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Január: 

 

Bankszámla nyitó: 4 058 009 Ft 

Készpénz nyitó: 272 870 Ft 

 

Pénzügyi jelentés, könyvelő. 

Új TDM pályázat és ehhez kapcsolódó feladatok. 

Belépési nyilatkozat és számla (belépési díj, 2016. évi tagdíj) küldése Ózd Város 

Önkormányzata részére. 

Téli képek készítése a völgyben, amelyet feltöltöttem Facebook oldalunkra 

(Szeretlek Szilvásvárad) és weboldalunkra (www.szilvasvarad.info.hu). 

Kiadvány általános információ részének fordítása angol nyelvre. 

Kaptunk 90 mp-et ajándékként az Eger Rádiótól a 201. évi együttműködésért. 

Ebben tájékoztattam a hallgatókat a 2015. évi újdonságokat és 2016. évi várható 

fejlesztéseket. Az elkészült PR interjú 2016.01.18-án 17:38-kor ment adásban (Tóth 

Beáta volt a szerkesztő). 

Utánanéztem Egri Norma hírlevél tartalmának – egyesületek és alapítványok 

működése szerint minden rendben van-e Egyesületünknél.  

Egriprogramok.hu portáltól kaptunk médiaajánlatot, ezt elküldtem a tagjainak is. 

Napfény Vendégház által küldött csomagajánlat feltöltése weboldalunkra és 

Facebook oldalunkra, kérésére. 

Téli nyitva tartás aktualizálása és elküldése tagoknak, frissítettem weboldalon. 

Szálláshelyeinkről és árajánlataikról táblázat készítése a lovas beruházáshoz 

(Ménesgazdaság kérésére). 

Debreceni utazás kiállításra szálláshelyek keresése, árajánlat kérése, előkészületek. 

Szilvásvárad és Bükk térképen történő változtatások kérése Berki Zoltántól (pl. 

Községháza új helye, kisvonat vasútvonal hossza stb.). 

Összegyűjtöttem környékbeli programokat (Nagyvisnyó, Bélapátfalva, Bekölce 

stb.), hogy lehetőleg ne ütközzenek a szilvásváradi programokkal 2016-ban. 

2016.01.23-án megbeszéltük Regős Józseffel az Ősember Fesztivál programjait, 

részleteit, ezután elkészítettem a programtervet részére. 

2016.01.25-én Tari Szabolcs Elnök úrral részt vettünk a testületi ülésen, ahol 

elfogadták az egyesület 2015. évi beszámolóját. 

Kiadvány javítására vonatkozó ötleteimet összeírtam és továbbítottam az Elnökség 

részére. 

2016. évi kisvonat menetrend feltöltése web-, Facebook oldalunkra és elküldtem a 

tagoknak is. 

2016. évi eseménynaptár vázlatának bővítése, rendezvények fixálása. 
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Árajánlat kérése Margaret Island együttestől a 2016. évi Pisztráng Napra. 

Egriprogramok.hu portállal éves szerződés kötése (40 000 Ft/félév, összesen br. 

80 000 Ft). 

 

 

Február: 

 

Pénzügyi jelentés, könyvelő. 

2016-os támogatási szerződés kérése önkormányzattól, TDM pályázathoz. 

Észak-magyarországi Turizmus Zrt. részére Szilvásváradi kapcsolódási pontokra 

javaslatok összeírása (2016 a gasztronómia éve lett.) 

Felhívtam mindenkit, aki nem jelzett vissza a 2016. évi kiadványban történő 

megjelenéssel kapcsolatban. 

Tari Szabolcs, Elnök úr részére összegyűjtöttem és elküldtem a TDM pályázathoz 

szükséges dokumentumokat. 

2016. évi kiadványban szükséges módosítások összeírása, tagok megkeresése ezzel 

kapcsolatban. 

Mezőkövesdi fürdőt megkerestem az együttműködéssel kapcsolatban (elvihetnénk-

e a rendezvényeink plakátjait, ill. turisztikai kiadványt, cserébe ők is hozhatnának 

prospektust az információs irodába, és ajánlanánk Vendégeinknek) – 

együttműködés létrejött. 

Alkalmi munkavállalók részére elvittem a 2015. évi jövedelemigazolást. 

Írtam Kocsis Dánielnek, hogy a szilvasvaradkartya.hu átintergrálható-e 

weboldalunkra (tárhely szerződés IT NAV-val 2016. júniusban lejárt). 

Szilvasvaradkartya.hu oldalra történő javaslatot – elküldtem Tari Szabolcs, Hócza 

László és Szaniszló László részére. Polgármester Úr belegyezett, hogy az 

információ a kártyáról a SZIE honlapján jelenjen meg ezután.  

SZIE rendezvény pályázati adatlap elküldése Tagság részére. 

Egererdő Zrt.-től engedély kérése, hogy használhassuk az általuk készített Szalajka-

völgy térképet a 2016. évi kiadványban. 

TDM pályázathoz (GINOP-1.3.4-15) adatgyűjtő lap kitöltése, helyi TDM szervezeti 

stratégia és szakmai koncepció készítése, szervezet taglétszámára vonatkozó 

igazoló dokumentumok és a tagi díjak befizetését igazoló dokumentumok 

(bizonylatok letöltése és készpénzes számlák szkennelése) összegyűjtése. 

Ajánlatokhoz leírás készítése az egyesületi rendezvényekről. Információs táblákhoz 

javaslatok küldése. Működési költségek elkérése a könyvelőtől. 

Információs bódék aktualizálása. 

Szilvásvárad térkép javításainak összeírása, továbbítása Berki Zoltán részére. 
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Natura Panzió újra egyesületünk tagja kíván lenni – személyes megbeszélés (tagdíj, 

tagság előnyei, kiadványban való megjelenés). Bakos Erzsébet tulajdonos részére 

elküldtem az alapszabályt, aktuális nyitva tartásokat és az angol nyelvű leírást. 

Telefonon történő egyeztetés SKC-vel a pályázattal kapcsolatos pontokról és 

költségekről, melyet továbbítottam az Elnökség részére. 

Jótékonysági sportbálra meghívó és plakát készítése Lassán Ákos kérésére. 

2016. évi turisztikai kiadványba térkép módosítások összeírása, hiányzó tagok, 

egyebek (ATM, dohánybolt) bejelölése. 

Nyomda részére 2016. évi kiadványhoz szükséges dokumentumok összeírása és 

elküldése. 

2016.02.19-én elnökségi ülés (új TDM pályázat). 

Észak Hevesi 33 részére tagsági viszony létesítéséhez szükséges nyilatkozat 

elküldése e-mailben. (Tagdíj 12 000 Ft/év.) 

Egyesületi szálláshelyek listáját elküldtem térségi TDM részére. 

Szilvásváradkártya.hu minden anyagát átvittük Kocsis Danival a 

szilvasvarad.info.hu-ra. 

Tagok tájékoztatása mi történt eddig (kiállítás, rendezvénynaptár, kiadvány stb.). 

Azoknak a tagoknak akiknek nincs e-mail címe kinyomtattam és elvittem. 

Margaret Island koncert szervezése Pisztráng Napra. 

Kiadványhoz elküldtem minden szükséges információt és dokumentumot (leírások 

javítása, helyesírás, képek, rendezvénynaptár, térkép).  

Boros Tamásnak elküldtem mikor lesznek az egyesületi rendezvények és a 

Margaret Island technikai rider-ét. 

Maratonról tájékoztatót elküldtem tagoknak, Térségi TDM-nek, egriprogramok.hu 

portálnak, feltöltöttem weboldalunkra, megosztottam a Szeretlek Szilvásváraddal, 

ill. minden rendezvényünket feltöltöttem a weboldalra és Facebook oldalra. 

Regős Józseffel 2016.02.22—én újra megbeszéltük rendezvényét a rendezvény 

pályázathoz is, ill. küldtem rádió, Mistral és egyéb kontaktokat, tájékoztattam az 

Artisjus bejelentési kötelezettségről. Elkészítettem az anyagát a kiadványba is, 

ehhez küldött képeket. 

Weboldal tárhelyének bővítése (szükséges), évi plusz 3000 Ft-ot jelent. 

Eseménynaptár feltöltése weboldalra, Facebook-ra, ill. elküldtem tagoknak. 

Új belépők: Natura Panzió (feltöltöttem weboldalunkra és Facebook-ra), Ózd Város 

Önkormányzata (weboldalra anyagát a mai napig várom). 

Hó végi teendők, pénzügyi jelentés 

2016. évi rendezvényeket feltöltöttem utazitthon.hu oldalra. 
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Március: 

 

Rendezvények: 

 

2016.03.19.: IV. Országos Paskievics Vándorkupa (Lovas Étterem) 

2016.03.20.: Az Egri Gibás Imre Tarokk Klub IX. Országos Tarokkversenye 

(Lovas Étterem) 

2016.03.26.: Kézműves és régiség vásár (Poczik Viktor) 

2016. 03. 27-28.: Húsvéti nyuszisimogató (Szilvásváradi Állami Erdei Vasút) 

 

Új TDM pályázat és ehhez kapcsolódó feladatok. 

 

2016. évi rendezvénynaptárt elküldtem/feltöltöttem: programturizmus.hu oldalra, 

egriprogramok.hu portálnak (éves szerződés keretében), térségi TDM részére, 

Magyar Turisztikai Ügynökségnek, bélapátfalvi TDM menedzsernek, Bél-kő 

Panziónak, tagoknak, szlovakiainfo@gmail.com – szlovák utazásszervező részre, 

Puskás Róbertnek aki szintén kirándulásokat szervez rendezvények időpontjára 

(puskasrobert@hirosvandor.hu).  

 

Presztízs magazinban való megjelenés (fél oldal): br. 44 450 Ft 

Szlovák – Pihenj Magyarországon negyed oldal megrendelő elküldése 25 000 Ft+ 

ÁFA. 

Ciszterci Apátság programjait és a nyitva tartást elküldtem a tagjainknak. 

Új Szilvásvárad térkép és Szalajka-völgy térkép feltöltése Facebook és weboldalra. 

Húsvéti miserend tagoknak, Facebook és weboldalon is megjelentettem. 

Nyitva tartás aktualizálása, elküldtem tagoknak, weboldal. 

Rendezvény pályázatokhoz bírálati válaszlevél, tájékoztató küldése. 

2016.03.10. Elnökségi ülés – TDM pályázat. 

Miskolc Utazás Kiállításra jelentkezési lap küldése. 

Gasztro tanösvényhez tippek összeírása É-mo-i. Turizmus Zrt. részére (látnivalók, 

éttermek, termékek). 

Orbán-ház nyitva tartás tagoknak, Facebook-ra és weboldalra. 

Tagoknak kiadvány küldése mammutmail-en. 

Árajánlatok kérése TDM pályázathoz. 

Március 15-i hétvégén információs házban voltam (03.12-15.), ill. ennek takarítása, 

aktualizálása. 

Programterv összeállítása, cseh vasutas study (2016.03.19.) Egererdő Zrt., 

Szilvásváradi Állami Erdei Vasút, Hócza László, Regős József segítségével és 

közreműködésével. Prágai nagykövetségről köszönőlevelet is kaptunk! 

mailto:szlovakiainfo@gmail.com
mailto:puskasrobert@hirosvandor.hu
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2016.03.18-20. Debrecenben Utazás Kiállításon vettünk részt a Szalajka Liget 

Hotel**** Superior és Apartmanházakkal.  

Költsége (50%): 131 445 Ft + útiköltség br. 20 000 Ft. Összesen: 151 445 Ft  

Trivágónak képek küldése. 

2016.03.22-én 15:30-tól La Contessa Kastélyhotel– fogatos méneslátogatás. 

Debrecenről úti jelentés készítése. 

Húsvétkor információs házban voltam (03.26-28.). 

Miskolc Utazás Kiállítás és ehhez kapcsolódó feladatok. 

Kiadványok szétosztása és elvittem tagjainknak. 

Gyermeknapra gyerekzenekar és sátor intézése. 

Megrendelő küldése Észak-Magyarország napilap (fél oldal). 

Ősember Fesztivál tervezetét elküldtem, ill. feltöltöttem: tagoknak, utzaitthon.hu, 

térségi TDM, weboldal, Facebook, Magyar Turisztikai Ügynökség részére. 

2016.03.31-én beadtuk a TDM pályázatot. 

Pénzügyi jelentés, hó végi teendők. 

 

 

Április: 

 

2016.04.03-án Kézműves és régiség vásár (Poczik Viktor) 

 

2016.04.01-02. Miskolc Utazás Kiállítás. Költsége: 151 031 Ft 

Úti jelentés készítése a kiállításról. 

Budapest Főszezon Kiállításra szálláskeresés, árajánlatok kérése. 

Szervezeti stratégia elkészítése és küldése Magyar TDM Szövetség részére. 

Magyar Turizmus Zrt. részére az alábbi frissítése és a szálláshelyeink összeírása: 
„…52 túra - 52 hétvége kiadvány túráinak frissítésének. Az MTSZ szakemberei átnézik az adott 
régiókhoz tartozó túraútvonalakat (ezek utoljára 2012-ben lettek átfogóan frissítve) és kis áttekintő 
térképet is készítenek melléjük.” 

Magyar Turisztikai Ügynökség részére éttermekről lista küldése, Észak-
magyarországi bor-gasztro térképhez.  
Tavaszi képek készítése a völgyben és feltöltésük Facebook oldalunkra. 
Csillagvidék készített lengyel kitelepülésre lengyel nyelvű kiadványt, amelyben 

Szilvásvárad is szerepel. Ennek átnézése, aktualizálása. 

Budapest Főszezon Kiállításra szállásfoglalás, ill. felkészülés a kiállításra (magyar 

és angol nyelven is). 

Kiadványokat vittem a tagoknak, ill. a kiadványban való megjelenés díjának 

beszedése. 

2016. évi gyermeknapra programterv összeállítása, elküldése Elnökség részére, 

ajánlatkérések és szervezés. 
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Rendezvénynaptárt kitettem buszmegállóba, 2 Coop boltba, benzinkúthoz, és a 

nagy parkolóba is. 

Szilva Napra tervezet összeírása Snóbel Lászlóval - Csobogó Étterem. 

Regős József, Ősember Fesztivál rendezvényéhez plakátterv készítése. 

Szilvásvárad térkép (Berki Zoltán) utolsó javítások. 

2016.04.21-én fogatos méneslátogatás. 

2016.04.27. 15:00 –tól fogatos méneslátogatás szlovéneknek angolul. 

Gyermeknapra plakát készítése. 

Tájékoztatás Edda Koncertről weboldalon, Facebook oldalon és tagok részére– 

külső szervező: Molnár Ferenc. 

Szalajka-völgyben képek készítése és feltöltése Facebook-ra. 

Programturizmus oldalra májusi programok elküldése. 

Pisztráng és Szilva Napra programterv összeállítása. 

Turisztikai magazinban fél oldal megjelenés: br. 101 600 Ft 

Pénzügyi jelentés, hó végi teendők. 

 

 

Május: 

 

Rendezvények: 

 

2016.05.14.: Kézműves és régiség vásár (Poczik Viktor) 

2016.05.25-29.: XV. Specialized Maraton Szilvásvárad (Egyesület 900 000 Ft-tal 

támogatta) és Gyermeknap 

2016.05.14.: Kézműves és régiség vásár (Poczik Viktor) 

 

Mezőkövesdre, Egerbe kiadványokat vittem. 

2016.05.07-08. Budapest Főszezon Kiállításon vettünk részt, erről úti jelentést is 

készítettem. Költsége: br. 200 848 Ft 

Nyári nyitva tartás frissítése weboldalon és elküldtem tagság részére. 

Pisztráng Nap, Szilva Nap programtervezet elküldése Elnökség részére. 

Szilva Napra sztárvendég – Unique, szerződéskötés. 

TDM pályázathoz hiánypótlások intézése (hiányzó ajánlatok, cégkivonat, 

különböző nyilatkozatok). 

2016.05.11-én csoportvezetés a Szalajka-völgyben. 

2016.05.13-án elnökségi ülés (Pisztráng nap). 

Gyermeknap szervezése (plakát készítése, programok, fellépők, reklám, technikai 

eszközök, segítők, foglalkozást tartók, felajánlások gyűjtése, kiírások a helyszínre, 

versenyekhez eszközök intézése, speaker szöveg, forgatókönyv technikusoknak, 
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artisjus bejelentés, alkalmi munkavállalók bejelentése, sátor, pad, asztalok). 

BEVÉTEL: 16 600 Ft (tombola), KIADÁS: 427 783 Ft. 

Költségvetés, felajánlások csatolva. A felajánlások közül nem mindet tettem be a 

tombolába, hanem nagy részét ajándékként szétosztottam azok között a gyerekek 

között, akik részt vettek a versenyeken, különböző játékokon, foglalkozásokon. 

2016.05.26-án Észak Hevesi 33 közgyűlésen voltam. 

2016.05.26-án az Eger Térsége TDM közgyűlésen helyettem Sípos, Éva Krisztina 

(Napra-forgó Vendégház) vett részt helyettem. A közgyűlésen megválasztottak a 

Térségi TDM elnökségébe, ill. a közgyűlés megszavazta a tagdíj emelését 20 000 

Ft/évről 70 000 Ft/évre. 

Gyermeknapról költségvetés készítése, hó végi teendők, pénzügyi jelentés. 

Szilvásvárad térképen történőmegjelenés és támogatás (Berki Zoltán féle): br. 

107 950 Ft 

 

 

Június: 

 

Rendezvények:  

 

2016.06.18.: Rózsa, Sándor, Hegyi-Kaló, Sáfrány és a Macok – Termelői 

gasztronómia a „kerek erdőben” (Sáfrány pisztrángudvar) 

2016.06.25.: Kézműves és régiség vásár (Poczik Viktor) 

 

Rendezvények plakátjait feltöltöttem web és Facebook oldalunkra, 

elküldtem/elvittem a tagoknak, Térségi TDM részére, Bélapátfalvára. 

XIX. Szarvasgomba-vadászat feltöltése web -, Facebook oldalra és elküldtem a 

tagoknak. 

Termelői gasztronómia feltöltése programturizmus.hu oldalra. 

Edda és a Termelői Gasztronómiai plakátok széthordása. 

Étlap fordítása a Szalajka Liget Hotel részére. 

Kiadványt vittem tagjainknak kérésükre. 

 

2016.06.18-ra felkészülés, programterv és szervezés (4 nagy utazási iroda 

képviselete jön: Anglia, Belgium, Németország és Olaszország.), ajándékcsomag 

intézése (Egerererdő Zrt., kiadványok, pálinka-Hócza László, és Sáfrány félre 

füstölt pisztráng), szilvásváradi program szervezése (lovas kocsikázás – Állami 

Ménesgazdaság, kisvonatozás), kisbuszt az Egererdő Zrt. biztosította részünkre 
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(Eger - Szilvásvárad vonalon). Egererdőtől engedély kérése hogy a fogattal 

felmehessünk a Vadbemutató kertig. Felkészülés angolul. 

2016.06.19-én vasárnap sajnos csak két külföldi Úr (angol és az olasz), ill. egy egri 

idegenvezető, valamint az egri TDM-es kolléganő érkezett Szilvásváradra. 

Eredetileg úgy volt, hogy érkezik még egy német és egy belga Vendég is, de Ők 

időközben lemondták, én pedig csak vasárnap 19-én szembesültem ezzel. 

A külföldi vendégekről pár szó: 

Lee Melville, Igazgató, Secret Vineyards, wine.travel.gastronomy. Bor-gasztro 

csoportokat utaztat be Angliából. Céldesztinációi között van: Magyarország, 

Olaszország, Horvátország.  

Simone Maffei, Product Manager: Oroszország, Kelet Európa, Skandinavia & Baltic 

Államok Tour Operatora. 

Ezúton köszönöm még egyszer az alábbi térítésmentes 

szolgáltatásokat/ajándékokat a külföldi Vendégeknek: az Egererdő Zrt.-nek a 

kisbuszt sofőrrel (az önkormányzat is szívesen biztosította volna, de aznap nekik is 

kellett az önkormányzati kisbusz), az ajándékcsomagokat, a behajtási engedélyt, és 

a kisvonatozást, a Ménesgazdaságnak a fogatot és a kocsikázást, Sáfrány Lászlónak, 

a füstölt pisztrángokat. 

A program a következő volt: 07:50-kor indulás Egerből (Eger Hotel), 08:30-kor 

lovas fogattal fel a Vadbemutató kertig. Ezután séta a Szalajka-völgyben, 10:00-kor 

kisvonattal le Szilvásváradra, 10:30-kor indulás Mónosbélbe. Mónosbélben Soma 

Sonka és Bükki Sajt látogatása, majd visszavittük őket Egerbe. Sajnos nagyon kevés 

időt szántak Szilvásváradra az egri kollégák. Ezért csak ennyi fért bele! Vendégeink 

jól érezték magukat. Nagyon tetszett neki a páratlan szépségű természet, a 

gyönyörű lipicai lovak és az ajándékoknak is nagyon örültek!  

 

2016.06.10-én megbeszélés Sáfrány Lászlóval a 2016.06.18-i rendezvénnyel 

kapcsolatban. 2016.06.18-i Termelői gasztronómia napra való felkészülés. 

2016.06.10-én részt vettem az Ózdi Muzeális Gyűjtemény és Gyártörténeti 

Emlékpark megnyitóján. 

Rendezvény pályázatok támogatási szerződéseinek előkészítése és aláíratása az 

érintett felekkel. 

Német nyelvű (csillagvidékes kiadvány) aktualizálása és nyomtatása. Szádeczky 

Kornélia – Térségi TDM elnök részére, aki elvitte magával a müncheni 

sajtótájékoztatóra is. 

Térségi TDM részére sajtóanyag küldése: újdonságok, rendezvények, garantált 

programok… 
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2016.06.15-én 14:00 órától Térségi TDM elnökségi ülés – új arculat kialakításának 

megbeszélése. 

Demjéni TDM és a Szegedi Tourinform részére kiadványok küldése. 

Plakát készíttetése Regős József Ősember Fesztivál rendezvényére, ill. reklámok 

intézése. 

Heves Megyei Hírlap, Turisztikai magazinban való megjelenés (fél oldal) br. 

114 300 Ft. 

Légi felvételekből 22 db kiválasztása (Civertian Bt.). Ára br.35 560 Ft volt. 

Képek küldése (kiadvány, Szalajka-völgy, kisvonat) Szádeczky Kornélia részére. 

Ősember Fesztivál reklám megírása, ajánlatok kérése (RádióM, FM7, és Rádió 

Eger). 

Tagdíjak szedése. 

Programjavaslat küldése Bóta László (ostorosi csoport). 2016.06.24-én 15:00 órától 

csoportvezetés, Bóta László és csoportja részére (fogatos méneslátogatás, 

kisvonatozás és séta Szalajka-völgyben.) 

Segédlet írása diákok részére. 

Egriprogramok.hu portálon újra megjelentettem a nyári rendezvényeket Szilva 

Napig, az éves szerződés keretében. 

Kerektemplom látogatási idejének frissítése weboldalon, információs bódéban és 

elküldtem a tagoknak. 

Pénzügyi jelentés, hó végi teendők. 

 

 

Július: 

 

Rendezvények: 

 

2016.07.01.: Edda koncert (külső szervező – Molnár Ferenc) 

2016.07.15-17. : Ősember Fesztivál, Regős József (egyesületünk 800 000 Ft-tal 

támogatta) 

2016.07:16.: I. Minigolf Kupa, Szalajka Relax Park  

2016.07.16.: Szabadtéri házibuli, Lipicai Hotel (egyesületünk 200 000 Ft-tal 

támogatta) 

2016.07.23.: Kézműves és régiség vásár (Poczik Viktor) 

 

Tagdíj szedése. 

Ősember Fesztivál kiplakátozása és elvittem a tagoknak is. 

 

2016.07.08. cseh forgatás programterv egyeztetése: 
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„A regionális adóknak (r1jih.cz) a különböző csatornákon keresztül (műhold, UPC kábel, regionális 
sugárzás, on-line felületek) mintegy 350 000 -es nézettsége van. Emlékeim szerint a Na špacírut mindig 
csütörtök este mutatták be, és utána a következő csütörtökig négy vagy öt ismétlésben leadták, nem tudom 
pontosan, hogy most ez hogy van, de majd megírja. Ez egy kis 3 fős stáb, akik a Prága környéki TV Pohoda 
és az országosan több régióban is elérhető R1Jih számára forgatják a Na špacíru (kb. Barangoló) című rövid 
utazási filmeket, amelyek részenként 4-5 alkalommal kerülnek adásba.” 

14:00 körül érkeztek Szilvásváradra, a transzfert az egri TDM szervezte. 

14:00 körül érkezés a Ménesudvarba, ezután fogattal ellátogattunk a legelőre ahol 

megnéztük az anyakanca ménest a kiscsikókkal, majd a Ménistállót is 

megtekintették. 16:00 órakor kisvonattal felmentünk a Szalajka-völgybe (az 

állomásig lovas fogattal), a völgyből pedig lesétáltunk. 18:00 órakor mentek vissza 

Egerbe. 

Egy 5 perces kisfilm készült, amelyből 30 mp szól Szilvásváradról. A filmben Eger, 

Mezőkövesd és Szilvásvárad szerepelt. 

https://www.youtube.com/watch?v=J7Y7CLnJoyg&list=LLgX-

5X8t9RyJQci1obDnBuQ&index=1 

 

2016.07.05-én elnökségi ülés a Pisztráng Napról. 

Ezután Pisztráng Nap és a Margaret Island koncert szervezése. (Fellépők, 

programok, plakát, szórólap, reklám, catering és hűtő, színpad, sátor, élő hal 

versenyhez, állategészségügyi bejelentés, felajánlások gyűjtése, artisjus, alkalmi 

munkavállalók és bejelentésük.) A plakátokból küldtem ismerősökkel 

Kazincbarcikára, Borsodnádasdra, ill. a nagypostákra is, ill. tagjainknak, 

feltöltöttem Facebook-ra és weboldalunkra, elküldtem a térségi TDM-nek, 

egriporogramok.hu portálnak, Észak Hevesi 3-nak. 

 

Diákoknak beosztás készítése (2016.07.06-tól voltak az információs bódéban). 

2016.07.12-i térségi TDM közgyűlésen, Elnök úr, Tari Szabolcs vett részt. 

Képek küldése Szilvásváradról a Térségi TDM Facebook oldalára. 

Képek küldése Szilvásváradról az “Eger gyerekeknek” c. kiadványhoz, Eger TDM 

részére. 

Eger és Térsége TDM arculatváltás (új lógó, weboldal cím és név). 

www.egertersege.hu 

 

2016.07.27-én Rádió Eger interjú a Pisztráng Napról. 

 

Szöveg írása és képek válogatása a következő kiadványba: 
„A Magyar Turisztikai Ügynökség Zrt. Észak-magyarországi Regionális Marketing Igazgatósága 2016-ban 

Egészségturisztikai flyer kiadványt készít magyar, lengyel és szlovák nyelven, nyelvenként 10-10.000 

példányban. A kiadvány A/5 méretű lesz és terveink szerint 16 oldalas. 

http://r1jih.cz/
https://www.youtube.com/watch?v=J7Y7CLnJoyg&list=LLgX-5X8t9RyJQci1obDnBuQ&index=1
https://www.youtube.com/watch?v=J7Y7CLnJoyg&list=LLgX-5X8t9RyJQci1obDnBuQ&index=1
http://www.egertersege.hu/
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A kiadvány célja az Észak-magyarországi üdülések, kirándulások tervezése mellett felhívni a figyelmet a 
régióban található kiemelt jelentőségű fürdőkre, gyógyturisztikai helyekre, szolgáltatókra. A kiadvány 
terjesztése az ország Tourinform Irodáiban, a régiós fürdőkben, az RMI által látogatott kül- és belföldi 
rendezvényeken, kiállításokon történik.” 

Hó végi teendők, pénzügyi jelentés. 

 

 

Augusztus: 

 

Rendezvények: 

 

2016.08.06.: XVI. Pisztráng Nap 

2016.08.20.: XVI. Gulyásfőző verseny (egyesületünk 400 000 Ft-tal támogatta) 

2016.08.20.: Kézműves és régiség vásár (Poczik Viktor) 

 

Ebben a hónapban 300 000 Ft utalva a Szalajka Liget Hotel részére, rendezvény 

pályázat támogatási összegeként. 2016.07.01-08.18. közötti programkínálatokra, 

amely minden SZIE tag által küldött résztvevő számára ingyenes volt.  

 

Első héten Pisztráng Nap szervezése, végső költségvetés készítése. 

Pisztráng Nap: Bevétel: 33 200 Ft (tombola, napi lap most nem volt) 

Kiadás: 1 393 546 Ft 

Részletes költségvetés és a felajánlások csatolva. 

Pisztráng Napon idén is kitelepült a Csobogó Étterem. 

 

Diákoknak beosztás írása (információs bódé). 

2016.08.02-án Balatonban Észak Hevesi 33 közgyűlés (új pályázatokról). 

Könyvelő. 

Kárpátok Őre Megemlékezés és Gulyásfőző verseny plakát, Facebook-ra, 

weboldalunkra, tagoknak, térségi TDM-nek, Észak Hevesi 33-nak. 

TIPP lista küldése Magyar Turisztikai Ügynökség részére (É-moi régió) 
„A KidsOasis gondozásában meg fog jelenni idén szeptemberben az Utazik a család sorozatban az Észak-

magyarországi kötet. Ennek minél tökéletesebb összeállításához kérjük gyors segítségeteket! Alapvetően egy 

TIPP listára lenne szükség (név, kontakt, elérhetőség) – és egy egy soros mondatra, amiben leírjátok, hogy 

kifejezetten melyik programelem és miért gyerek barát/ családbarát.  Nem szálláshelyekre lenne szükség, 

hanem múzeumokra, bemutatóhelyekre, látogatóközpontokra, fürdőkre, várakra, természeti 

látványosságokra, kisvasutakra, kulturális programokra, programgazdákra, állatkertekre, állatparkokra, 

érdekes játszóterekre, kalandparkokra, kirándulóhelyekre, kilátókra, túraútvonalakra, kerékpáros helyekre, 

éttermekre stb.” 

2016.08.08-án fogatos méneslátogatás angolul (Ménesgazdaság). 

Táltos Vigadónak gulyásfőző versenyre reklámok intézése (FM7 és RádióM), 

plakátokat diákokkal elvittük tagjainknak. 
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Kiadvány küldése Zalaegerszegre. 

Szilva Nap szervezése (programok, fellépők, csernelyi derelyések meghívása, 

reklám, plakát, szórólap, felajánlások, alkalmi munkavállalók bejelentése, 

állategészségügyi bejelentés, segítők, forgatókönyv, speaker, Artisjus, színpad és 

technika, áram,  sátor, kupa, zsűri és meghívők, felajánlások, támogatási kérelem 

AgriaTksz és Groupama Biztosító, lekvárra és pohárra matrica intézése, molinó 

aktualizálása, utalványok; helyszínre kiírások nyomtatása, ebéd segítőknek, szilva 

és lekvárfőzés, Vendéglátó bizományi, ÖNO üvegek mosása, nevezésről plakát 

készítése és nyomtatattam buszmegállókba, boltokba, totózóhoz, fodrászatba, 

információs bódéra, elküldtem a tagságnak és feltettem Facebook-ra is, feladatok és 

felelősök lista, árlista, gulyás és gulyásjegy segítőknek asszonyoknak, 

derelyéseknek. Derelyéseknek vettünk ajándékba 2 pavilont.) 

2016.08.20-án a gulyásfőző versenyen segítettem, ill. konferanszié voltam (09:00 – 

02:00 óráig). 

2016.08.22-én megbeszélés rendezvénytér pályázatról a Községházában. 

Lekvárfőzés 2016.08.29-30. között, ennek szervezése. Ebéd – egyik nap Pizza, amely 

a Lokomotív étterem felajánlása volt, másik nap szendvicset kaptak, innivaló 

(üdítő, ásványvíz, kávé, pálinka) asszonyoknak mindkét napra biztosítva volt.  

 

 

Szeptember: 

 

Rendezvények: 

 

2016.09.03.: XV. Szilva Nap 

2016.09.17.: Kárpátok Őre megemlékezés – Szilvásvárad Község Önkormányzata 

2016.09.24.: Szüreti Felvonulás - Szilvásvárad Község Önkormányzata 

2016.09.24.: Kézműves és régiség vásár (Poczik Viktor)  

 

Rendezvények plakátját elküldtem, feltöltöttem: Facebook: üzenőfal, és 

rendezvények mappa, szv.info.hu, térségi TDM, egriprogramok portál, tagoknak, 

hevesi33@petervasara.hu részére. 

 

Szilva Nap szervezése és költségvetés, beszámoló készítése. 

Kiadás: 1 147 915 Ft 

Bevétel: 50 000 Ft támogatás AGRIA TKSZ, 50 000 Ft támogatás Groupama 

Biztosító, kóstolójegy: 270 735 Ft (összesen: 370 735 Ft) 

Részletes költségvetés és a felajánlások csatolva. 

mailto:hevesi33@petervasara.hu
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Szilva Napon kitelepült a Csobogó Étterem, ill. különböző programokat valamint 

kézműves vásárt is szervezett erre az eseményre. Helyszínen a képviselőtestület és 

az óvónők is segítettek a Szilva Nap lebonyolításában. 

Felkértem Keresztény Fruzsinát, hogy készítsen képeket. Idén is meghívtuk a 

csernelyi derelyéseket is, valamint a gombóc, laska, szilvaleves ki lett adva idén a 

Csobogó Étteremnek. A Nyugdíjas Klub tagjai a helyszínen főzték a szilvalekvárt, a 

Csobogó Étterem szilvából készült egyéb ételekkel is készült (pisztráng, szarvas).  

A Csernelyi derelyések a derelyéből befolyt összeget egyesületünknek 

adományozták. 

 

Pénzügyi jelentés, könyvelő. 

Egri TDM részére lovas szolgáltatások küldése angolul. 

Őszi nyitva tartás aktualizálása és elküldtem a Tagságnak és feltöltöttem 

weboldalra. 

Őszi programok, képekkel az egriprogramok.hu portál részére (éves szerződés 

keretében). 

2016.09.06-án fogatos méneslátogatás külföldi újságírók részére (Ménesgazdaság). 

Szilva Napról képek feltöltése Facebook oldalunkra. 

Magyar Látnivalók mobil alkalmazásban való ingyenes megjelenéshez szöveges 

leírás küldése (elérhetőségünk és szolgáltatásaink). 

2016.10.08. Kisvonat Nap programjához ötletek összeírása és elküldése Szádeczky 

Kornélia részére. 

Ebben a hónapban a rendezvénytér munkálatainak kezdése miatt, az információs 

bódé a bazársor elől lekerült a régi hivatal udvarába. 

Új weboldalról lehetőségéről történő megbeszélések és egyeztetések az 

Önkormányzattal (közös lenne az önkormányzati és az egyesületi felület). 

2016.09.17-18. között a Nemzeti Vágtán voltam, a Ménesgazdaság standján. 

Asszonyoknak lekvárfőzésért vacsora és ennek szervezése a Táltos Vigadóba 

(2016.09.26.). 

Tagdíj szedése és kiadványt vittem a tagoknak. 

Pénzügyi jelentés, hó végi teendők. 

Térségi TDM weboldalon Szilvásváradról szóló információk, útikalauz 

frissítésének elküldése – aktualizálás azóta sem történt meg. 

2016.09.27-én 2 fő amerikai vendégnek idegenvezetés a Ménesudvarban (Állami 

Ménesgazdaság). 
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Október: 

 

Rendezvények: 

 

2016.10.08.: Szarvasgomba-vadászat (Lovas Étterem) 

2016.10.08.: Kisvonat Nap tematikus túrákkal (Egererdő Zrt.) 

2016.10.22.: Kézműves és régiség vásár (Poczik Viktor) 

2016.10.22-23.: Őszi Lóárverés (Állami Ménesgazdaság Szilvásvárad) 

2016.10.29-31.: Tök Jó Napok (Csobogó Étterem), egyesületünk 400 000 Ft-tal 

támogatta a rendezvény megvalósulását 

 

Rendezvények plakátját elküldtem, feltöltöttem: Facebook: üzenőfal, és 

rendezvények mappa, szv.info.hu, térségi TDM, egriprogramok portál, tagoknak, 

hevesi33@petervasara.hu részére. 

 

"Október 2-5. között a baszkföldi gasztronómiai világkongresszuson egyetlen 

díszvendéget vártak Közép-Európából, és ez Magyarország. " Többek között a 

szilvásváradi pisztrángot is népszerűsítették ezen a rendezvényen. 

Bővebben: 

http://hangtar.radio.hu/share-1-20160824_084924#!#2016-08-24  

http://vinoport.hu/…/magyarorszage-a-vilag-legprogress…/3220    

 

„A szallas.hu egy új fejlesztésének köszönhetően okostelefonokon lehetővé válik a 

települések nagyon szép, képpel illusztrált bemutatása. 

A fejlesztést első körben néhány településen vezettük be kísérleti jelleggel, és az 

eredmények szerint sikeresen növelni tudtuk a foglalási kedvet. 

Ezért érdeklődnék, hogy kérhetjük-e együttműködésüket 1-1 a településekre 

jellemző, nagyon jó minőségű, inspiráló fotóval, amit kihelyezhetünk a szallas.hu-

ra (jelenleg ezen belül is a mobilváltozatra) és ezzel népszerűsíteni tudjuk a 

desztinációt.” Ehhez kép küldése a Fátyol-vízesésről. 

2016.10.11-én elnökségi ülés (rendezvény pályázatok fizetése, Tökös Napok 

kérdése). 

Körlevél küldése a tagság részére, ki szeretné megrendezni a „Tökös napokat”, 

ugyanis 2016-ban a Völgy Étterem nem szervezi meg. Csak a Csobogó Étterem 

jelentkezett erre a feladatra. A rendezvény régi elnevezését (Szabó-Rónai István – 

korábbi szervező kérésére) nem használták, helyette a Csobogó Étterem a Tök-jó 

Napok megnevezést használta. 

A Csobogó Étterem a korábban beadott rendezvény pályázatát, amely 

szeptemberre szólt, a TÖK Jó Napok rendezvényre módosította. 

mailto:hevesi33@petervasara.hu
http://hangtar.radio.hu/share-1-20160824_084924#!
http://szallas.hu/
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2016.10.16-án megbeszélésen vettem részt Snóbel Lászlóval és Ádámmal a Csobogó 

Étteremben a Tök-jó Napokról. 

Őszi képek készítése Facebook oldalunkra. 

Nyitva tartás, menetrend aktualizálása és elküldése tagság részére, valamint 

feltöltöttem Facebook oldalunkra és weboldalunkra. 

Magyar, szlovák, lengyel egészségturisztikai kiadványban való hirdetés írása, 

képek válogatása. ( 3*1 oldal, A5-ös méretben: br. 90 488 Ft) 

Térségi TDM részére angol fordításhoz bemutatkozó szöveg küldése a honlapukra. 

(Szervezet és tagok bemutatása, elérhetőségek.) 

Kerékpártúrák Magyarországon 8., aktualizált kiadás lektorálása. 2017 tavaszra 

újra, aktualizálva megjelenteti a Figória Kiadó a többnyelvű Kerékpártúrák 

Magyarországon atlasz és útikalauzt.  (Szilvásváradról leírás, térkép, kerékbarát 

szálláshelyek, kerékpárkölcsönző megadása és aktualizálása.) 

2016. novemberben nem került megrendezésre a Libabál (Lovas Étteremet 

elbontják a lovas beruházás miatt), erről tagság és Facebook oldalunk kedvelőinek 

tájékoztatása. 

Kids Oasis Kft.: Utazik a család sorozat 2. kötetéhez javaslatok küldése 

Szilvásváradról (nevezettségek és látnivalók).  „Könyvsorozatunk célja, hogy olyan egy 

háromgyermekes család utazása  során olyan mesékkel  mutassuk be egy-egy magyarországi régió 

természeti- és kulturális érdekességeit, amelyek egyszerűen és bájosan, mégis sok bújtatott tudással 

szórakoztatják az óvodás, kisiskolás korosztályt, és segítséget nyújt a meséket felolvasó szülőknek is,, hogy 

mit érdemes megnézni a régióban. Szilvásváradnak szívesen szentelnénk egy egész fejezetet.” 

Pénzügyi jelentés, hó végi teendők. 

 

November: 

 

Rendezvények: 

 

2016.11.05-06.: Fedett pályás országos díjugrató verseny – Állami Ménesgazdaság 

Szilvásvárad 

2016.11.12.: Fedeles Lovarda ünnepélyes megnyitó -  Állami Ménesgazdaság 

Szilvásvárad 

2016.11.13.: Fogathajtó verseny – Állami Ménesgazdaság Szilvásvárad, Fedeles 

Lovarda 

2016.11.19.: Disznótoros – Csobogó Étterem 

2016.11.19.: Kézműves és régiség vásár (Poczik Viktor) 

2016.11.27:  Advent első vasárnapja (Szilvásvárad Község Önkormányzata) 

 

Könyvelő. 
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Rendezvényekről információt elküldtem, feltöltöttem: Facebook: üzenőfal, és 

rendezvények mappa, szv.info.hu, térségi TDM, egriprogramok portál, tagoknak, 

hevesi33@petervasara.hu részére. 

Szilvásvárad Kártya kedvezményrendszerről tájékoztató küldése ózdi 

Gyártörténeti Emlékpark részére, kérésükre. 

2016.11.17-én volt Egerben a cseh szakmai workshop (br. 19 050 Ft), melyen 

képviseltem Szilvásváradot és szolgáltatóinkat. Angol fordítás frissítése, bővítése 

képekkel, valamint bemutatkozó szöveg írása Szilvásváradról és ehhez képek 

válogatása. 

A Térségi TDM 2016.11.25-26. között a Prágai Prémium Napokon vett részt, melyen 

Szilvásváradot is képviselték. 

Panoptikum november 7-én bezárt. Átalakítják és jövőre újra börtönmúzeum lesz. 

Ötleteim bővítése, összeírása a 2017-es évre. 

Szilveszterre plakát és belépők készítése, ill. feltöltöttem weboldalunkra (Lassán 

Ákos kérésére).  

Bálák intézése Betlehemhez. A Betlehemet Kormos József és csapata állította fel 

idén is, amely a Községházánál lévő kanyarban kapott idén helyet. A bálákat a 

Ménesgazdaság biztosította térítésmentesen. 

Sárkóczy Zsuzsanna, Utazási Ügyintéző, Expert-Holiday Utazási Iroda részére 

csoportok Szilvásváradra történő utaztatásához ajánlat küldése. 

Pénzügyi jelentés, hó végi teendők. 

 

December: 

 

Rendezvények: 

 

2016.12.03-06.: Mikulásjárat (Szilvásváradi Állami Erdei Vasút, Egererdő Zrt.) 

2016.12.04.: Advent második gyertyagyújtás (Szilvásvárad Község 

Önkormányzata) 

2016.12.11.: Advent harmadik gyertyagyújtás (Szilvásvárad Község 

Önkormányzata) 

2016.12.18.: Advent negyedik gyertyagyújtás és Karácsonyi ünnepség 

(Szilvásvárad Község Önkormányzata, Szilvásvárad Idegenforgalmi Egyesület) 

 

Rendezvényekről információt elküldtem, feltöltöttem: Facebook: üzenőfal, és 

rendezvények mappa, szv.info.hu, térségi TDM, egriprogramok portál, tagoknak, 

hevesi33@petervasara.hu részére. 

Weboldal aktualizálása. 

mailto:hevesi33@petervasara.hu
mailto:hevesi33@petervasara.hu
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Karácsonyi ünnepségre szolgáltatók megkeresése (vendéglátás része Egyesületünk 

feladata). 

 

2016.12.15-én Egerben külföldi kampányok megbeszélése: 
„Évek óta folytatunk közös határon túli (lengyel, cseh, szlovák) kampányokat, a statisztikák és tapasztalatok 

szerint nem is eredménytelenül. Az eddigiekben számíthattunk az RMI anyagi és szervezésbeli 

támogatására, ami az előjelek szerint 2017-től sajnos elmarad. A kérdés az, hogy elengedjük-e teljes 

egészében ezeket az aktivitásokat, vagy leredukálva ugyan, de a legfontosabb elemeket megpróbáljuk 

tovább vinni. Az eseményre feltétlenül meghívjuk Rittenbacher Ödönt és Búzás Juditot, akik segítenének az 

értékelésben, ill. javaslatot várnánk tőlük arra, hogy ha fenntartanánk az összefogást, akkor szerintük milyen 

kampány elemeket kellene előtérbe helyeznünk és melyek azok, amelyeket elhagyhatunk.„ 

 

Ami nagyon fontos lenne számunkra (véleményem szerint): 

- főleg a lengyel, majd a cseh és szlovák piacon megjelenni valamilyen formában, 

amennyiben és ahogy a költségvetésünk engedi  

- ANGOL nyelvű katalógus és weboldal mindenképpen szükséges - bár már ezt 

eddig is beszéltük, ill. lengyel, cseh és szlovák nyelvű katalógus (a cseh és szlovák 

érti egymás nyelvét, így első körben elég lenne a szlovák nyelvű is). Weboldalunk 

esetén is jó lenne még a szlovák nyelvűség, az angol és a lengyel mellett. 

Ezeket az idegen nyelvű prospektusokat Miskolc, Eger, Mezőkövesd 

Tourinformokban is elhelyezhetnénk, hiszen náluk több külföldi vendég is 

megfordul. (Szívesen fogadnák és adnák a vendégeknek.) 

 

2016.12.20-án Észak Hevesi 33 közgyűlésen vettem részt. (Pályázatok, tagdíj 

emelését megszavazta a közgyűlés 12 000 Ft-ról, 18 000 Ft/év-re.) 

Karácsonyi, két ünnep közötti és januári nyitva tartás, istentisztelet és miserend 

összeírása, elküldtem tagságnak, weboldalon aktualizáltam, ill. feltöltöttem 

Facebook oldalunkra. 

Elkészült a Térségi TDM, a www.egertersege.hu honlap angol nyelvű változata. 

2016.12.26-án 16:00 órától a Lokomotív Étterem előtt csernelyi fiatalok betlehemi 

játéka volt megtekinthető. 

Éves beszámoló készítése. 

 

Facebook oldalunk kedvelőinek száma 2016.12.31-én: 3356 fő (2015.12.31-én 2200 

fő körül volt.) 

 

2016.12.31-én: 

Készpénz záró: 373 490 Ft 

Bankszámla záró: 5 051 132 Ft 
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Szilvásvárad Idegenforgalmi Egyesület tagjai 2016-ban: 

 Akácvirág Vendégház 

 Albert László, Ajándékbolt 

 Aranyszarvas Vendégház 

 Archeopark 

 Bodzavirág Vendégház 

 Boróka Tábor Nagyvisnyó 

 Bükkalja Apartmanház 

 Czaun Ferencné, Ajándékbolt 

 Csankné Seregély Mercédesz, Ajándékbolt  

 Csobogó Étterem Kft. 

 Dallos Andor mgsz. 

 Egererdő Zrt. 

 Fenyő Étterem  

 Gabriella Vendégház 

 Gasthaus Grill Kft. 

 Goldkov Kft. Bobpálya 

 Gombos János, Ajándékbolt 

 Harmónia Villa 

 Hegyi Panzió*** 

 Hegyvidék Outdoor 

 Hócza Vendégház 

 Hupikék Cukrászda 

 Jani barát büfé 
 Juhász Béla, Ajándékbolt 
 Kerékpárkölcsönző 
 Lokomotív Étterem 

 Kormos Attila, Kristálybolt 

 Kormos Vendégház 
 La Contessa Kastélyhotel**** és 

Rendezvényközpont 

 Lipicai Hotel és Étterem 

 Madácsi Zsolt, Ajándékbolt 

 Magyar Route 66 Panzió és Kemping 

 Margaréta Vendégház 

 Mikó Károlyné, Ajándékbolt 

 Napfény Vendégház 

 Napra-forgó Vendégház 

 Oázis Vendégház 

 Pál Miklós, Ajándékbolt 

 Kovács András - Történelmi Panoptikum 

 Páratlan Apartmanház 

 Lovas Étterem 
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 Sáfrány Pisztrángtenyészet és Halfüstölde 

 Villa Park Panzió *** 

 Szalajka Fogadó*** és Étterem 

 Szalajka Panzió 2001 Kft. 

 Szilvásvárad Község Önkormányzata 

 Táltos Vigadó 

 Tip Top Lak Vendégház 

 Veres Dénesné (Totó - Lottó, Ági fagyizó) 

 Trend Consult Kft. 
 Villa Negra Szilvásvárad 

 
Új tag: 
- Natura Panzió (Bakos Erzsébet) 
- Ózd Város Önkormányzata 
 
 
Kilépett: 
- Völgy Étterem (Szabó-Rónai István) 

  

 

 

 

 

 



2016.évben beszerzett tárgyi eszközök értéke :               

  

 

Ipari park beszerzések:  
 

 

 1 db Trafó Teherporta   5.494.800,- 

 1 db Villamoshálózati terv Nagytó                450.000,- 

 1 db Üzleti terv Infrastrukt. Pályázat             7.500.000,- 

 1 db Kamerahálózat felújítása                          413.300,- 

 19 db ajtó csere Sóstó                                    2.851.617,- 

 1 db Fagyaszó     Sóstó                                        70.858,- 

 1 db Mosó szárítógép                                        102.362,- 

 1 db Fűkasza Hq555 RX Ipari park                   261.102,- 

            1 db föld csere 0169/3                                       273.600,- 

  

      

2016-ben az összes tárgyi eszköz beszerzés            17.417.639,- 

 

 

 

             

Bélapátfalva, 2016.12.31 

 



 

 

A Felhívás 7. számú szakmai melléklete 
 

KONZORCIUMI EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS 
Támogatási kérelem benyújtására 

 
 

 
1. Jelen konzorciumi együttműködési megállapodás (a továbbiakban Megállapodás) aláírásával a 
2. pontban megnevezett szerződő felek konzorciumot hoznak létre abból a célból, hogy a 
Vidékfejlesztési Program keretében  
a „Külterületi helyi közutak fejlesztése, önkormányzati utak kezeléséhez, 
állapotjavításához, karbantartásához szükséges erő- és munkagépek 
beszerzése”felhívásra(a továbbiakban: felhívás) támogatási kérelmet nyújtsanak be, és a 
támogatási kérelem támogatása esetén az abban foglalt célt közös együttműködéssel 
megvalósítsák.  
 
 
2. A konzorcium tagjai (a továbbiakban Tagok) az alább felsorolt intézmények, szervezetek és 
személyek, akik az 1. pontban megjelölt támogatási kérelemben meghatározott cél(ok) 
megvalósításában a támogatási kérelemben foglaltaknak megfelelően a jelen Megállapodás 
keretei között részt vállalnak: 
 

Szervezet, személy 
neve: Nagyvisnyó Község Önkormányzata 

Postacím: 3349 Nagyvisnyó, Fő út 12.  

Székhely: 3349 Nagyvisnyó, Fő út 12. 

Azonosító szám (törzs-

szám/cégjegyzékszám): 
379195 

Adószám: 15379195-2-10 

Aláírásra jogosult 
képviselője: 

Csőgér Bálint 

Aláírásra jogosult 
adóazonosító jele: 

8393521335 

 

Szervezet, személy 
neve: Szilvásvárad Község Önkormányzata 

Postacím: 3348 Szilvásvárad, Miskolci u. 1.  

Székhely: 3348 Szilvásvárad, Miskolci u. 1. 

Azonosító szám (törzs-

szám/cégjegyzékszám): 
379249 

Adószám: 15379243-2-10 

Aláírásra jogosult 
képviselője: 

Szaniszló László 



 

 

Aláírásra jogosult 
adóazonosító jele: 

8396965323 

 
 

A Konzorcium vezetőjének a jelen Megállapodás aláírásával a Tagok Csőgér Bálintot (a 

továbbiakban Vezető-t) választják. 
 
3.Jelen Megállapodás aláírásával a Tagok meghatalmazást adnak a Vezető részére, amely 

meghatalmazása Támogató irányában a mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint 

halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes kérdéseiről szóló 
2007. évi XVII. törvény 28/B. §-ában előírtak maradéktalan teljesítése esetén hatályosul, A Tagok 
kijelentik, hogy a támogatási kérelemben foglaltakat ismerik, és az abban foglaltakat magukra 
nézve kötelezőnek ismerik el.  
 
4.Jelen Megállapodás aláírásával a Tagok kötelezettségek vállalnak arra, hogy a támogatási 
kérelem támogatása esetén a projektet az abban foglaltak szerint megvalósítják, és ennek 
érdekében együttműködnek. 
 
5. Tagok kijelentik, hogy a felhívás részét képező „Konzorciumi együttműködési megállapodás 
támogatásban részesített projekt megvalósítására” című dokumentumot ismerik, és a támogatási 
kérelem támogatása esetén az abban foglalt tartalommal, valamint a támogatási kérelemben és a 
támogatási kérelemről hozott döntésében foglalt tartalommal szerződést kötnek. 
 
6. Jelen Megállapodás a támogatási kérelem mellékletét képezi. 
 
7. Jelen Megállapodás megszűnik, ha a támogatási kérelem nem részesül támogatásban, illetve 
ha a Tagok a projekt megvalósítására konzorciumi együttműködési megállapodást kötnek. 
 
A Tagok a Megállapodást átolvasták, és közös értelmezés után, mint akaratukkal és elhangzott 
nyilatkozataikkal mindenben egyezőt aláírták. 
 
 
 
 
 

Konzorcium vezetője 
 
 

……………………………. 
Csőgér Bálint 

 
Nagyvisnyó Község Önkormányzata 

Szervezet 
 

P.H. 
 

Aláírás dátuma: 
 
 

…………………………… 
 

konzorciumi tag 
 
 

……………………………… 
Szaniszló László 

 
Szilvásvárad Község Önkormányzata 

Szervezet 
 

P.H. 
 

Aláírás dátuma: 
 
 

…………………………… 
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