek, megyei jogú városok és szakmai szervezetek lehetnek, az elnyerhető 
támogatás az összköltség 70%-a, de maximum 2 millió Ft.  
 
A kiírásnak megfelelően a pályázatot a Szentes Kistérség Többcélú Társulás adja be 
kistérségi tanulmányút szervezésére, melynek keretében belföldi és külföldi újságíróknak, 
valamint a régiós szakmai szervezetek képviselőinek mutatja be a térség szálláshelyeit, 
éttermeit, fürdőit, természeti látnivalóit, és különböző fakultatív programokat (kenuzás, 
fogatozás) szerveznünk a számukra. A program keretében speciálisan szentesi 
ajándéktárgyakat is készítünk. A tanulmányút eredményeként nő a kistérség ismertsége, javul 
a szakmai szervezetekkel folytatott marketingkommunikáció.  
 
A tanulmányút kistérségi szintű költségvetése tartalmazza 30 fő szakmai vendég 2 napi 
szállás- és étkezési költségeit, buszköltségét, fürdőbelépőit, a fakultatív programok és az 
ajándéktárgyak költségét az alábbiak szerint: 
- teljes bekerülési költség bruttó e Ft-ban:   1.500,- e Ft 
- igényelt támogatás bruttó e Ft-ban:   1.050,- e Ft 
- saját forrás összege:            450,- e Ft 
A saját forrás összegét Szentes Város Önkormányzata biztosítja 2005. évi költségvetésében, 
elsősorban a beadott és nem nyertes pályázatok önerő átcsoportosításával.   
 
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy városunk és a térség marketingjének erősítése, 
valamint a szakmai szervezetekkel folytatott kommunikáció erősítése érdekében támogassák 
az előterjesztést. 
 
 
A pályázattal kapcsolatban az alábbi határozati javaslatot terjesztem elő: 

 
 
 



 
H A T Á R O Z A T I  J A V A S L A T  

 
 
Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta a „Szentes kistérségét 
bemutató szakmai tanulmányút” c. pályázat benyújtásával kapcsolatos előterjesztést, és az 
alábbiak szerint dönt: 
 

1.) A Képviselő-testület egyetért azzal, hogy a Szentes Kistérség Többcélú Társulás 
nyújtson be vissza nem térítendő támogatás iránti pályázatot a Dél-Alföldi 
Regionális Fejlesztési Tanács által kiírt „decentralizált TRFC szakmai programok 
2005. évi támogatása” c. pályázati felhívásra az alábbiak szerint: 

  
  - a program költségvetése:   1.500,- e Ft 
  - az igényelt támogatás összege:  1.050,- e Ft 
  - az önerő összege:          450,- e Ft 
 
2.) A Képviselő-testület vállalja, hogy a Szentes Kistérség Többcélú Társulás által 

biztosítandó önerő összegét, azaz 450,- e Ft-ot Szentes Város Önkormányzata 2005. 
évi költségvetéséből, elsősorban a beadott és nem nyertes pályázatok 
átcsoportosításával biztosítja.  

 
 
Felelős: polgármester 
Határidő: 2005. május 30. 
 
A határozatról értesítést kapnak: 
1./ Dél-Alföldi Regionális Fejlesztési Tanács 
2./ Szentes Város Polgármestere 
3./ Polgármesteri Hivatal Tervezési Iroda 
4./ Polgármesteri Hivatal Polgármesteri Iroda 
5./ Szentes Kistérség Többcélú Társulás 
 
 
Szentes, 2005. május 9. 

 
 
 
 
 
Szirbik Imre 
Polgármester 

 
 

 
 


