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Iktatószám:3-71/2016.
Tárgy: „Nádastó Szabadidőpark komplex
turisztikai fejlesztése” című pályázat
benyújtása
Sándorfalva Város
Képviselő-testülete részére
Sándorfalva
Tisztelt Képviselő-testület!
Nemzetgazdasági Minisztérium Regionális Fejlesztési Operatív Programok Irányító Hatóság
által kiírt TOP-1.2.1-15 kódszámú „Társadalmi és környezeti szempontból fenntartható
turizmusfejlesztés” című felhívás alapján önkormányzatunknak lehetősége nyílik, a Nádastó
Szabadidőpark turisztikai célú fejlesztésére.
A pályázatból az alábbi fejlesztéseket kívánjuk megvalósítani:
Külső infrastruktúra fejlesztése: I. dűlő makadámburkolat kopóréteg felújítása (kátyúzás, új
burkolatszórás) 3289 m2, burkolt külső gépjármű parkoló (közforgalmú) 2000 m2,
kerékpártárolók, hulladékgyűjtők, útbaigazító, tájékoztató és információs táblák kihelyezése.
Belső infrastruktúra és turisztikai vonzerő fejlesztése - fogadó épület, beléptető rendszer,
napelemes energiatermelő rendszer kialakítása.
Keleti part fejlesztése: kültéri wc, tusoló kialakítása, part- és parkrendezés további területek
bevonásával, szükséges víz, csatorna és elektromos hálózat továbbépítése, kerítés építés,
utcabútorok telepítése, sütögető helyek kialakítása.
Büfé és vendéglátó egységek és az egységek előtti tér fejlesztése: meglévő konténerek külső
burkolása fa lambériával, asztalok, padok, óriás napellenző beszerzése.
Vízparti létesítmények fejlesztése: mobil napozó stégek, mólók (vízi színpad) létesítése,
reklám s megállító táblák, zászlók, tereprendezések, feltöltések, partvédelem, gyalogos hidak
létesítése, faoszlopos nádtetejű napernyők és napozó ágyak, kajak-kenu eszközök beszerzése,
wifi rendszer kiépítése, nagyképernyős TV beszerzése:
Horgászturisztikai infrastruktúra fejlesztése: esőbeállók létesítése, faszerkezetű horgász
stégek létesítése, horgász csónakok beszerzése.
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Sportlétesítmények fejlesztése: strand focipálya korszerűsítése szabvány szerint, kútfúrás és
öntözés biztosítása, árnyékoló vitorlák létesítése.
Ökoturisztikai fejlesztés: idegenforgalmi látogatótér építése felszerelése, gyalogos és vízi
tanösvény kialakítása, táblákkal, interaktív játékos elemekkel.
Egyéb fejlesztések: térfigyelő kamerarendszer telepítése, szennyvízelvezetés és házi biológiai
szennyvíztisztító kiépítése.
A fejlesztések kivitelezése az előzetes becslés alapján mintegy 250 millió forint. Az önrész
nagyságát alátámasztó üzleti terv az előterjesztés készítésének időpontjában még készül. Az
üzleti terv részleteiről a képviselő-testület ülésén tájékoztatjuk a képviselőket. Százalékosan
az önrész mértéke várhatóan 5 % alatti lesz.
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megtárgyalni és az alábbi
határozati javaslatot elfogadni szíveskedjen.
…./2016. (IV. 25.) Kt.
Tárgy: „Nádastó Szabadidőpark komplex turisztikai fejlesztése” című pályázat benyújtása
Határozati javaslat
1. Sándorfalva Városi Önkormányzat Képviselő-testülete pályázatot kíván benyújtani a
Nemzetgazdasági Minisztérium Regionális Fejlesztési Operatív Programok Irányító
Hatóság által kiírt TOP-1.2.1-15 kódszámú „Társadalmi és környezeti szempontból
fenntartható turizmusfejlesztés” című felhívásra „Nádastó Szabadidőpark komplex
turisztikai fejlesztése” címmel 250.000.000 Ft értékben. A pályázathoz szükséges
_____________ Ft, azaz __________________ forint önerőt a fejlesztések tartaléka
előirányzat terhére biztosítja.
2. A képviselő-testület felkéri a jegyzőt a költségvetési rendeletmódosítás előkészítésére,
mely szerint Sándorfalva Városi Önkormányzat Képviselő-testületének az
önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló 4/2016.(II.12.) önkormányzati
rendelete 3. mellékletének 108. során biztosított fejlesztési tartalék terhére a határozat
1. pontjában foglaltakat vezesse át.
3. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a szükséges nyilatkozatok
megtételére, a pályázat aláírására és benyújtására.
Határidő: azonnal
Felelős: Gajdosné Pataki Zsuzsanna polgármester
Dr. Bánfi Margit jegyző
Határozatról értesül:
1. Gajdosné Pataki Zsuzsanna polgármester
2. Dr. Bánfi Margit jegyző
3. Antal János pályázatíró, projektmenedzser
4. Lázár Margit megbízott gazdálkodási csoportvezető

4

5.
6.

Horváth Levente SÖV ügyvezető igazgató
Irattár.

Sándorfalva, 2016.04.22.

Tisztelettel:
Gajdosné Pataki Zsuzsanna
polgármester

