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´´ Ö S S Z E FO G L A LÓ
2 VEZETOI
A Fürdőváros koncepció bemutatja a Lenti Termálfürdő és Szent György Energiapark valamint a körbevevő településrész rövid- és középtávú fejlesztési lehetőségeit, és javaslatokat ad a következő fejlesztési
lépések kijelölésére. Munkánk során szem előtt tartottuk a térség adottságait, turisztikai kínálatát, Lenti
városának fejlesztési elképzeléseit, továbbá a jelenleg is épülő 4 csillagos szálloda potenciális szerepét.
Meggyőződésünk, hogy Lenti Fürdőváros egy pezsgő, széles igényeknek megfelelő, népszerű, zöld pihenővárossá, Nyugat-Magyarország komplex turisztikai központjává válhat.
A cél elérése érdekében egy több lábon álló fejlesztési koncepció megvalósítását javasoljuk, mely a meglévő adottságok szolgáltatás-csomagba szervezése mentén az elérhető fejlesztési források kijelölt fókuszok
szerinti felhasználásával, folyamatos fejlesztés útján valósítható meg. A Fürdőváros koncepció sikeres
megvalósítása egy olyan alulról építkező, a helyi lakosság támogatását élvező, összehangolt turisztikai
fejlesztéssorozat végrehajtását igényli, melyben az Önkormányzatra és a tulajdonában álló gazdasági szereplőkre vezető szerep hárul. A javasolt fejlesztési lépések a következők:
1. Meglévő adottságok kiaknázása (gyógyfürdő adottságai, családok körében való népszerűség, zarándok helyszínek, kerékpárutak, természeti értékek, sportolási lehetőségek, néprajzi- és építészeti
hagyományok)
2. Helyi és térségi együttműködések kialakítása (helyi lehetőségek szolgáltatáscsomagba szervezése,
célközönség igényeinek felmérése, ösztönző szervezeti struktúra kialakítása)
3. TDM szervezet alakítása (az adottságok kiaknázása és jól működő szolgáltatásstruktúra mentén
Lenti TDM szervezetének formális létrehozása)
4. Lenti imázsának folyamatos építése (egy olyan közösségi értékeket tükröző imázs kialakítása, mely
lépten-nyomon emlékezteti a látogatót a hely egyediségére)
A komplex fejlesztések mentén az alábbi fejlesztési tematikák kialakítására van lehetőség:
1. Gyógy- és wellness turizmus
2. Családi turizmus
3. Konferencia és rendezvény turizmus
4. Diák turizmus
5. Sportra és aktív pihenésre épülő turizmus
6. Zöld és ökoturizmus
7. Zarándoklat, vallási turizmus
A bemutatott fejlesztési irányok megvalósítása nem kíván egymástól elszigetelt fejlesztéseket, megvalósításuk szervesen, egymáshoz kapcsolódóan alakulhat a mindenkori piaci igényekhez igazodva. A 2016
januárjától elérhető fejlesztési források széles lehetőségeket kínálnak az önkormányzat számára a Lenti
Fürdőváros kialakításához szükséges kezdeti lépések megtételére, azonban a sikeres, hosszú távú fejlődés
érdekében az egyre népszerűbb fürdővárosban fantáziát látó vállalkozások, befektetők bevonására szükséges törekedni.
A fenti koncepció részleteinek kimunkálásához, a TOP által támogatandó Zöld város projekt terveinek kidolgozásához, majd megvalósításához a HÉTFA szakmai közössége szaktudást, valaminta gazdaságszervezési tapasztalatait tudja felajánlani.
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LENTI FÜRDŐVÁROS FEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ

1 JÖVŐKÉP
2 TEMATIKUS
CÉLOK

LENTI FÜRDŐVÁROS egy pezsgő, széles igényeknek megfelelő népszerű
zöld pihenőváros, Nyugat-Magyarország öko-turisztikai / gyógy-wellness
fürdővárosa, komplex térségi turisztikai központ.
1. ZÖLD – REKREÁCIÓS FUNKCIÓK FEJLESZTÉSE
2. TÉRSÉGI TURISZTIKAI SZEREP ÉS KÍNÁLAT ERŐSÍTÉSE
3. SZÁLLÁSHELYKÍNÁLAT GAZDAGÍTÁSA
4. KÖZTERÜLETEK ÁLLAPOTÁNAK FEJLESZTÉSE
5. KERESKEDELMI ÉS SZOLGÁLTATÁS KÍNÁLAT BŐVÍTÉSE
6. FÜRDŐVÁROS ÉS A BELVÁROS KAPCSOLATÁNAK FEJLESZTÉSE

3 EGYÜTTMŰKÖDÉSEK KIALAKÍTÁSA
AZ ADOTTSÁGOK KIAKNÁZÁSA

1. MEGLÉVŐ ADOTTSÁGOK KIAKNÁZÁSA
2. HELYI ÉS TÉRSÉGI EGYÜTTMŰKÖDÉSEK KIALAKÍTÁSA
3. TDM SZERVEZET ALAKÍTÁSA
4. LENTI IMÁZSÁNAK FOLYAMATOS ÉPÍTÉSE

Családbarát szolgáltatások fejlesztése
Fürdő gyerekközpontú fejlesztése
Elérhető szolgáltatások fejlesztése
Attrakciók fejlesztése

FEJLESZTÉSI
CÉLOK

KONFERENCIA / RENDEZVÉNY
Konferenciaturizmus marketing kialakítása
Konferenciákra szabott programok fejlesztése
Rendezvény infrastruktúra fejlesztése
Rendezvényekhez kötődő szolgáltatások kiépítése
Bor – gasztronómiai szolgáltatások fejlesztése

FEJLESZTÉSI
CÉLOK

ZÖLD TURIZMUS

Több, a különböző célcsoportoknak szóló útvonal
kijelölése
A természeti értékek bemutatására info táblák
kihelyezése
„zöld” városkép kialakítása
A fürdő zöldfelületeinek fejlesztése

DIÁK TURIZMUS
FEJLESZTÉSI
CÉLOK

FEJLESZTÉSI
CÉLOK

CSALÁDI TURIZMUS

Lenti Fürdőváros diák-turisztikai profiljának erősítése
Specializálódott programkínálat összeállítása
Olcsó szálláskínálat és kapcsolódó szolgáltatások
erősítése

SPORT / AKTÍV PIHENÉS
FEJLESZTÉSI
CÉLOK

TURIZMUS

Gyógyfürdő 3 pólusú fejlesztése
Gyógy-turisztikai kínálat erősítése és fejlesztése
Wellness szolgáltatások bővítése és minőségük fejlesztése
Kapcsolódó rekreációs szolgáltatások erősítése
Programcsomag kínálat fejlesztése
Kemping fejlesztése

Széles sportkínálat megvalósítása
Kiszolgáló infrastruktúra fejlesztése
Sportpályák és sportfelületek létesítése
Útvonal kijelölés, informálás, marketing
Több száz főt megmozgató sportesemények szervezése

ZARÁNDOK TURIZMUS
FEJLESZTÉSI
CÉLOK

WELLNESS

FEJLESZTÉSI
CÉLOK

4 TEMATIKUS FEJLESZTÉSI KONCEPCIÓK
GYÓGY

Zarándokutakba való bekapcsolódás ösztönzése
Zarándokokat kiszolgáló infrastruktúra fejlesztése
Útvonalak létesítése, hálózatosodás

5 RÖVIDTÁVÚ FEJLESZTÉSI PROJEKTEK
6 KÖZÉP-HOSSZÚ TÁVÚ FEJLESZTÉSI PROJEKTEK
1. ábra
Lenti Fürdőváros fejlesztési koncepció
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3 HELYZET E L E M Z É S
Lenti Zala megye déli térségének szervező központja. Demográfiai és gazdasági adottságai jelenleg kedvezőtlenek: az elöregedő lakosság és a válság megpróbáltatásai után megmaradt gazdasági potenciál komoly kihívást jelent a városnak és a térségnek egyaránt. A feldolgozott stratégiai dokumentumok alapján
azonban a térség kiváló adottságokkal rendelkezik ahhoz, hogy összefogással a romló tendenciákból kitörve a hosszú távú fejlődés útján induljon el. A Lenti Termálfürdő és Szent György Energiapark (továbbiakban
a fürdő) célzott fejlesztése ennek a fejlődésnek egyik fontos lépése. A fejlesztés, az arra épülő szolgáltatások kiugrási lehetőséget jelentenek a térség lakossága számára: munkahelyet teremtenek, beruházásokat vonzanak, támogatják a kulturális örökség megőrzését.

A FÜRDŐHELY TÉRSZERKEZETI ELEMZÉSE
Lenti, illetve a városközponttól délre fekvő Fürdőváros közel fekszik a szlovén, horvát, illetve az osztrák határhoz egyaránt. Közlekedése erősen kötődik az M7/M70 autópályához és gyorsforgalmi úthoz, valamint a
86-os és 75-ös főúthoz, Szlovénia, Horvátország, Keszthely, Győr és Bécs felé. Lenti központja, különleges
főtere értékes, melyet a természeti értékekben gazdag, a települést körülölelő erdők, ökológiai hálózatok
tesznek vonzóvá és egyedülállóvá.

A FÜRDŐ SZEREPE AZ INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁBAN
Az Integrált Településfejlesztési Stratégia, illetve ennek mentén a kapcsolódó akcióterületi kijelölés is központi beruházásként tekint a fürdő és környezetének fejlesztésére. A stratégiai dokumentumok alapján az
idegenforgalmi fejlesztések nélkülözhetetlen eleme a fürdő szolgáltatásainak bővítése, és az ehhez kapcsolódó infrastruktúrafejlesztés. Az ITS és az akcióterületi program a következő releváns célokat tűzi ki:
• A fürdő szolgáltatási színvonalának erősítése, ennek megfelelően átépítése, bővítése (a fürdőmedencék számának növelése, szállodaépítés, szolgáltatás-fejlesztés, és -bővítés, üdülőfalu létrehozása, panzió, apartman-ház építése)
• Egyedi, innovatív turisztikai attrakciók, és programturizmus fejlesztése
• Turisztikai attrakciókhoz kapcsolódó szálláshely-kapacitás bővítése
• Meglévő iparterületek bővítése, az ehhez szükséges infrastruktúra kiépítése, új iparterületek kialakítása barnamezős területek rehabilitálásával
• Városmarketing-tevékenység fejlesztése
• Öko Szálloda kialakítása a fürdő területén
• Kemping területének fejlesztése
Az akcióterületi bemutatás szerint a város két kiemelkedő idegenforgalmi vonzereje a heti vásárok és a
gyógyfürdő, melynek megfelelő környezeti kialakítása indokolt. A fürdő vize nátrium-hidrogénkarbonátos gyógyvíz, ami kiválóan alkalmas mozgásszervi, ízületi és keringési bántalmak orvoslására. A fürdő
egyaránt törekszik a gyógyvíz hasznosítására és élményszolgáltatásra, melyhez infrastrukturális adottságokkal is rendelkezik. Területén található a Szent György Energiapark, mely komoly vonzerőt jelenthet a
látogatók számára. A fürdő mellett számos turisztikai attrakció kínál kikapcsolódási lehetőséget, melyek
megfelelő marketingje és a fürdő szolgáltatásaiba integrálása komoly vonzerőt jelentene.

6

Az idegenforgalom, és a város gazdasági fejlesztésének lehetőségeit az akcióterületi program foglalja ös�sze (27. oldal). Ez alapján területi szempontból a városközpont fejlesztése jelenti a leghangsúlyosabb célt,
melyhez a többi településrész saját táji- és kulturális értékeinek bemutatásával járulhat hozzá.1

LENTI FEJLESZTÉSI CÉLOK A ZALA MEGYEI TERÜLETFEJLESZTÉSI DOKUMENTUMOKBAN:
A Zala megyei területfejlesztési programok2 Lenti várost és a kistérséget a gazdasági potenciál növelése,
valamint a turizmus fejlesztése, illetve az abban rejlő lehetőségek jobb kihasználtsága érdekében tervezi
fejleszteni. Kiemelt fejlesztési cél a gyógyfürdő, valamint a szálláshely-kínálat további bővítése, valamint a
szálláshely-kínálat bővítése, emellett pedig a további turisztikai desztinációk és szolgáltatások szélesítése
– mint például a kerékpáros útvonalak fejlesztése, a Zalai Borút Programhoz való kapcsolódás.

EDDIGI FEJLESZTÉSEK ISMERTETÉSE
Lentiben az elmúlt 5 évben számos útburkolati felújítás történt, és megvalósult a településrészek jobb kerékpáros összeköttetése. A különböző oktatási és szervezetfejlesztési célokon túl a fürdőfejlesztéshez köthető beruházás a városközpont funkcióbővítő felújítása, illetve a központi területek burkolat-megújításai.
Az egészségügyi szolgáltatásfejlesztéshez és szemléletformáláshoz köthető kampányok csak közvetetten
köthetőek a fürdőhöz. Kimondottan a fürdőt érintő beruházás a fedett medencék fejlesztésére irányult. Az
elmúlt 5 év pályázati forrásból megvalósított beruházásai részletesen az 5. mellékletben olvashatóak

TULAJDONVISZONYOK A GYÓGYFÜRDŐ KÖRÜLI, HASZNOSÍTHATÓ TERÜLETEKEN3
Önkormányzati területek4
• Az önkormányzat tulajdonát képező, a Liponyak pataktól déli irányban lévő területek (cca 7,7 hektár):
o A városrendezési tervben Üdülőházas üdülőövezetbe sorolt 1499/3 hrsz-ú, 5969 m2 nagyságú ingatlan.
o A 0183/3 hrsz-ú ingatlanból Üdülőházas üdülőövezetbe sorolt cca 1,1 hektár nagyságú terület.
o A 0183/3 hrsz-ú ingatlanból a városrendezési tervben zöldterületbe sorolt cca 3,7 hektár nagyságú terület.
o Az 1499/1 hrsz-ú, 2,33 hektár nagyságú terület a városrendezési tervben zöldterületenként van
nyilvántartva.
• Az 1496/1 hrsz-ú, az 1497 hrsz-ú, az 1392 hrsz-ú, az 1393 hrsz-ú ingatlanok, amelyeken az apartman-házak alapjai találhatók. Ennek nagysága cca 1 hektár. Eladó területként hozzá számítható
Tantalics Béla tulajdonát képező 1496/2 hrsz-ú ingatlan.
• A fedett fürdő bejárata előtt lévő, „Települési vegyes” övezetbe sorolt 934; 936/1; 936/2; 937/2 hrsz-ú
területek összesen 8621 m2 nagyságú terület.
• A vadászház alatt található önkormányzati területek KSZG Kereskedelemi, szolgáltató övezetbe sorolva a rendezési terv szerint (összesen 3 hektár:
o 1502/7 hrsz-ú 2664 m2 nagyságú terület
o 1502/9 hrsz-ú 1 hektár 909 m2 nagyságú terület
o 0177/1 hrsz-ú 2 hektár 503 m2 nagyságú terület
o 0177/7 hrsz-ú 3001 m2 nagyságú terület
1

2

3
4

Forrás: Lenti Integrált Településfejlesztési Stratégia (2015), Lenti Városközpont funkcióbővítő beruházása - Akcióterületi
Terv (2015)
Zala Megye Területfejlesztési Koncepciójának Helyzetelemzés (97/2012. (XI.28) KH számú Zala Megyei Közgyűlés
határozattal elfogadott) munkarésze; Zala Megyei Területfejlesztési Koncepció (58/2013. (XII.19.) KH számú Zala
Megyei Közgyűlés határozattal elfogadott); Zala Megyei Területfejlesztési Program Stratégiai és Operatív Programrésze (34/2014. (X.9.) KH számú Zala Megyei Közgyűlés határozattal elfogadott).
Lenti város önkormányzata, Lenti ITS Megalapozó
Forrás: Ökováros Lenti - Lenti belváros gazdasági rehabilitációja (2013)
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Önkormányzattól vásárolt magántulajdonú területek
• A vadászház alatt található a fenti önkormányzati területek mellett Stefan Böhm tulajdonát képező
1502/2 és 1502/6 hrsz-ú, eladó 8456 m2 nagyságú terület ugyancsak KSZG övezetbe sorolva. Valószínűsíthető eladási ára 3.000.-Ft/m2, összesen 25,4 millió forint.
• Horváth Géza és felesége által 2000. év szeptemberében gyógyszálló építésére vásárolt 949/8 hrsz-ú,
8704 m2 nagyságú terület. A tulajdonos ivóvíz vezetéket épített tűzcsappal, valamint vízóra aknát
készített a területén. Ez a terület „üdülőházas üdülőövezeti” övezetbe sorolást kapott a rendezési
tervben.
• A Kerka Invest Kft. (Zakál Attila) 2006. szeptember 27-én vásárolta az önkormányzattól a 949/9
hrsz-ú, 1 hektár 7837 m2 nagyságú területet gyógyszálló építése céljára.

INFRASTRUKTURÁLIS ELLÁTOTTSÁG
Lenti a Nyugat-dunántúli régió délnyugat-északkeleti közlekedési folyosóján helyezkedik el. A települést
75-ös számú másodrendű főút érinti. A közlekedési hálózatok erőteljesen Budapest irányúak, a kelet-nyugati kapcsolatok gyengébbek. A járás legtöbb településére Lentiből 20 percen belül el lehet érni. A helyi
tömegközlekedést 7 helyi járat biztosítja az Északnyugat-magyarországi Közlekedési Központ Zrt. üzemeltetésével. A Csömödéri Állami Erdei Vasút (keskeny nyomtávú vasút) Kistolmács irányába rendszeres
személyszállítást bonyolít le. A kisvasút végállomása a fürdőhely közelében található. Lenti vasútállomása
a település délnyugati részén, szintén a fürdőhöz közel helyezkedik el, a 75-ös főúttal párhuzamosan.
Közvetlen kerékpárút összeköttetéssel a fürdő nem rendelkezik, a forgalom a közúton lehetséges. A város
közművesítése fokozatosan épült ki. Mára a település belterületének jelentős hányadán már a teljes közműellátás biztosított.
A fürdő a fentiek alapján kiváló közlekedési összeköttetésekkel rendelkezik, a vasúti megálló és a kisvasút
is közvetlen környezetében található. Hiányosságként jelentkezik a kerékpárút nyomvonalának bekötése,
illetve a kelet-nyugati kapcsolat erősítése. Mindkét fejlesztési irány a külföldiek és kerékpáros turisták
látogatási számát növelhetné.5

TURISZTIKAI ADATOK ELEMZÉSE
A statisztikai adatok alapján a városba érkező vendégek, a vendégéjszakák száma, és az átlagos tartózkodási idő az utóbbi évtizedben egyaránt csökken, és a térségbe érkező vendégek közül egyre kevesebben
választják Lentit szálláshelyként. A vendégek között egyre kevesebb a külföldi, míg 2004-ben a felnőttek
közel 85 %-a volt külföldi, addig 2007-ben már csak 51 %-uk érkezik más országból. (A vendégéjszakák
száma Lentiben a térségben megszállók arányában 2004-ben 72%, 2008-ban 45,7%.)
Lenti városában 2013-ban 8 panzió működött, amely mindösszesen 274 férőhelyet biztosított a vendégek
számára. Emellett a városban üzemelő kempingben 146 férőhely (kempinghely) található, a szállodákban
(melyből az adatok alapján 2 található a teleülésen) további 105 férőhely áll rendelkezésre.
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Forrás: Lenti integrált településfejlesztési stratégia megalapozó tanulmánya (2015)
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2. ábra
Eltöltött vendégéjszakák számának megoszlása a szálláshelyek típusa szerint lentiben
(2010-2013), forrás: teir.hu
Az 2. ábra a vendégéjszakák csökkenő száma mellett az a hazai és külföldi látogatók szálláshely preferenciáira is rávilágít. A fentiek alapján a kemping a hazai látogatók számára kevésbé preferált, úgy a külföldiek
gyakrabban választják ezt a szálláshelyet. Mindemellett a szállodában megszállók esetében alacsonyabb
a külföldiek aránya. A kereskedelmi szálláshelyeken a hazai és külföldi látogatók is hasonló számú vendégéjszakát töltöttek el.
A lenti fürdő egész évben üzemel, szabadtéri része májustól szeptemberig tart nyitva. Befogadóképessége a versenytársakéhoz hasonló: 2 500 – 3000 fő. A Fürdő jelenlegi besorolása szerint regionális jelentőségű gyógy-, és termálfürdő. A fürdő évente 28 000 vendégéjszakát könyvelhet el, melyből a szálloda
becslései alapján 60-70% külföldi, elsősorban osztrák. A termálfürdő látogatottsága az elmúlt években
stagnált a rendkívül erős piaci verseny és az átalakult fogyasztói szokások miatt, az éves látogatottság
átlagosan 230 000 fő körül alakul. A termálvíz gyógykezelésként OEP beutalással igénybe vehető, melyet
évente kb. 10 000 fő használ ki.
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SZÁLLODA MEGVALÓSÍTHATÓSÁGI TANULMÁNYÁNAK KÖVETKEZTETÉSEI
A megvalósíthatósági tanulmány alapján az épülő szálloda egy 4 csillagos HotelStars minősítésű, 94 szobás létesítmény, mely rendezvény és konferenciahelyszínként szolgálhat. A szálloda teljesen akadálymentesített, és fogyatékos személyek fogadására is alkalmas. A fejlesztés keretében új fedett élményrészleget
hoznak létre. A szállodafejlesztés nyomán új célcsoportok megjelenése és a szezonalitás csökkenése
várható. A helyi lakosok számára további előnyt jelent az új munkahelyek létrehozása.
A szálloda potenciális célcsoportját a wellness-turisták, az egészség-turisták, az energiafalók és a rendezvények résztvevői adják. Közvetett célcsoportként jelennek meg a térségben pihenők, és a tematikus
utak résztvevői. A külföldi turistákra erősen építő szálloda elsődleges küldő-országoknak tekinti Ausztriát,
Szlovéniát, Horvátországot, Németországot, de számítanak orosz és cseh turisták érkezésére is. A térség
lakosai, vállalkozásai, és szolgáltatói közvetett célcsoportok.6

FŐBB KONFLIKTUSOK, PROBLÉMAFORRÁSOK
A település bemutatott adottságai és a fürdő fejlesztésében kompetens szakértőkkel készített mélyinterjúk alapján a következő megoldandó konfliktusokat és problémaforrásokat azonosítottuk (3. ábra):

Infrastruktúra
• Közúti közlekedés: Lenti az M7-es autópályának köszönhetően keleti irányból könnyen megközelíthető, azonban nyugatról, a közúti kapcsolatai korlátozottak, melyek a külföldi látogatók számára
jelenthet korlátot (Maribor (A5) – Graz útvonal (E59)).
• Kapcsolódás kerékpáros hálózatokhoz: A település közel fekszik a Szlovénián keresztül kitűzött
Eurovelo 13 kerékpáros útvonalhoz. Ezen túl a térség földrajzi adottságai kiváló kerékpáros kikapcsolódási lehetőségekkel bír. Sajnos az ehhez szükséges infrastruktúra kiépítettsége várat magára.
• Szerkezeti kapcsolatok: a Fürdőváros területe valamint Lenti központja között gyenge kapcsolat
van. Ez a két terület közé beékelődő üres területek (korábbi temető területe, üres TÜZÉP területe),
az infokommunikációs hiányok, valamint az igényes közterületi kapcsolatok eredménye.
• Megközelíthetőség: a fürdő környező területe jelenleg Lenti belvárosán keresztül érhető el zsákutca
szerűen. A Petőfi út elérése kismértékű úthálózat fejlesztéssel megoldható lenne, ami nagymértékben javítaná a terület elérhetőségét.
• Kemping: A kemping központi elhelyezkedésének köszönhetően területi bővítésére nem kínálkozik
lehetőség, mely a jövőben új területek kijelölésével orvosolható.
• Városi kerékpáros utak hiánya: Lenti kerékpáros kapcsolatai a városhatárig megoldottak, azonban
a nemzetközi hálózatokhoz kapcsolódás valamint a városon belül infrastruktúra nem megoldott.
Ennek kialakítása során fontos kérdés a fürdő területének bekapcsolása, valamint szerkezeti hangsúlyának növelése.

Marketing-menedzsment
• Tájékoztatás: A térségről számos kiadvány és prospektus áll rendelkezésre, azonban ezek tematikus csoportokba rendezése, a potenciális célcsoportokhoz igazítása nem történt meg. Mindemellett
a forgalmas közutakon és a városon belül is hiányoznak kulcsfontosságú tájékoztató táblák.
• Turisztikai adottságok: A fürdő és Lenti térség is számos kiaknázatlan lehetőséggel rendelkezik,
melyeket integrálni kellene az elérhető szolgáltatásokba. (például kombinált jegyek a kisvasúthoz,
Szt. György Energiaparkra épített speciális szolgáltatások)
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Forrás: Gyógyfürdőfejlesztés és szállodabővítés Lentiben, Megvalósíthatósági tanulmány (2015)

Fürdőváros
• Tulajdonviszonyok: A fürdőváros potenciális területén számos magánkézben lévő telek található,
mely a további fejlesztéseknek gátat szab, a kulcsfontosságú telkek ugyanakkor az önkormányzat
rendelkezésre állnak.
• Beépítettség: a fürdőtől délre található üdülőváros területe jelenleg gyéren beépített. A kijelölt
nagymértékű új beépíthető területek kialakítása során el kell kerülni a túlzott szétterjedést és törekedni kell a beépítettség növekedésére.
• Zöld funkciók hiánya: Lenti Fürdőváros esetében nagymértékű üres zöldfelületek állnak rendelkezésre, azonban ezek kezeletlenek, sport – rekreációs funkcióra nem, vagy csak részlegesen használhatóak.
• Szálláshely kínálat: Fürdőváros területén rendelkezésre álló szállások száma a jelenlegi igényeket
kielégítik, azonban a növekvő látogatószám esetén ennek bővítése szükséges. A jelenleg épülő 4
csillagos hotel erősíti a kínálatot, a jövőben a 3 csillagos valamint az apartman jellegű szállásokra
szükséges fókuszálni.
• Kereskedelmi funkciók hiánya: a fürdő környezetében kisszámú kiskereskedelmi üzlet található.
Ennek jövőben a kontrollált fejlesztése és igényes közterületi karakter megteremtését kiemelt célként kell kezelni.
• Közterületek rendezetlensége: Fürdőváros közterületi állapota rendezetlen, a korlátozott akadálymentesség, a minőségi burkolatok, az igényes zöldfelületek valamint az utcabútorok hiányának
eredményeként nem alakul ki egy egységes kép.

Fürdő
• Egészség-szolgáltatások: Annak ellenére, hogy a fürdő célcsoportját a gyógyulni vágyók jelentik,
meglehetősen kevés egészségügyi szolgáltatás érhető el mind a fürdőben, mind a településen.
• Gyógyfürdő lehetőségei: A fürdő fejlesztése, szükséges mértékig bővítése, közterületi állapotának
rendezése, szálláshelyeinek fejlesztése, az elérhető szolgáltatások körének szélesítése a jövőben
tovább erősíti Lenti Fürdőváros jellegét.
• Elfolyó termálvíz: A fürdő az elfolyó termálvizet jelenleg nem hasznosítja. A víz hasznosítása lehetőséget kínál egyrészt turisztikai attrakciófejlesztésre, másrészt energetikai hatékonyság növelésére.

Társadalmi elfogadottság
• Helyi lakosság: A fürdő sikere nagyban függ a helyi közösségek támogatásától. Sajnos a hotel megalapozó tanulmánya nem fókuszált a helyi lakosságra. A helyi vállalkozásoknak komoly szerepe van
a fürdő megfelelő szolgáltatáscsomagjának kialakításában, a velük való együttműködés szintén
alulkezelt. Szükséges továbbá a városközponton túl a többi településrész integrálása a fejlesztésbe
annak érdekében, hogy az előnyökből részesülhessenek
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4 SWOT A N A L Í Z I S
A összefoglaló elemzések és értékelések eredményeit az alábbi SWOT analízis keretében mutatjuk be.
Az arányokból látható, hogy Lenti Fürdőváros számos erősséggel és lehetőséggel rendelkezik, melyen
megfelelő kiaknázása, együtt a gyengeségek kezelésével segítheti a településrész jövőképének megvalósulását, valamint a célok elérését.

ERŐSSÉGEK
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Autópálya relatív jó elérhetősége
Kiépült termálfürdő
Élő termálfürdő imázs
Fedett fürdőtér
Gyerekmedence fejlesztése
Minősített termálvíz
Szent-György Energiapark
Nagy zöld területek
Kényelmes fürdőterület
Kisvasút
Változatos természeti-,
környezeti adottságok
• Jó kerékpáros adottságok

GYENGESÉGEK
• Gyenge térségi és turisztikai együttműködés
• A fürdő kialakítása részben felel csak meg
a mai kor elvárásainak
• Fürdő gyenge szolgáltatáskínálata
• Magas minőségű szolgáltatások hiánya
• Rossz állapotban a fürdő környezete
• Kevés számú szálláshely
• Nem elég széles szálláshely kínálat
• Sok egynapos turista
• Országon belüli félreeső helyzet
• Lenti város tömegközlekedési elérhetősége nehéz
• Nyugati irányú korlátozott közlekedési kapcsolatok

LEHETŐSÉGEK

VESZÉLYEK

• Határ közelsége, osztrák, horvát, szlovén
látogatók nagy aránya (pontos adatok
híján 40%-ra becsülve)
• Nagy szabad rendelkezésre álló terület
• Sok önkormányzati ingatlan a fürdő környezetében
• Zöld, természetközeli környezet
• Fejlődő térségi turisztikai programkínálat
• Térségi szintű gondolkodás
• Proaktív közreműködők a turizmusban
• Sokrétű turisztikai kínálat a térségben
• Munkahelyteremtő potenciál
• Illeszkedés az országos, megyei, települési célokhoz

• Fejlesztések finanszírozása és a forrásokhoz való
hozzájutás
• A térség hasonló turisztikai szolgáltatásai jobban
fejlődtek az elmúlt időszakban
• Politikai és gazdasági kiszámíthatatlanság
• Magán kezdeményezésű fejlesztések hiánya
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´´
5 FÜRDOVÁROS
FEJLESZTÉSI
KONCEPCIÓJA
FÜRDŐVÁROS JÖVŐKÉP
Lenti ITS-ben megfogalmazott három hosszú távú
cél elérése egyaránt támogatható a Fürdőváros területének fejlődésével: 1) az élhető és minőségi városi
környezet megteremtése, 2) a gazdasági potenciál

BÁRSZENTMIHÁLYFA

növelése, valamint 3) a térségi szerepkör erősítése
együttesen segíthető a városrész fejlesztésével.
A hosszú távú célok között hangsúlyosan jelenik meg

LENTIKÁPOLNA

a gyógyvizekre épülő egészségturizmus, valamint
térségi adottságokra épülő sportturizmus. Lenti

LENTI

MUMOR

Fürdőváros hosszú távú jövőképe egyértelműen a
LENTISZOMBATHELY

• turizmus erősödésében,
• a fürdő fejlődésében,
• a kereskedelmi és szolgáltató hálózat
szélesedésében, valamint
• a szálláshelyek bővülésében körvonalazódik.

FÜRDŐVÁROS
LENTIHEGY
MÁHOMFA

Fürdőváros fejlesztésének részeként a fürdőre és
annak környezetére, mint területi fókuszra készítünk fejlesztési koncepciót (4. ábra), melynek keretében terület specifikus jövőképet, tematikus célokat és fejlesztési intézkedéseket fogalmazunk meg.
A Fürdőváros jövőképnek hosszú távú megfogal-

4. ábra
Fürdőváros Lenti térszerkezetén
belüli helyzete

mazásában:

LENTI FÜRDÔVÁROS egy pezsgô, széles igényeknek megfelelô népszerû zöld pihenôváros,
Nyugat-Magyarország öko-turisztikai / gyógy-wellness fürdôvárosa, komplex térségi turisztikai központ.
A Fürdőváros területének fejlődését és jövőképének elérését az alábbi tematikus célok segítik:

TEMATIKUS CÉLOK
1. Zöld – rekreációs funkciók fejlesztése
Jelenleg a fürdőváros esetében nincsenek olyan kialakítású és állapotú sportterületek, melyek megteremtenék a széles sportolás lehetőségét. Hiányoznak, valamint nehezen elérhetőek az olyan kiegészítő
szolgáltatások, melyek támogatnák a sportolási célú időtöltést (kölcsönzési lehetőségek, aktív kerékpáros
infrastruktúra, stb.). Cél, hogy a jelenleg elhanyagolt képet mutató zöldfelületek megújításra kerüljenek,
sport-rekreációs használhatóságuk javuljon.
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2. Térségi turisztikai szerep és kínálat erősítése
Lenti és környéke esetében létrejöttek együttműködések, valamint elindultak olyan helyi kezdeményezések, aminek köszönhetően javult a turisztikai kínálat, azonban szükséges egy olyan összefogott, minden
érintettet bevonó turisztikai hálózat kialakítása, aminek köszönhetően Lenti és térsége, mint egységes
turisztikai termék tud megjelenni a piacon az erős környező versenytársak mellett.

3. Szálláshelykínálat gazdagítása
Lenti jelenleg épülő négy csillagos szállodája nagymértékben megnöveli a település szálláshely kínálatát,
azonban a látogatószám növekedésével újabb szálláshelyek fejlesztése válik indokolttá. A szálláshelyek
számának növekedése mellett fontos lenne a kínálati spektrum szélesítése és az alacsonyabb kategóriájú
szállások kínálatának bővítése.

4. Közterületek állapotának fejlesztése
A fürdőváros közterületeinek állapota elhanyagolt, nem nyújt vonzó környezetet, ami nagymértékben csökkenti mind a fürdő, mind a teljes Fürdőváros vonzerejét. A közterületek fejlesztése, az akadálymentesítés
biztosítása barátságos, kényelmes, kereskedelmet támogató köztéri építészet megvalósításával nagymértékben segítené Lenti Fürdőváros imázs kialakítását.

5. Kereskedelmi és szolgáltatás kínálat bővítése
A pezsgő városi környezet kialakításának kulcseleme a szolgáltatáskínálat erősítése mind a fizikai tereket,
mind az elérhető kínálatot tekintve. A kiskereskedelem fejlesztésével vonzóbbá tehető a fürdő közvetlen
környezete, valamint erősíthető a turisztikai kínálat. A külső területek mellett fontos szempont a fürdő
jelenleg nyújtott szolgáltatásainak bővítése, az elérhető szolgáltatások fejlesztése.

6. Fürdőváros és a belváros kapcsolatának fejlesztése
A Fürdőváros területének fejlesztése mellett cél, hogy erősödjön a kapcsolat Lenti belvárosi területei és a
fürdő környezete között, mely segíti a kiegyensúlyozott településszerkezet megvalósítását, és oldja a fürdőváros esetleges jövőbeni elszigeteltségét.
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Lenti Fürdőváros fejlesztési koncepciója időrendben három elkülönülő részre bontható, melyek egymásra
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épülve segítik a jövőkép valamint a tematikus célok elérését.
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KÖZÉP – HOSSZÚ TÁVÚ FEJLESZTÉSI CÉLOK MEGVALÓSÍTÁSA

LENTI FÜRDŐVÁROS FEJLESZTÉSE
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HOSSZÚTÁVÚ CÉLOK MEGVALÓSÍTÁSA

5. ábra
Lenti Fürdőváros fejlődése

5.1. EGYÜTTMŰKÖDÉSEK KIALAKÍTÁSA, AZ ADOTTSÁGOK KIAKNÁZÁSA
Lenti nagyon jó turisztikai adottságokkal rendelkezik, melyeket nem használ ki. Az adottságok jelentős része nem
igényel nagyléptékű és költséges fejlesztéseket, elsődlegesen kooperatív és együttműködő hozzáállásra van szükség annak érdekében, hogy fejlődjön a turisztikai kínálat és növekedjen a vendégszám. Lenti turisztikai fejlesztése
a meglévő adottságok kiaknázásának, valamint az együttműködések kialakításának segítségével indítható el.

Meglévő adottságok kiaknázása
Lenti Fürdőváros legkézenfekvőbben a meglévő adottságira támaszkodva tud fejlődni, a turisztikai kínálat
szempontjából az alábbi adottságokra építhet:
Gyógyfürdő: Lenti jelenlegi ismertségének alapját a fürdő és a termálvíz jelenti. Ez tekinthető a település
legerősebb turisztikai adottságának, mely a fürdővel, a kapcsolódó szolgáltatásokkal, valamint a most
épülő szállodával együtt egy működő és fejlődő ága a Fürdővárosnak. Ehhez kapcsolódóan jelentős az
idegenforgalomban az időskorúak aránya, mely becslések szerint ugyanakkor csökkenő tendenciát mutat.
Családok: Lenti Fürdőváros esetében egyre erősebben jelennek meg a gyerekes családok, mint potenciális vendégkör. Köszönhetően a fürdőnek, az eddig megvalósult fejlesztéseknek vonzó a terület ennek a
célcsoportnak, azonban figyelembe kell venni, hogy a turisztikai részarány növelése érdekében speciális,
rájuk szabott fejlesztések szükséges bővíteni az elérhető kínálatot.
Zarándok helyszínek: A környéken számos, jelenleg nem feltárt zarándokhelyszín található, melyek tudatos
marketing tevékenységgel és az országos és nemzetközi hálózatba való bekapcsolással látogathatóvá válhatnak.
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Kerékpár: Lenti és környéke jelentős biciklis túrahelyszín a jelenlegi alacsony infrastrukturális kiépítettség ellenére is. A térség táji-természeti értékei, a kedvező domborzati viszonyok együttesen eredményezik, hogy Lenti
fontos kerékpáros központtá válhat, melyet tovább segít az Eurovelo 13 út tervezett nyomvonalának közelsége.
Aktív sport: Lenti fürdőváros jelenleg beépítetlen, az önkormányzat kezében lévő területei, a fürdő nagy
kiterjedésű beépítetlen részei, valamint a területről könnyen elérhető természetközei helyek együttesen
eredményezik, hogy kis fejlesztési beruházással sok eltérő stílusú sportolásra, a szabadidő aktív eltöltésére nyílna lehetőség.
Természeti értékek: Lenti Fürdőváros természeti környezete, valamint az őt körülvevő térség domborzata,
állat- és növényvilága jelentős adottság, melynek kiaknázása és turisztikai célú bemutatása nagy lehetőséget jelent a település és a környék számára.
Néprajzi –építészeti adottságok: Lenti környékén számos lehetőség kínálkozik már most is a néprajzi, építészeti valamint a kézműves termékek megismerésére, azonban ezek még nincsenek turisztikai termékké formálva.
Lenti imázsa: Lenti Fürdőváros karakterének definiálása során célunk, hogy a meglévő adottságokra támaszkodjunk, melyben nagyon erős adottságokkal rendelkezik Lenti és térsége. Példaként említhetőek a
környék tájkaraktere, népi építészete, még élő kézműves hagyományai, természeti adottságai, gasztronómiai értékei, vasfüggöny fennmaradt emlékei, melyek tudatos marketing tevékenységgel, programkínálatba építéssel tovább növelhető (6. ábra).

GASZTRONÓMIA
KISVASÚT ÉS TANÖSVÉNYEK
SZENT GYÖRGY ENERGIAVONAL
VASFÜGGÖNY EMLÉKEI
TERMÁLFÜRDŐ

LOVAGLÁS

BORKÍNÁLAT

LENTI IMÁZSA

ÖVEGES HAGYATÉK

TÁJKÉP ÉS TÁJKARAKTER
BUDAFAI ARBORÉTUM

NEMZETKÖZI ÖSSZEFOGÁSOK

NÉPI ÉPÍTÉSZET
ÖSSZEFOGÁS
SOKSZÍNŰ TÉRSÉG
FA ÉPÍTÉSZET ÉS KÉZMŰVESSÉG

KÉZMŰVES HAGYOMÁNYOK
(FAZEKASSÁG, SZŐTTESEK...)

6. ábra
Lenti imázsának főbb alkotóelemei
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HELYI ÉS TÉRSÉGI EGYÜTTMŰKÖDÉSEK KIALAKÍTÁSA
A turisztikai fejlesztés alapja a helyi és térségi szintű együttműködési rendszerek kialakítása. Az együttműködés célja, hogy összefogja a térség összes szolgáltató szereplőjét annak érdekében, hogy a közös
fejlesztések és marketing révén hozzájáruljon az együttes fejlődéshez. Szükséges egy erre specializálódott
szervezet, egy Lenti Turisztikai Desztinációs Menedzsment (TDM) megalakítása, mely az összes turisztikai
kérdéskört összefogja . Az együttműködés kialakításának legfontosabb lépései az alábbiak:
Lehetőségek kiaknázása. Jelenleg Lenti turisztikai adottságai erősek, azonban ezeket nem használja ki.
Cél lenne, hogy az fejlődő turizmus elsődlegesen a helyben elérhető kínálatra épüljön, hozzájárulva Zala
megye és a Hetési tájegység népszerűsítéséhez. A lehetőségekhez mérten a legszélesebb körű együttműködés kialakítására kell törekedni.
Meglévő kínálat strukturálása. Lenti Fürdőváros esetében a turizmusfejlesztés kulcskérdése a meglévő adottságok összegyűjtése, strukturálása és turisztikai kínálattá formálása, valamint elérhetővé tétele.
Ehhez kapcsolódóan fontos kérdés a helyi szolgáltatók turisztikai képzése egészen az alapszintű tanfolyamoktól a speciális szakirányú tematikák bemutatásáig.
Turisztikai célközönség felmérése. A célirányos és hatékony turisztikai fejlesztés érdekében fontos, hogy rendelkezzünk a turistákra vonatkozó adatokkal, melyek gyűjtése nem jelent többlet terhet sem a település, sem
az egyes szolgáltatók számára. Lehetőség van az ingatlanforgalmi adatok begyűjtése során többletinformációk kérésére, valamint szolgáltatások igénybevétele során adatgyűjtésre (például a fürdőjegy vásárlása során).
Fontos továbbá Lenti lakosságának igényfelmérése valamint egy összefüggő turisztikai helyzetkép felvázolása.
Alulról építkező szervezeti struktúra kialakítása. Lenti Fürdőváros fejlesztéséhez elsődlegesen egy jól
szervezett együttműködési rendszer kialakítása szükséges, mely a helyi szolgáltatókat bevonó, alulról építkező rendszerben kell, hogy gyökerezzen. Az alulról építkezés fontos kérdése a helyi lakosság integrálása a
turisztikai fejlesztésekbe, ezzel segítve a fejlesztés befogadását és szerves fejlődését a település többi területeivel együtt, mely tovább erősíthető a nagy szolgáltatók helyieket célzó lehetőségeivel, kedvezményeivel.

TDM MEGALAKÍTÁSA
A bemutatott adottságok kiaknázását és az együttműködések kialakítását célzó fejlesztések összefogásának kulcsszereplője lehet a térségi TDM szervezet létrehozása, melynek megalakulását a folyamat kulcselemének látjuk. A szervezet célja, hogy összefogja Lenti és térsége turisztikai kínálatát irányítsa és felügyelje a megvalósuló fejlesztést, valamint segítse, és támogassa a Fürdőváros fejlesztéseit.
A Turisztikai Desztinációs Menedzsment szervezetek támogatott elemek, mely nagyban megkönnyítheti
a fenntartást. Jelenleg került kiírásra a GINOP-1.3.4-15 prioritáson belül a Turisztikai szervezetek (TDM)
fejlesztése pályázat. A pályázati felhívásban szereplő követelmény a minimum 30 ezer vendégéjszaka elérése, mely követelményt Lenti közel 36 ezer vendégéjszakával jelenleg is tud teljesíteni. A TDM szervezetnek a pályázat beadásához legalább egy éves regisztrációval kell rendelkezni az NGM Turisztikai és
Vendéglátóipari Főosztályának nyilvántartásában – ez alapján a jelen bírálati időszakban Lenti már nem
vehet részt, de a későbbi döntési szakaszok esetében erre még van lehetőség.
Jelen pályázat keretében számos olyan fejlesztés támogatható, melyek szükségesek lennének Lenti Fürdőváros esetében is, mint például desztinációfejlesztési stratégia kidolgozása, helyi termékek fejlesztése, látogatói
infrastruktúra fejlesztése, programszervezés, rendezvény infrastruktúra fejlesztése, meglévő túraútvonalak,
tematikus útvonalak kijelölése, turisztikai irányú szakképzés marketing és monitoring tevékenységek.
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A TDM egyik fő feladata közé tartozik Lenti imázsának folyamatos építése, egy olyan közösségi értékeket
tükröző imázs kialakítása, mely lépten-nyomon emlékezteti a látogatót a hely egyediségére.

LENTI FÜRDŐVÁROS KONCEPCIÓ
1. EGYÜTTMŰKÖDÉSEK KIALAKÍTÁSA, AZ ADOTTSÁGOK KIAKNÁZÁSA
MEGLÉVŐ ADOTTSÁGOK KIAKNÁZÁSA
MONITORING
IFA adatok gyűjtése
Felmérés a vásárlások során (pl. Fürdő)
Lakosság igények felmérés
Turisztikai helyzetkép
TÁRSADALMI FELELŐSSÉGVÁLLALÁS
(turizmus - helyi lakosok)

HELYI ÉS TÉRSÉGI EGYÜTTMŰKÖDÉSEK KIALAKÍTÁSA

HELYI KÉPZÉS (turizmus)

MEGLÉVŐ KÍNÁLAT STRUKTURÁLÁSA
LEHETŐSÉGEK KIAKNÁZÁSA

TURISZTIKAI CÉLKÖZÖNSÉG FELMÉRÉSE
ALULRÓL ÉPÍTKEZŐ SZERVEZETI STRUKTÚRA KIALAKÍTÁSA
SZÉLES KÖRŰ EGYÜTTMŰKÖDÉS

KERÉKPÁR

ADOTTSÁGOK

CSALÁDOK

HELYI LAKOSOK BEVONÁSA

ZARÁNDOK HELYSZÍNEK

NÉPRAJZ - ÉPÍTÉSZET

TDM

AKTÍV SPORT

TERMÉSZET

GYÓGYFÜRDŐ

MEGALAKÍTÁSA
2. LEHETSÉGES FEJLESZTÉSI IRÁNYOK

GYÓGY-WELLNESS
gyógyturizmus
TURIZMUS wellness szolgáltatások
rekreáció
pihenés - feltöltődés

futás
tenisz
szervezett túrák
kiszolgáló infrastruktúra
biciklis turizmus

SPORT
AKTÍV PIHENÉS

ZÖLD
TURIZMUS
természetjárás

KONFERENCIA
RENDEZVÉNY

konferenciák
bor-gasztronómia
rendezvény szolgáltatások

FEJLESZTÉSI
TEMATIKA

erdők, tavak
növényvilág
természeti környezet
ökológia

ZARÁNDOK templom túrák
szálláskínálat
TURIZMUS országos kapcsolatok
7. ábra
Lenti Fürdőváros részletes fejlesztési koncepciója

erdei iskola
kihelyezett órák
természetismeret
alkotó és sport táborok

DIÁK
TURIZMUS

családbarát fürdőváros
élménykínálat
programkínálat
attrakciók
gyerekekre szabott szolgáltatások

CSALÁDI TURIZMUS
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BORKÍNÁLAT
LOVAGLÁS

LENTI IMÁZSA

ÖVEGES HAGYATÉK

5.2. FEJLESZTÉSI TEMATIKÁK
TÁJKÉP ÉS TÁJKARAKTER
NEMZETKÖZI ÖSSZEFOGÁSOK
BUDAFAI ARBORÉTUM
Lenti Fürdőváros turisztikai fejlesztését hét tematika mentén látjuk megvalósíthatónak, melyek egymást

kiegészítő módon párhuzamosan jöhetnek létre, és egyben fókuszálnak a turisztikai célcsoportokra is egyNÉPI ÉPÍTÉSZET
aránt (9. ábra).
ÖSSZEFOGÁS
SOKSZÍNŰ
TÉRSÉG
Lenti turisztikai imázsának legjelentősebb eleme a gyógyfürdő, mely alapvető
kiindulópont
a Fürdőváros
fejlesztési koncepciója során is. A jövőben kialakuló Fürdőváros központi fókuszában a gyógy és wellness
FA ÉPÍTÉSZET ÉS KÉZMŰVESSÉG
KÉZMŰVES
HAGYOMÁNYOK
turizmus áll, mint a teljes településrészt összefogó
tematika.
Ehhez horizontálisan kapcsolódik további
(FAZEKASSÁG, SZŐTTESEK...)
hat, erősebben tematizált fejlesztési terület. Ennek köszönhetően a rétegesen egymásra fedő fejlesztési
tematikák egy sokrétű, mind a célközönség, mind a kihasználtság tekintetében széleskörű használatot
eredményeznek (8. ábra).

GYÓGY

TURIZMUS

WELLNESS

CSALÁDI TURIZMUS
KONFERENCIA / RENDEZVÉNY
DIÁK TURIZMUS
SPORT / AKTÍV PIHENÉS
ZÖLD TURIZMUS
ZARÁNDOK TURIZMUS

8. ábra
Lenti fürdőváros fejlesztési tematikáinak kapcsolata
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Együttműködés az egyházakkal
Zarándokutak kijelölése
Helyi plébániák bevonása
Zarándok marketing
Kiszolgáló infrastruktúra fejlesztése
Speciális szálláskínálat megteremtése
Térségi szemléletű együttműködések és fejlesztések

ZARÁNDOK TURIZMUS

KONFERENCIA / RENDEZVÉNY

Rendezvény marketing
Minőségi rendezvény helyszín kialakítása

Konferencia marketing
Konferencia programkínálat kialakítása
Határ közeli helyzet kihasználása

Közlekedési elérhetőség fejlesztése
Környezeti nevelés-oktatás feltételeinek kiépítése
Családokra szabott programkínálat
Mesevilág környezeti játszóhely fejlesztése
Esőnapi program fejlesztése
Attrakciók fejlesztése
Családokra szabott élménykínálat
Fürdő élménycentrikus fejlesztése
Üdülőfalu fejlesztése

CSALÁDI TURIZMUS

9. ábra
Lenti Fürdőváros fejlesztési
tematikák főbb elemei

Olcsó szálláshelyek kialakítása
Komplex programkínálat iskolásoknak
Tömegközlekedési kapcsolatok fejlesztése
Fiatalokat célzó fesztiválok
30-40 fős foglalkoztató termek kialakítása
Landart művészeti attrakció

Kapcsolatépítés iskolákkal
Együttműködés az erdészettel
Környezeti nevelés-oktatás feltételeinek kiépítése

DIÁK TURIZMUS

FEJLESZTÉSI TEMATIKÁK

Természetközei imázs építése
Tanösvények fejlesztése
Túra útvonalak kijelölése
Együttműködés az erdészettel
Kihelyezett oktatás erősítése
Patakpart fejlesztése, vízrendezés
Térségi hálózatosodás
Hely növényvilág bemutatása (orchidea, rododendron)
Landart művészeti attrakció

ZÖLD TURIZMUS

Együttműködés az erdészettel
Országos szervezetekkel való kapcsolat
Infomációs pont kialakítása
Útvonalhálózat kijelölése
Kölcsönző létesítése
Őrzött tárolók kialakítása
Kerékpár szervíz
Fenntartó intézményhálózat létrehozása
Egészségügyi háttérszolgáltatás megteremtése

SPORT ÉS AKTÍV PIHENÉS

GYÓGY-WELLNESS TURIZMUS

gyógyfürdő image mint összefogó tematika
Fürdővíz-marketing erősítése
Energiavonal-marketing erősítése
Gyógyszolgáltatás kínálat fejlesztése
Akadálymentesítés
Termálvíz hulladékhő hasznosítása

GYÓGY-WELLNESS TURIZMUS:
Bemutatás
Lenti jelenlegi karakteréből következően egyik legfontosabb profil a gyógy – wellness turizmus erősítése. A meglévő szolgáltatáskínálat fejlesztése,
az elérhető típusok bővítés és azok színvonalának
emelése nagymértékben hozzájárul az egészségturisztikai profil erősítéséhez. A gyógy-wellness
tematika válhat ernyő jelleggel az összes többi
tematizált irány összekapcsoló elemévé és ezzel
Lenti legerősebben kommunikálhatót imázsává.

Célcsoport
A gyógy-wellness turizmus széles célcsoportokat
tud megtalálni, mely a fürdő három pólusú fejlesztésével kiaknázhatóvá válik. Ennek köszönhetően
Lenti vonzó lesz az aktív és szórakozást kereső fiatalok, a családosak valamint a gyógyulni vágyó és
egészségtudatos idősek között is.7

18-35 év

Fitness

Élményfürdő

Wellness

Gyógyfürdő

aktív fiatalok

szórakozást
kereső fiatalok

egészségtudatos
fiatalok

műtét utáni
rehabilitációra
szorulók

családos
középkorúak

egészségmegőrző
középkorúak

35-55 év

egészségtudatos
idősek

gyógyulni vágyó
idősek

wellness szolgáltatások mennységi és
minőségi fejlesztése
szauna falu és fürdőházak fejlesztése

gyógyfürdő
és gyógyszolgáltatások
fejlesztése

55 évestől

Lenti fejlesztések

Sportfejlesztések
sportpályák
létesítése
élményfürdő
bővítése

élményfürdő
bővítése

Főbb elérendő célok
• Gyógyfürdő 3 pólusú fejlesztése (gyógy-wellness, élményfürdő, privát fürdőházak)
• Gyógy-turisztikai kínálat erősítése és fejlesztése
• Wellness szolgáltatások bővítése és minőségük fejlesztése
• Kapcsolódó rekreációs szolgáltatások erősítése
• Programcsomag kínálat fejlesztése
• Kemping fejlesztése

Fejlesztés projekt elemei
7
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http://itthon.hu/site/upload/mtrt/Turizmus_Bulletin/02_01/SZ3.HTM TURIZMUS BULLETIN 2002/1 Dr. Budai Zoltán:
Marketing a fürdőfejlesztésben

Rövidtávú
• Marketing fejlesztések
o Fürdővíz-marketing erősítése
o Gyógyfürdő image, mint összefogó tematika
o Energiavonal-marketing erősítése
o Országos hálózatokhoz való csatlakozás (pl. fürdők éjszakája)
o Programcsomagok összeállítása, helyi attrakciók bevonása
o Magyar Turizmus Zrt.-vel együttműködés
• Gyógy-wellness szolgáltatás kínálat fejlesztése (konditerem, masszázsszolgáltatás, gyógykezelések, …)
• Gyerek centrikus szolgáltatások bővítése
• Fürdő rendszeres programkínálatának fejlesztése
Közép-hosszú távú
• Fejlesztésekkel egybekötött akadálymentesítés
• Energetikai fejlesztés
o Termálvíz hulladékhő energetikai hasznosítása
o Bemutató üvegház fejlesztése termálhő fűtéssel
• Fürdő egységes szabadtéri arculatának kialakítása
• Gyógyfürdő fejlesztése
o Fedett fürdőépület körüli közterület rendezése
o Fürdő szálláshelyeinek bővítése
o Gyógyvíz vizsgálatának elősegítése
o Wellness részleg bővítése
• Élményfürdő fejlesztése
o Fedett élményelemek bővítése
o Szabadtéri élményelemek bővítése (élménymedence, csúszdapark)
o Sportpályák kialakítása/fejlesztése a fürdő területén
• Fürdőházak és szauna falu fejlesztése
• Kemping fejlesztése
• Hosszú távon a kemping jelenlegi telkének intenzívebb hasznosítása
• Parkoló területek kismértékű fejlesztése
• Fürdő körüli közterületek fejlesztése
• Információs pontok kialakítása
• Rendezvénytér kialakítása

Közreműködők
• Lenti város Önkormányzata
• Lenti Gyógyfürdő Kft.
• Tourinform iroda
• Lenti és Térsége Turisztikai Egyesület
• Zalaerdő Zrt.
• TDM szervezet
• Kemping tulajdonos
• Szállástulajdonosok
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CSALÁDI TURIZMUS
Bemutatás
Lenti esetében egyre nagyobb arányban jelennek
meg a családos vendégek. Ennek erősítése érdekében fontos cél a családokra szabott szolgáltatások
és szállások fejlesztése, valamint a Fürdőváros által
kínált programok gyerekcentrikus, élménygazdag
irányba történő fejlesztése. Ehhez kapcsolódóan
szükséges a fürdő attrakcióinak fejlesztése. A családos fejlesztéseken belül, kiemelten a bababarát
szolgáltatásokat tekintve országosan is jelentős
piac áll rendelkezésre

Célcsoport
A fejlesztés célcsoportja a 30-45 közötti gyerekes
családok 0-tól 15 éves korú gyerekekkel. A bababarát szolgáltatásoktól kezdve, a gyerekeket lekötő
programokig, alkalmas éttermi választékkal, kellőképpen széles szálláskínálattal (pl. apartmanok)
együtt számos egyedi szolgáltatás igény merül fel.

Főbb elérendő célok
• Családbarát szolgáltatások fejlesztése
• Fürdő gyerekközpontú fejlesztése
• Elérhető szolgáltatások fejlesztése
• Attrakciók fejlesztése

Fejlesztés projekt elemei
Rövidtávú
• Családcentrikus szolgáltatáskínálat (fesztiválok, koncertek, szabadtéri mozi, stb..)
• Mesevilág természetközeli játszópark fejlesztése
• Fürdő játszó szolgáltatásainak fejlesztése
• Családokra szabott élmény- és programkínálat kidolgozása (kézműves foglalkozások, sütemény
manufaktúra)
• Magyar Turizmus Zrt.-vel együttműködés
Közép-hosszú távú
• Tömegközlekedési kapcsolatok fejlesztése (busz, vonat)
• Fürdő élmény centrikus kínálatának erősítése
• Bababarát szolgáltatások kialakítása
• Esőnapi program fejlesztése (termálvíz fűtésű üvegház, Zalaerdő Zrt.i múzeum bővítése, fedett játszóház)
• Attrakciófejlesztés (fürdő fejlesztése, sport és zöldfelületek fejlesztése, rendezvénytér fejlesztése)
• Üdülőfalu fejlesztése
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Közreműködők
• Lenti város Önkormányzata
• Lenti Gyógyfürdő Kft.
• Tourinform iroda
• Lenti és Térsége Turisztikai Egyesület
• Zalaerdő Zrt.
• TDM szervezet
• Szállástulajdonosok

KONFERENCIA / RENDEZVÉNY TURIZMUS
Bemutatás:
A jelenleg épülő 4csillagos wellness szállodában
megvalósuló 200 fős konferencia terem megteremti a konferencia turizmus és - az étteremmel kiegészülve - a rendezvény szolgáltatáskínálat alapjait
(pl. esküvők, fogadások). A szolgáltatáskínálat további fejlesztésének eredményeként Lenti Fürdőváros ki tudja használni fekvésének előnyeit és a
hazai konferenciaturizmus mellett be tud kapcsolódni a nemzetközi konferenciaturizmusba.

Célcsoport
A konferencia turizmus célcsoportja széles körben
mozog. Számos felmérés áll rendelkezésre arról,
hogy milyen szempontok fontosak konferencia
desztináció választásakor. Részletesebb felmérés
alapján ismert, hogy kiemelt szempontként kerül
elő a szálloda által nyújtott szolgáltatások (konferencia terem, szállás, étkezés, elérhető szolgáltatások) minősége. Fontos szempont továbbá a
desztinációs cél választásakor a vendéglátó város
helyi közlekedése, az utazás költségei, a város környezete, a szállodai elhelyezés minősége, az árak
és a tartózkodás egyéb költségei, illetve a vendéglátó város kulturális értékei, hírneve, imázsa. További lényeges szempontként kerül elő az otthonról
való utazási idő hosszúsága, az elérhető szakmai
kirándulások a konferecia programába építve, a
vendéglátó város szórakozási lehetőségei és éjszakai élete, a konferencia és a szálláshely közelsége,
a szervezett turisztikai kirándulások. Részben előkerülnek az igények között a vásárlási lehetőségek,
valamint a sport- és szabadidős lehetőségek.8
8

Forrás: Faragó, H. (2000): Idegenforgalmi rendezvények és kongresszusok szervezése , in: Happ Éva, Fogyasztói
magatartás vizsgálata a nemzetközi konferenciák magyarországi piacán, doktori (Ph. D.) értekezés, 2011 Sopron,
24.old
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Főbb elérendő célok
• Konferenciaturizmus marketing kialakítása
• Konferenciákra szabott programok fejlesztése
• Rendezvény infrastruktúra fejlesztése
• Rendezvényekhez kötődő szolgáltatások kiépítése
• Bor – gasztronómiai szolgáltatások fejlesztése

Fejlesztés projekt elemei
Rövidtávú
• Marketing
o Konferencia marketing a meglévő kapacitások kihasználása érdekében (határközelség)
o Rendezvény helyszíni marketing kialakítása
o Referenciakínálat felépítése
• Konferencia turizmusra szabott programkínálat kialakítása
Közép-hosszú távú
• Minőségi rendezvényhelyszín kialakítása
• Rendezvényhez kapcsolódó szolgáltatáskínálat kialakítása

Közreműködők
• Lenti város Önkormányzata
• Szálloda menedzsment
• Lenti Gyógyfürdő Kft.
• Tourinform iroda
• Lenti és Térsége Turisztikai Egyesület
• TDM szervezet
• Szállástulajdonosok

DIÁK TURIZMUS
Bemutatás
Lenti Fürdőváros környezetében már jelen vannak a diáknak szóló szolgáltatások, mint például
az Obornakon található erdei iskola vagy a kisvonathoz kötődő Zakatoló Erdei Iskola szolgáltatása.
Lenti Fürdőváros fejlesztésével, a szolgáltatások
jelenlegi lehetőségeinek szélesítésével valamint az
elérhető árú szálláskínálat megteremtésével lehetőség nyílik a diákturizmus felfejlesztésére.

Célcsoport
Lenti diákturisztikai profilja illeszkedik az általános- és középiskolai biológia, földrajz és történelem oktatásához,
ebből következően a célcsoport a 10-18 éves kor közötti diákok. A távolról érkező diákok mellett fontos, hogy a
helyi diákok is bevonásra kerüljenek és a kézenfekvő közelséget kihasználva részt vegyenek a programban.
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Főbb elérendő célok
• Lenti Fürdőváros diák-turisztikai profiljának erősítése
• Specializálódott programkínálat összeállítása
• Olcsó szálláskínálat és kapcsolódó szolgáltatások erősítése

Fejlesztés projekt elemei
Rövidtávú
• Marketing
o Lehetőségek népszerűsítése a célcsoport között
• Együttműködések kialakítása
o Együttműködés az Zalaerdő Zrt.-vel
o Kapcsolatépítés a potenciális iskolákkal
o Kihelyezett osztályfőnöki órák szervezése
• Erdei iskolák fejlesztése
• Erdei tanösvények fejlesztése
• Tematikus táborok szervezése (sport-, alkotó-, természetbarát stb. táborok)
• Komplex programkínálat összeállítása
Közép-hosszú távú
• Olcsó szálláshelykínálat fejlesztése
o Kisvasút melletti szállásépület átalakítása diák-zarándok vendégek számára
• Tömegközlekedési kapcsolatok fejlesztése (busz, vonat rendelkezésre állása)
• Fiatalokat célzó fesztiválok létesítése
• 30-40 fős foglalkoztató termek kialakítása
• Landart művészeti akciók bevonása

Közreműködők
• Lenti város Önkormányzata
• Tourinform iroda
• Lenti és Térsége Turisztikai Egyesület
• Zalaerdő Zrt.
• TDM szervezet
• Kemping tulajdonos
• Szállástulajdonosok

SPORT ÉS AKTÍV PIHENÉS
Bemutatás
Lenti Fürdőváros nagykiterjedésű beépítetlen területei, természetközeli elhelyezkedése remek
lehetőséget kínál a sport-rekreációs funkciók fejlesztéséhez, valamint az aktív pihenés körülményeinek megteremtésére. A fejlesztés fontos célja,
hogy a sport célú fejlesztések során megvalósuljon
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a szükséges kiszolgáló infrastruktúra, valamint,
hogy az információnyújtás és marketing tevékenységek támogassák a megvalósuló fejlesztéseket.

Célcsoport
A fejlesztés számos célcsoportot elérhet. A diákok,
akik tematikus táborokban fejleszthetik képességeiket; a fiatalok, akik aktív időtöltést keresnek; a
családok, akiknek fontos szempont, hogy szabad
levegőn töltsék nyaralásukat; vagy az idősek, akik
egészségükre figyelve szintén szívesen sportolnak,
mind célcsoportját képezhetik a fejlesztésnek. Az
aktív pihenés tematikába elérhető sportok esetében a lehetőségekhez mérten legszélesebb választék biztosításával szélesíthető a célcsoport, valamint a résztvevők összetétele.

Főbb elérendő célok
• Széles sportkínálat megvalósítása (futás, nordic walking, sétálás, tenisz, sportpályák, természetjárás, kerékpár, lovaglás, mountain bike, motocross, horgászat, vadászat)
• Kiszolgáló infrastruktúra megvalósítása (kölcsönzők, szolgáltatók, szervízek)
• Sportpályák és sportfelületek létesítése (fürdő területén, déli zöldterületen)
• Útvonal kijelölés, informálás, marketing
• Több száz főt megmozgató sportesemények szervezése (Iron Man, terepkerékpár versenyek, terepfutás stb.)

Fejlesztés projekt elemei
Rövidtávú
• Együttműködések kialakítása
o Zalaerdő Zrt.-vel való szoros együttműködés kialakítása
o Országos hálózatokhoz való csatlakozás (sport szervezetek, rendszeres alkalmak)
o Magyar Turizmus Zrt.-vel együttműködés
• Információs pont kialakítása
• Egyes sport típusokhoz kapcsolódó hálózatok kialakítása és marketingelése, országos rendezvényekhez kapcsolódása
• Sporteszköz kölcsönző létesítése
• Őrzött tárolók létesítése
• Kerékpár szerviz létesítése (csináld magad/szakszerviz)
• Egészségügyi háttérszolgáltatás megteremtése
• Térségi kerékpárút hálózat fejlesztése
Közép-hosszú távú
• Zöldterületek fejlesztése (közpark, sportpálya, pihenőerdő, sétaútvonalak)
• Zöldfelületeket fenntartó intézmény létrehozása
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• Speciális szálláshely kínálat kialakítása
• Eurovelo 13 összeköttetés megteremtése
• Térségi kerékpáros infrastruktúra kialakítása
• Horgász- és vadászturizmus fejlesztése

Közreműködők
• Lenti város Önkormányzata
• Lenti Gyógyfürdő Kft.
• Tourinform iroda
• Lenti és Térsége Turisztikai Egyesület
• Zalaerdő Zrt.
• TDM szervezet
• Országos sportszervezetek
• sportszolgáltatók

ZÖLD TURIZMUS
Bemutatás
A települést körülvevő erdők kellemes lankás vonulatai kiváló terepet kínálnak a természetjáróknak, teljesítménytúrázóknak. Az erdők ökológiai
értékeinek bemutatása fontos szerepet játszhat a
fiatalok szemléletformálásában, illetve az érdeklődők ismeretének bővítésében.
A zöldre vágyóknak nem csak a településen kívüli, hanem azon belüli (akár városközpontra, akár
a fürdő területére, vasútállomás környezetére
gondolva) zöldfelületek kialakítása is hozzájárul a
térségi ökoturizmus céljaihoz, és egységes image
kialakítását teszi lehetővé. A fürdő területén belül
például kiváló lehetőséget kínál a Szent György
Energiapark tényleges parkosítása, megfelelő,
akár az energiafeltöltődést támogató növényfajtákkal történő kiegészítése, a hatások figyelembevételével történő rendezése. A terület egyik
legnagyobb, egyelőre kihasználatlan értéke a keresztülfutó patakmeder, melynek helyreállításával,
duzzasztásával a mesterséges vízfelületeket ellensúlyozó természetesnek ható képződmény hozható
létre, mely a fürdő térszerkezetének egészséges
tagolását teszi lehetővé.
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A termálhő felhasználása nemcsak a környezetbarát, alacsony energiaigényű építmények kialakításában,
hanem üvegházak fűtésében is szerepet játszhat. A technológiák bemutatása, megvalósított rendszerek
működési modellének ismertetése a környezettudatos város image erősítését támogatja.

Célcsoport
A célcsoport széles skálás mozoghat az igénybe vett szolgáltatás minőségétől függően:
• iskolás csoportok fogadása (kihelyezett osztályfőnöki órák, táborok, természetjárók)
• természetjárók, tájfutók, teljesítménytúrázók
• családok, akiknek fontos, hogy szabadidejüket megfelelő minőségű természeti környezetben töltsék el
• idősebb korosztályok, akik minőségi környezetben kívánják eltölteni idejüket.

Főbb elérendő célok
• több, a különböző célcsoportok igényeit kielégítő útvonal kijelölése (tanösvény, turistautak, nordic
walking sétautak)
• a természeti értékek bemutatására információs táblák kihelyezése
• „zöld” városkép kialakítása
• a fürdő zöldfelületeinek fejlesztése

Fejlesztés projekt elemei
Rövidtávú
• Vasútállomás és környezetének rendezése
• Fürdő rendszeres programkínálatának fejlesztése: már meglévő „zöld” attrakciók bekapcsolása
• Természeti értékek bemutatásának fejlesztése, útvonalak kijelölése, gondozása
• Marketingfejlesztések
o Energiavonal-marketing erősítése
o Országos zöld szervezetekkel kapcsolatfelvétel
o Programcsomagok összeállítása, helyi attrakciók bevonása
o Magyar Turizmus Zrt.-vel együttműködés
• Gyerek centrikus szolgáltatások bővítése
• LandArt attrakciók kihelyezése
• Vadaspark kialakítása az erdő állatvilágának bemutatása céljából
• Zalaerdő Zrt.-vel való szoros együttműködés kialakítása
Közép-hosszú távú
• Szent György Energiapark parkosítása
• Fürdőváros területén található patakpart fejlesztése
• Fejlesztésekkel egybekötött akadálymentesítés
• Energetikai fejlesztés
o Termálvíz hulladékhő energetikai hasznosítása
o Bemutató üvegház fejlesztése termálhő fűtéssel
• Fürdő körüli közterületek fejlesztése (közterület, közpark, sportpálya, pihenőerdő, sétaútvonalak)
• Információs pontok kialakítása
• Rendezvénytér kialakítása
• Határon átnyúló együttműködés, Térségi hálózatosodás
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Közreműködők
• Lenti város Önkormányzata
• Lenti Gyógyfürdő Kft.
• Tourinform iroda
• Lenti és Térsége Turisztikai Egyesület
• Zalaerdő Zrt.
• TDM szervezet
• Kemping tulajdonos
• Szállástulajdonosok
• Helyi lakosság

ZARÁNDOK TURIZMUS
Bemutatás
Napjainkban egyre népszerűbb zarándokutakban
rejlő lehetőségekre Lenti városa és a fürdő is sikerrel építhet kiváló adottságainak köszönhetően.
A környéken található számos tájértéket összefűző
útvonal kialakítása Lenti városába csalogathatja a
megfáradt zarándokokat. A fejlesztés kapcsolható
a már meglévő, Szombathely és Lendva között vezető Szent Márton zarándokúthoz is (Magyarföldi,
Dobronaki pontokhoz kapcsolódva). Mária zarándokút Zalaegerszeg és Nagykanizsa között húzódó
ága szintén remek lehetőséget kínál a bekapcsolódásra. A vallási turizmus kiváló kiegészítője lehet
a gyógyfürdő által vonzott vendégkörnek, emelve
a bemutatandó tájértékeket és növelve a környék
népszerűségét. További előnye, hogy alacsony
anyagi ráfordítással megvalósítható.

Célcsoport
A célcsoport szintén nem korhoz kötött. Fiataloktól az idősekig bármely korosztály számára ajánlható program.

Főbb elérendő célok
• Zarándokutakba való bekapcsolódás ösztönzése
• Zarándokokat kiszolgáló infrastruktúra fejlesztése
• Útvonalak létesítése, hálózatosodás

Fejlesztés projekt elemei
Rövid távú
• Helyi lelkészek bevonása
• Szálláshelyek biztosítása
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• Megfelelő szolgáltatások kiépítése
• Útvonal kijelölése
• Marketing
o Zarándok utak népszerűsítése
o Bekapcsolódás az országos hálózatba
o Magyar Turizmus Zrt.-vel együttműködés – saját kezdeményezés
• Térségi együttműködés kialakítása
Közép-hosszú távú
• Szálláshelyek kialakítása (Kisvasút melletti szállásépület átalakítása diák-zarándok vendégek számára)
• Útvonalak kialakítása
• Nemzetközi együttműködések kialakítása
o Csatlakozás a Mária út Zalaegerszeg-Nagykanizsa ágához
o Kapcsolódás a Szent-Márton útvonalhoz (Magyarföldi valamint a Dobronaki pont a legközelebbi)

Közreműködők
• Magyar Katolikus Egyház, helyi papok
• Érintett egyesületek
• Lenti város Önkormányzata
• Tourinform iroda
• Lenti és Térsége Turisztikai Egyesület
• Zalaerdő Zrt.
• TDM szervezet
• Kemping tulajdonos
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´´
6 LENTI FÜRDOVÁROS
HOSSZÚ
TÁVÚ FEJLESZTÉS TERVE
Lenti Fürdőváros területének hosszú távú fejlesztési terve a jövőképben megfogalmazott népszerű zöld
pihenőváros kialakítását tűzte ki célul. A terület jelenleg kis mértékben beépített, nagy fejlesztési potenciállal rendelkezik, melynek eredményeként Lenti válhat Nyugat-Magyarország komplex térségi turisztikai
központjává. A fejlesztési terv az alábbi főbb elemeket tartalmazza (10. ábra, 12. ábra):

INFOPONT
PARKOLÓ

FOGADÓTÉR FÜRDŐ
FÜRDŐBŐVÍTÉS
ÜDÜLŐFALU

KEMPING
FOGADÓTÉR

KEMPINGBŐVÍTÉS
PARKOLÓ

HOTELEK

PARKOLÓ

ÜDÜLŐFALU
TERÜLETI NÖVEKEDÉS IRÁNYA
JÖVŐBEN BEÉPÍTHETŐ TERÜLET

HÉTVÉGI ÉS ÜDÜLŐHÁZAS TERÜLET
(JELENLEG 46%-OSAN BEÉPÍTETT

10. ábra
Lenti Fürdőváros hosszú távú jövőképe
Lenti Gyógyfürdő fejlesztése: Lenti fürdő az elmúlt időszakban is számos fejlesztést valósított meg9. A terület egyik legnagyobb húzófunkciója a fürdő, melynek hosszú távú fejlesztése a Fürdőváros kialakításának
egyik központi eleme. A fejlesztés során három funkcionális területre osztható a fürdő:
Gyógy és wellness fürdő: a jelenleg is ebben a funkcióban működő fürdőrész turisztikai vonzereje növelhető a wellness szolgáltatások fejlesztésével, a szépségfarm bővítésével, gyógyszolgáltatások erősítésével, valamint felmerülő igények esetén a gyógyvíz felületek bővítésével. Ehhez a területhez kapcsolódóan
valósulhat meg a szálláshelyek valamint a kiskereskedelmi szolgáltatások fejlesztése, bővítése.
9

A fejlesztések részletes jegyzékét lásd az 1. mellékletben.
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Strandfürdő: A középső területen jelenleg csúszdás élménymedence található. Az attrakciók fejlesztésével, az élményelemek számának bővítésével valamint a sportpályák fejlesztésével a fürdőterület
nyári szórakoztató park karaktere erősíthető.
Privát fürdő: A fürdőterület bővítésével kialakíthatóvá válik egy nyugodt elvonulást és pihenést biztosító
zóna bérelhető fürdőházakkal, valamint a szauna faluval.
Közterület fejlesztés: Fürdőváros kialakításának egyik sarkalatos pontja a jelenleg rendezetlen állapotban
lévő közterületek rendezése, összefüggő gyalogos sétaterületek létesítése. A fürdő téli valamint a nyári
bejáratánál egy fogadótér kialakításával jönne létre a terület két fókusza, melyeket részint a Táncsics utcán, részint a hátsó összekötő utakon gyalogos preferenciájú köztérhálózat kötné össze. A nyári bejárat
közelében lévő fogadótér lehetőséget nyújt rendezvények tartására, mely kiegészülve a mellette található
parkoló- és zöldterületekkel tovább bővíthető.
Zöldfelületek fejlesztése: Fürdőváros fejlesztésének kiemelten fontos eleme a zöldfelületek minőségének
javítása, a sport-rekreációs funkciók erősítése. Az ilyen jellegű fejlesztésekre egyrészt a fürdő területén,
másrészt a pataktól délre található nagykiterjedésű beépítetlen területeken van lehetőség. A területek
kialakítása során cél a sport funkciók erősítése, és az aktív pihenés feltételeinek megteremtése. Ezt kiegészítve valósítható meg a területet kettészelő folyó partjának átalakítása és sétány létrehozása.
Közúti fejlesztések: Fürdőváros jelenleg zsákutca szerűen közelíthető meg a Táncsics utcán keresztül. A
jövőben cél, hogy a fő autós megközelítés a Petőfi út felől legyen, ahonnan feltáró utakon közelíthető meg
a fürdő területe. Ezzel egyrészt csökkenthető Lenti belvárosának autós terhelése, másrészt mérsékelhető
a gyalogos területek autóforgalma.
Parkoló fejlesztés: Az új közúti kapcsolatok megteremtését követően a jelenlegi parkoló felületek megtartása mellett, az új irány mentén lenne lehetőség parkolók fejlesztésére a jelenleg beépítetlen, azonban
gyalogosan rövid úton megközelíthető területeken a fürdőtől keletre.
Kerékpáros infrastruktúra fejlesztése: Lenti kerékpárút hálózata jelenleg formálódik. A fejlesztés során
cél, hogy Fürdőváros területe a fő kerékpáros nyomvonalon legyen, mely nagyban hozzájárulhat ahhoz,
hogy kialakuljon egy térségi kerékpáros központ Lenti déli területén. Ezért javasolt a kerékpárút behozása
a Táncsics úton, átkötés teremtése a Petőfi útra. Emellett a fejlesztés fontos eleme a kerékpáros kiszolgáló
létesítmények fejlesztése (őrzött tároló, szállások, szerviz) (11. ábra).
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11. ábra
Javasolt kerékpáros hálózat Lentiben (szaggatott vonal: Bánffy Miklós út alternatívájaként figyelembe
vehető a Kossuth út)
Kemping bővítése: A Táncsics utca mentén, a fürdő közvetlen környezetében található kemping ugyan nagyon jó helyen található, azonban növekedése behatárolt. Ennek a területnek a bővítésére a fürdőterületet
követően nyílna lehetőség, mely egyben a gyógyfürdő nagyon távoli esetleges bővítése esetén bevonható
lehet a fejlesztésbe is. A kemping jelenlegi helyszíne egészen a terület felértékelődésig megmaradhat
jelenlegi funkciójában, azt követően lehetőséget kínál további fejlesztések megvalósítására (ld. fent 10.
ábra).
Szálláshelyfejlesztés: A jelenleg épülő hotel mellett, a várhatóan növekvő vendéglétszám miatt hosszú
távon szükségessé válik további széles kínálatot biztosító szálláshelyek fejlesztése. A legalacsonyabb kategóriás diák szállások kialakítására a kisvasút melletti üresen álló épületben nyílna lehetőség. A fürdő
közvetlen közelében található üresen álló potenciális fejlesztési területek 5-15 éves időtávon belül épülethetek be szállodákkal.
Üdülőfalu fejlesztése: Speciális kínálatot nyújt a fürdő folytatásaként tervezett üdülőfalu, mely egy alacsony-intenzív (pl.: sorházas) jellegű beépítéssel, főleg apartmanos szállásokat kínálna az idelátogatók
számára.

35

Növekedés iránya: fürdőváros fejlődésével együtt járó területi növekedés dél-keleti irányban lehetséges,
ahol jelenleg nagy kiterjedésű üres területek találhatóak. A területi bővítés során cél a kompakt fejlődés
elősegítése. Az új területeken végrehajtandó fejlesztések engedélyezése során figyelembe kell venni, hogy
elsődlegesen a jelenlegi gyéren beépített területek épüljenek be.
Városközponti összeköttetés: A Fürdőváros bár területileg Lenti központjához közel található, mégis elválik attól. A fejlesztés célja, hogy erősödjön a kapcsolat a fürdő közvetlen környezete és Lenti központja
között. Ezért cél a két területet összekötő Táncsics út valamint a Kossuth út fejlesztése, a közterület állapotának javítása valamint az útvonal mellett található Tüzép zöldterületként, majd felértékelődés esetén
potenciális szálloda helykén való hasznosítás és a korábbi temető tömbjének átalakítása parkká.
Fűrésztelep felszámolása: Fürdőváros területének észak-nyugati oldalán található fatelep zavaró funkcióként van jelen a fürdő és a 4 csillagos szálloda közvetlen közelében. A közép-hosszú távon felszabaduló
terület megnyitja a fejlesztések előtt a Táncsics utca másik oldalát, ahol szállodafejlesztések és földszinti
kiskereskedelem tud megjelenni, ezzel is erősítve a Táncsics utca gyalogos karakterét.

BELVÁROSI KAPCSOLAT
ERŐSÍTÉSE
KORÁBBI TEMETŐ PARKFEJLESZTÉS

ZÖLDTERÜLET / HOSSZÚ TÁVON SZÁLLODAFEJLESZTÉS
FOGADÓTÉR FEJLESZTÉSE

WELLNESS FEJLESZTÉSE
PARKOLÓ
SZÉPSÉGFARM FEJLESZTÉSE
FEJLESZTÉSE
SPORTPÁLYÁK FEJLESZTÉSE

KISKERESKEDELEM
FEJLESZTÉSE

Ő

ÉLMÉNYPARK FEJLESZTÉSE

KERÉKPÁRÚT ÉS KERÉKPÁROS
LÉTESÍTMÉNYEK KIALAKÍTÁSA

KISKERESKEDELEM
FEJLESZTÉSE

K

DŐ

HÁZA
KEMPING BŐVÍTÉS

KISKERESKEDELEM
FEJLESZTÉSE

FOGADÓTÉR
FEJLESZTÉSE

KISKERESKEDELEM
FEJLESZTÉSE

PARKOLÓ
FEJLESZTÉSE
ÜDÜLŐFALU FEJLESZTÉSI
TERÜLET

SZÁLLODA BEÉPÍTÉSÉIG
ZÖLDFELÜLET
PIHENŐERDŐ

ÚTHÁLÓZAT
FEJLESZTÉSE

ÜDÜLŐHÁZAS
TERÜLET
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PARKOLÓ
FEJLESZTÉSE

SPORTPÁLYÁK
ZÖLD JÁTÉKTÉR

FOLYÓ FEJLESZTÉSE

12. ábra
Lenti Fürdőváros javasolt fejlesztései

ÜDÜLŐFALU FEJLESZTÉSI
TERÜLET

FÜRDŐ

KERESKEDELEM FEJLESZTÉSE
SZÁLLÁSHELYEK BŐVÍTÉSE

DIÁKSZÁLLÓ
GYALOGOS KÖZTERÜLET
FEJLESZTÉSE

PRIVÁT SZAUNA ÉS
FÜRDŐHÁZAK FEJLESZTÉSE

DFÜR

GYÓGYMEDENCÉK
FEJLESZTÉSE

GYÓG

SZÁLLODA FEJLESZTÉSE

STRAN

YFÜR
D

INFOPONT

7 MEGVALÓ SÍTÁS SZERVEZETI			
MŰKÖDÉSE, MONITORING
Lenti Fürdőváros fejlesztési koncepciója egy hosszú távú, integrált szemléletű program, mely széleskörű
együttműködésre épül. Az alábbiakban felvázoljuk a jelenleg látható fejlesztés megvalósulását támogató
kapcsolatrendszert, valamint az egyes szereplők a fejlesztés szempontjából releváns legfőbb feladatköreit
(13. ábra).

KÖZVETLEN ÉRINTETTEK

LENTI ÉS TÉRSÉGE
TURISZTIKAI EGYESÜLET

ZALAERDŐ ZRT.

TOURINFORM
IRODA

LENTI VÁROS
ÖNKORMÁNYZATA

LENTI
TERMÁLFÜRDŐ
KEMPING

TDM

SZÁLLÁSOK

HELYI LAKOSOK

SZÁLLODA
MENEDZSMENT

ORSZÁGOS
SZERVEZETEK

TÉRSÉGI
EGYÜTTMŰKÖDŐK

EGYHÁZAK

HELYI CIVIL
SZERVEZETEK
13. ábra
Lenti Fürdőváros fejlesztés szervezeti működés
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TDM. Lenti Fürdőváros fejlesztésének összefogásában kulcsszereplőként merülhet fel megalakulását követően a helyi Turisztikai Desztinációs Menedzsment. A szervezetet úgy kell kialakítani, hogy alkalmas
legyen a fürdővárosi fejlesztés hosszú távú irányítására, szervezésére, a megvalósult fejlesztések és szolgáltatások bevezetésére a turisztikai piacra, valamint a településrészi marketing fejlesztésére.
A rövidtávú projektelemek között nagy számban szerepelnek marketing – szervezési feladatok, melyeket
a TDM vezetésével valamint az érintettek bevonásával szükséges megvalósítani. Ebben a tevékenységben
a helyi turisztikai szervezetekkel kiegészülve központi koordináló szerepe van a TDM-nek, és a fejlesztés
során szoros együttműködést kell megvalósítani az érintett szereplők között.
LENTI TERMÁLFÜRDŐ a Fürdővárosi terület legnagyobb szereplője és egyben a legfőbb turisztikai attrakció. Ennek köszönhetően központi szerepe van a fejlesztés megvalósítása során. A fürdő egyrészt a saját
maga területének folyamatos fejlesztésével vesz részt a folyamatban, másrészt a városrész fontos összefogó szereplőjeként bevonódik a megvalósuló fejlesztések irányításába és ellenőrzésébe.
TURISZTIKAI SZOLGÁLTATÓK a marketing – menedzsment tevékenységekben, valamint a térségi együttműködések erősítésében tudják támogatni a Fürdőváros fejlesztésének folyamatait. A Tourinform iroda
valamint a Lenti és Térsége Turisztikai Egyesület a megalakuló TDM szervezet fontos együttműködő partnerei, bevonásuk kulcsfontosságú.
ZALAERDŐ, mint a környék egyik jelentős szereplője valamint a térség turisztikai kínálatának kiemelt
birtokosa a fejlesztési folyamat lényeges szereplője. A megvalósítás során szükséges az egyes fejlesztési
elgondolások összehangolása, valamint egy kooperatív együttműködő rendszer megteremtése. Területi
szempontok esetén is bevonandó szereplő az erdészet (fűrésztelep, pihenő erdő).
SZÁLLÁS SZOLGÁLTATÓKAT (Kemping, panziók valamint az újonnan épülő szálloda) a turisztikai fejlesztési program során folyamatosan bevonandó felekként kell kezelni, valamint a megvalósuló projekteket a
programhoz illeszkedő igényeik alapján is célszerű megvizsgálni. Véleményezés útján való bevonásuknak
köszönhetően tudnak részt venni a megvalósítás folyamatában.

KÖZVETLEN ÉRINTETTEK
A fejlesztés során közvetett érintettként jelennek meg a fejlesztés során az egyes helyi civil szervezetek, az egyházak, a fejlesztési tematikákhoz kapcsolódó országos szervezetek valamint az egyes térségi
együttműködők, akik a szolgáltatásnyújtás folyamatába bevonhatóak. A fejlesztés részeként szükséges
aktív együttműködés kialakítása, valamint az érintett tematikáknál a megfelelő szervezetek bevonása, véleményük kikérése, releváns szempontjaik figyelembe vétele.
A fejlesztési projektek és a turisztikai beruházás elsődleges célközönsége nem a helyi lakosok, azonban
a fejlesztések során cél kiemelten kezelni a bevonásukat, valamint a folyamatos együttműködést. Ennek
köszönhetően javítható a megvalósuló beruházások helyi beágyazottsága továbbá a helyi tudás további
hozzáadott értékkel növelheti a megvalósuló fejlesztéseket.
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8 ILLESZKEDÉS AZ OPERATÍV
PROGRAMOKHOZ
A projektek finanszírozása során a saját források mellett lehetőség nyílik Európai Uniós fejlesztési pénzek
bevonására, melyek nagymértékben elősegíthetik a Fürdőváros koncepció megvalósítását. A jelenleg elkészült operatív programok, tematikus fejlesztési programok valamint az első megjelenő pályázatok során az
alábbi pontok mentén tud kapcsolódni a fejlesztési program az EU 2014-2020-as finanszírozási időszakához.
Az egyes projektek direkt finanszírozási lehetőségei a mellékletben lévő indikatív projektlistában található.

TERÜLET- ÉS TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI OPERATÍV PROGRAM (TOP)
TOP 1.2. Társadalmi és környezeti szempontból fenntartható turizmusfejlesztés
TOP 1.2.1 Turizmusfejlesztés támogatása (kulturális örökségi helyszínek fejlesztése, ökoturisztikai fejlesztések, kerékpáros turizmus fejlesztése, horgászturizmus.
TOP 2.1. Gazdaságélénkítő és népességmegtartó településfejlesztés
TOP 2.1.2 Zöld város kialakítása
TOP 2.1.1 Barnamezős területek rehabilitációja
TOP 1.3.1 Gazdaságfejlesztést és a munkaerő mobilitás ösztönzését szolgáló közlekedésfejlesztés
(Magyar Közút és NIF-fel együtt az önkormányzat nyújthat be pályázatot)

GAZDASÁGFEJLESZTÉSI ÉS INNOVÁCIÓS OPERATÍV PROGRAM (GINOP)
GINOP 1. Piacképes és együttműködő kkv szektor megteremtése – Magyar Turizmus Zrt. a támogatott,
TDM-ek fejlesztésére szolgál. Ezen belül a vállalkozások (kkv-k – itt szerintem lehet szó a fürdőkről is)
külföldi marketing kommunikációjának összehangolását végzik.
GINOP - 1.3.4 -15 TDM fejlesztési pályázat, melynek célja a fogadóterület versenyképességének javítása, a
desztináció vonzerejének javításával, szolgáltatási választék és színvonal javítása, a turisztikai szolgáltatók
közötti együttműködés erősödésének segítése valamint a köz és magánszféra partnerségének elősegítése.
GINOP 7. Kulturális és természeti örökséghelyszínek gazdasági fenntarthatóságának erősítése, turisztikai
vonzerők innovatív, kreatív módon történő attrakcióvá alakításával kívánjak elérni. Releváns fejlesztési célok a természeti értékek turisztikai attrakcióként történő, élményközpontú bemutatása, a gyógyhelyeken
a desztináció önálló arculatának, nemzetközileg versenyképességének fejlesztése, tematikus utak fejlesztése, bejárható Magyarország programhoz kapcsolódó fejlesztések (pl. Eurovelo).
GINOP 7.1.3 – 2015. Gyógyhelyek komplex turisztikai fejlesztése. Az ÁNTSZ Országos Tisztiorvosi Hivatala által gyógyhellyé minősített településeken/településrészeken a gyógyhely környezetét érintik
annak érdekében, hogy az odaérkező látogatók egységes kínálati elemekkel találkozzanak, amelyek
megfelelnek a gyógyhely, mint desztináció gyógyászati profiljának. (szolgáltatások erősítése, látogatói
infrastruktúra fejlesztése, közlekedési kapcsolatok javítása)
GINOP 8. Pénzügyi eszközök alkalmazása a KKV támogatás érdekében turizmusfejlesztés ösztönzésére
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VIDÉKFEJLESZTÉSI PROGRAM (VP)
Erdőterületek fejlesztésére elkülönített források rendelkezésre állnak a Vidékfejlesztési Programban

HATÁRMENTI PROGRAMOK
SZLOVÉN-MAGYAR HATÁRMENTI PROGRAM (SIHU)
1. prioritási tengelye a vonzó régió megteremtése. Célja a természeti és kulturális örökségek megóvása,
védelme, támogatása és fejlesztése.
2. prioritási tengely: Együttműködő Régió: Cél a magasabb szintű, stabilabb és kiterjedtebb együttműködés megvalósítása a programterület intézményei, szervezetei között.
Főbb releváns támogatható tevékenységek: közúti infrastruktúra fejlesztése, felújítása, kerékpáros infrastruktúra fejlesztése, természeti területek turisztikai lehetőségek fejlesztése és népszerűsítése, turisztikai szolgáltatások lehetőségek fejlesztése és népszerűsítése, kulturális örökségek védelme, fejlesztése és
népszerűsítése, kapacitásfejlesztés, oktatás, élethosszig tartó tanulás, ágazati és területi reformok ösztönzése nemzeti, regionális és helyi szinten.

MAGYAR-HORVÁT HATÁRMENTI PROGRAM (HUHR)
2. prioritás – természeti és kulturális örökségek fenntartható használata (turisztikai vonzerőt képező látványosságok fejlesztése, hozzáférhetővé tétele, a már meglévő és a további, potenciális turisztikai attrakciók elérhetőségének fejlesztése). Főbb releváns támogatható tevékenységek: természeti és kulturális
örökségek megőrzése, felújítása, népszerűsítése, információs fejlesztések, összehangolás, marketing,
környezetbarát fejlesztés. Különösen preferált tevékenységek a biciklis turizmus, egyéb aktív turizmus
madár és állatfigyelés, bor és gasztronómia, vallási turizmus szolgáltatásainak fejlesztése.
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9 .ILLESZKEDÉS A ZÖLD VÁROS
PROGRAMHOZ
A TOP-2.1.2-15 Zöld város program előre láthatóan 2015 januárjában kerül kiírásra. Célja a települések
általános környezeti állapotának javítása, a település fenntartható fejlődési pályára állításának segítése,
a beruházások során olyan technológiák, módszerek alkalmazása, amelyek környezet- és természetvédő
módon biztosítják a megépített infrastruktúra és a település működését, elősegítik a fenntartható fejlődést, valamint hozzájárulnak a (TOP) gazdaságfejlesztési céljaihoz, ezzel pedig a települések lakosságának
megtartásához illetve a városi közterületek környezettudatos, család- és klímabarát megújításához.
Lenti Fürdőváros fejlesztésének alábbi projektelemei illeszkednek a Zöld Város program kiírásához:

TOP 2.1.2-15 Zöld város
kialakítása tervezett
pályázatból finanszírozható

TOP-2.1.1-15
Barnamezős
területek rehabilitációja
tervezett pályázatból
finanszírozható
(csak barnamezős
területen)

GYÓGY- WELLNESS
Fejlesztésekkel egybekötött akadálymentesítés

Főtevékenységek mellett
támogatható.

Energiahatékonysági fejlesztések

Főtevékenységként
támogatható.

Fedett fürdőépület körüli közterület rendezése

Főtevékenységként
támogatható

Élményfürdő fejlesztése: Sportpályák
kialakítása/fejlesztése a fürdő területén

Főtevékenységként
támogatható

Fürdőházak és szauna falu fejlesztése

Főtevékenységként
támogatható.

Kemping fejlesztése

Főtevékenységként
támogatható

Parkoló területek kismértékű fejlesztése

Főtevékenységként
támogatható

Főtevékenységként
támogatható

Fürdő körüli közterületek fejlesztése

Főtevékenységként
támogatható

Főtevékenységként
támogatható

Információs pontok kialakítás

Főtevékenységként
támogatható

Rendezvénytér kialakítása

Főtevékenységként
támogatható

Főtevékenységként
támogatható

CSALÁDI
Mesevilág természetközeli játszópark
fejlesztése

Főtevékenységként támogatható
utcabútorok stb. megújítása.
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Attrakciófejlesztés (fürdő fejlesztése, sport
és zöldfelületek fejlesztése, rendezvénytér
fejlesztése)

Főtevékenységként
támogatható

Üdülőfalu fejlesztése

Főtevékenységként
támogatható
KONFERENCIA

Minőségi rendezvényhelyszín kialakítása

Főtevékenységként
támogatható
DIÁK

Erdei tanösvények fejlesztése

Főtevékenységként
támogatható

Olcsó szálláshelykínálat fejlesztése
Kisvasút melletti szállásépület átalakítása
diák-zarándok vendégek számára

Főtevékenységként
támogatható

Főtevékenységként
támogatható
Főtevékenység mellett
támogatható

30-40 fős foglalkoztató termek kialakítása

Főtevékenységként
támogatható

Főtevékenységként
támogatható

SPORT
Információs pont kialakítása

Főtevékenységként
támogatható

Sporteszköz kölcsönző létesítése

Főtevékenységként
támogatható

Őrzött tárolók létesítése

Főtevékenységként
támogatható
Főtevékenység mellett
megvalósítható.

Főtevékenység mellett
megvalósítható

Kerékpár szerviz létesítése (csináld magad/
szakszervíz)

Főtevékenységként
támogatható.
Főtevékenység mellett
megvalósítható

Főtevékenység mellett
megvalósítható

Térségi kerékpárút hálózat fejlesztése

Főtevékenység mellett
megvalósítható

Főtevékenység mellett
megvalósítható

Zöldterületek fejlesztése (közpark, sportpálya,
pihenőerdő, sétaútvonalak)

Főtevékenységként
támogatható

Főtevékenységként
támogatható

Speciális szálláshely kínálat kialakítása

Főtevékenységként
támogatható

Főtevékenységként
támogatható

Horgász- és vadászturizmus fejlesztése

Főtevékenységként
támogatható
ZÖLD
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Vasútállomás és környezetének rendezése

Főtevékenységként
támogatható

Természeti értékek bemutatásának fejlesztése,
útvonalak kijelölése, gondozása

Főtevékenységként
támogatható

Főtevékenységként
támogatható

Szent György Energiapark parkosítása

Főtevékenységként
támogatható

Termálfürdő területén található patakpart
fejlesztése

Főtevékenységként
támogatható

Fejlesztésekkel egybekötött akadálymentesítés

Főtevékenységek mellett
támogatható

Energetikai fejlesztés (Termálvíz hulladékhő
energetikai hasznosítása, bemutató üvegház
fejlesztése termálhő fűtéssel)

Főtevékenységként
támogatható

Főtevékenységként
támogatható

Fürdő körüli közterületek fejlesztése

Főtevékenységként
támogatható

Főtevékenységként
támogatható

Információs pontok kialakítása

Főtevékenységként
támogatható

Rendezvénytér kialakítása

Főtevékenységként
támogatható
ZARÁNDOK

Útvonal kijelölése, kialakítása

Főtevékenységként
támogatható

Szálláshelyek kialakítása

Főtevékenységként
támogatható

Főtevékenységként
támogatható
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10 MELLÉKLET
1. MELLÉKLET INDIKTÍV PROJEKTLISTA
FORRÁSMEGJELÖLÉSEKKEL
PROJEKT NEVE

FEJL.
TEM.

IDŐTÁV

LEHETSÉGES FINANSZÍROZÁS FORRÁSAI

ÁLTALÁNOS FEJLESZTÉSEK

Közterületi arculati
kézikönyv kialakítása

Marketing fejlesztése

TDM szervezet
megalakítása

általános

általános

TOP 2.1.2 – Zöld város kialakítása: kulturális
tevékenység vonatkozásában, illetve képzési
tevékenység esetében lehetőség van a települési
arculat és identitás fejlesztésére

rövidtáv
(1-3 év)

SIHU: régiós arculat kialakítása, turisztikai
hálózatokba való bekerülése
HUHR: koordinált turisztikai megjelenés
TDM megalakítását követően a GINOP 1. prioritása
a Magyar Turizmus Zrt-n keresztül támogatja
a TDM-ek közös nemzetközi marketingjét
TOP 1.2.1 turizmusfejlesztési kiírásban kiegészítő
elemként van lehetőség marketing fejlesztésére

rövidtáv
(1-3 év)

GINOP - 1.3.4 -15 pályázat az NGM által
regisztrált TDM fejlesztésére szolgáló kiírás
Megalakítás követően a GINOP 1. prioritása
a Magyar Turizmus Zrt-n keresztül támogatja
a TDM-ek közös nemzetközi marketingjét
SIHU: határokon átívelő TDM-ek
létrehozásának támogatása

Közúthálózat fejlesztése

általános

közép-hosszú
(5-15 év)

TOP 1.3.1 – hivatásforgalmi közútfejlesztés
TOP 1.2.1 – kerékpáros turizmus fejlesztése
GINOP 6 – Eurovel6 fejlesztés
SIHU: indokolt esetben a természeti,
vagy kulturális örökség megközelítésének
elősegítése

Kemping fejlesztése

általános

közép-hosszú
(5-15 év)

TOP 1.2.1 – turizmusfejlesztési projekt
Magánforrások bevonása
TOP 2.1.2 – Zöld város kialakítása

Hosszú távon a kemping
jelenlegi telkének
intenzívebb hasznosítása

általános

közép-hosszú
(5-15 év)

Magánforrások bevonása

Parkoló területek
kismértékű fejlesztése

általános

közép-hosszú
(5-15 év)

TOP 2.1.2, TOP 2.1.1 – parkolási infrastruktúra,
amivel növekszik a zöldfelület nagysága
TOP 2.1.2 – Zöld város kialakítása

közép-hosszú
(5-15 év)

TOP 1.2.1 – turizmusfejlesztés részeként
az attrakciófejlesztés környezetének fejlesztése
(pl. játszótér, parkrendezés, a kötelezőn felüli
akadálymentesítés)
TOP 2.1.2 – zöld város kialakítás részeként
a zöld infrastruktúra megújítása, vagy létrehozása
GINOP 7.1.3 – egészségturisztikai szolgáltatáshoz
kapcsolódóan egységes, turistabarát infrastruktúra
megteremtése (pl. sétányok, közparkok fejlesztése,
épített környezet fejlesztése)
TOP 2.1.2 – Zöld város kialakítása

Fürdő körüli közterületek
fejlesztése
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általános

rövidtáv
(1-3 év)

általános

PROJEKT NEVE

FEJL.
TEM.

IDŐTÁV

LEHETSÉGES FINANSZÍROZÁS FORRÁSAI

ÁLTALÁNOS FEJLESZTÉSEK

Rendezvénytér
kialakítása

Információs pontok
kialakítása

Üzletsorok kialakítása

Teljes körű
akadálymentesítés

általános

általános

általános

általános

közép-hosszú
(5-15 év)

Magánforrások bevonása
TOP 2.1.1 – barnamezős területhasználattal létrejövő
rendezvény- és konferenciaközpont kialakítása
TOP 2.1.2 – Zöld város kialakítása

közép-hosszú
(5-15 év)

TOP 1.2.1 turizmusfejlesztési kiírás
GINOP 7.1.3 – egészségturisztikai szolgáltatáshoz
kapcsolódóan egységes, turistabarát infrastruktúra
megteremtése (pl. sétányok, közparkok fejlesztése,
épített környezet fejlesztése)
HUHR – kulturális és természeti örökségekről szóló
tájékoztatók, információs táblák
TOP 2.1.2 – Zöld város kialakítása

közép-hosszú
(5-15 év)

magánforrások bevonása
TOP 2.1.1 és TOP 2.1.2 (alulhasznosított 2.1.1 esetében
feltétel) önkormányzati tulajdonú területen
kereskedelmi, vagy szolgáltató terek infrastrukturális
fejlesztése
TOP 2.1.1 és TOP 2.1.2 (alulhasznosított 2.1.1 esetében
feltétel) önkormányzati tulajdonú területen helyi
termékek számára piaci terület kialakítása

közép-hosszú
(5-15 év)

minden EU-s fejlesztéshez kapcsolódóan kötelező elem
TOP 1.2.1-ben belül az attrakciófejlesztés környezetében lehetséges további akadálymentesítés
GINOP 7.1.3 – egészségturisztikai szolgáltatáshoz
kapcsolódóan egységes, turistabarát infrastruktúra
megteremtése (pl. sétányok, közparkok fejlesztése,
épített környezet fejlesztése)

GYÓGY-WELLNESS TURIZMUS

Fürdővíz-marketing
erősítése
Gyógyfürdő image, mint
összefogó tematika

gyógy-well

rövidtáv
(1-3 év)

Határmenti együttműködések (SIHU, HUHR)
TOP 1.2.1 turizmusfejlesztés
GINOP 7.1.3 – gyógyhelyek fejlesztéséhez kapcsolódó
marketing

gyógy-well

rövidtáv
(1-3 év)

Határmenti együttműködések (SIHU, HUHR)
TOP 1.2.1 turizmusfejlesztés

Energiavonal-marketing
erősítése

gyógy-well

rövidtáv
(1-3 év)

Határmenti együttműködések (SIHU, HUHR)
TOP 1.2.1 turizmusfejlesztés
GINOP 7.1.3 – gyógyhelyekhez kapcsolódó kiegészítő
szolgáltatások fejlesztése
várható GINOP 7 kiírás keretében a természeti értékek
turisztikai attrakcióként való bemutatása lehetséges

Országos hálózatokhoz
való csatlakozás
(pl. fürdők éjszakája)

gyógy-well

rövidtáv
(1-3 év)

saját kezdeményezés

Programcsomagok
összeállítása, helyi
attrakciók bevonása

gyógy-well

rövidtáv (1-3
év)

Határmenti együttműködések (SIHU, HUHR)
TOP 1.2.1 turizmusfejlesztés
saját kezdeményezés

Magyar Turizmus Zrt.-vel
együttműködés

gyógy-well

rövidtáv (1-3
év)

saját kezdeményezés
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PROJEKT NEVE

FEJL.
TEM.

IDŐTÁV

LEHETSÉGES FINANSZÍROZÁS FORRÁSAI

GYÓGY-WELLNESS TURIZMUS
Gyógy-wellness szolgáltatás kínálat fejlesztése
(konditerem, masszázs
szolgáltatás, gyógykezelések, …)

gyógy-well

rövidtáv
(1-3 év)

magánberuházások bevonása
GINOP 7.1.3 – gyógyhelyekhez kapcsolódó
kiegészítő szolgáltatások fejlesztése

Gyerek centrikus
szolgáltatások bővítése

gyógy-well

rövidtáv
(1-3 év)

GINOP 7.1.3 – gyógyhelyekhez kapcsolódó
kiegészítő szolgáltatások fejlesztése
TOP 1.2.1 – kiegészítő tevékenység a köztéri
játszóterek fejlesztése

Fürdő rendszeres
programkínálatának
fejlesztése

gyógy-well

rövidtáv
(1-3 év)

saját kezdeményezések

Fejlesztésekkel
egybekötött
akadálymentesítés

gyógy-well

közép-hosszú
(5-15 év)

minden EU-s fejlesztés kötelező eleme
TOP 2.1.2 – Zöld város kialakítása

közép-hosszú
(5-15 év)

KEHOP 5. prioritás keretében a helyi hőigény
kielégítését támogató várható kiírás
magánberuházások bevonása
TOP 2.1.2 – Zöld város kialakítása
TOP-2.1.1-15 Barnamezős területek rehabilitációja

Termálvíz hulladékhő
energetikai hasznosítása

gyógy-well

Bemutató üvegház
fejlesztése termálhő
fűtéssel

gyógy-well

közép-hosszú
(5-15 év)

GINOP 7 várható kiírás: természeti értékek
élményközpontú bemutatása turisztikai attrakcióként
SIHU – szemléletformálás: természeti örökségekhez
kapcsolódó tudatosság fejlesztése
magánberuházások bevonása

Fürdő egységes
szabadtéri arculatának
kialakítása

gyógy-well

közép-hosszú
(5-15 év)

GINOP 7.1.3 gyógyhelyek fejlesztése

Gyógyfürdő fejlesztése
Fedett fürdőépület körüli
közterület rendezése

gyógy-well

közép-hosszú
(5-15 év)

TOP 2.1.2 – Zöld város kialakítása
GINOP 7.1.3, magánberuházások bevonása

Fürdő szálláshelyeinek
bővítése

gyógy-well

közép-hosszú
(5-15 év)

GINOP 7.1.3, magánberuházások bevonása

Gyógyvíz vizsgálatának
elősegítése

gyógy-well

közép-hosszú
(5-15 év)

GINOP 7.1.3, magánberuházások bevonása

Wellness részleg bővítése

gyógy-well

közép-hosszú
(5-15 év)

GINOP 7.1.3, magánberuházások bevonása

Élményfürdő fejlesztése

46

Fedett élményelemek
bővítése

gyógy-well

közép-hosszú
(5-15 év)

magánberuházások

Szabadtéri élményelemek
bővítése (élménymedence,
csúszdapark)

gyógy-well

közép-hosszú
(5-15 év)

magánberuházások

PROJEKT NEVE

FEJL.
TEM.

IDŐTÁV

LEHETSÉGES FINANSZÍROZÁS FORRÁSAI

Élményfürdő fejlesztése

Sportpályák kialakítása/
fejlesztése a fürdő
területén

gyógy-well

közép-hosszú
(5-15 év)

GINOP 7.1.3 – gyógyhelyek fejlesztése
TOP 1.2.1 – turizmusfejlesztéshez kiegészítő
tevékenységként lehetséges
TOP 2.1.1 és TOP 2.1.2 közcélokat szolgáló,
vagy profitorientáltan működő sportlétesítmények
fejlesztése alulhasznosított, vagy használaton kívüli
önkormányzati területen
TOP 2.1.2 – Zöld város kialakítása

Fürdőházak és szauna
falu fejlesztése

gyógy-well

közép-hosszú
(5-15 év)

magánberuházások
TOP 2.1.2 – Zöld város kialakítása

Információs pontok kialakítása

gyógy-well

közép-hosszú
(5-15 év)

HU-HR: egységes információs panelek a természeti
(és kulturális) örökségi területeken

Üdülőfalu fejlesztése

gyógy-well

közép-hosszú
(5-15 év)

magánberuházások

KONFERENCIA / RENDEZVÉNY
Marketing

konf/
rendezv

rövidtáv
(1-3 év)

Konferencia marketing
a meglévő kapacitások
kihasználása érdekében
(határközelség)

konf/
rendezv

rövidtáv
(1-3 év)

saját kezdeményezések

Rendezvény helyszíni
marketing kialakítása

konf/
rendezv

rövidtáv
(1-3 év)

saját kezdeményezések

Referenciakínálat
felépítése

konf/
rendezv

rövidtáv
(1-3 év)

saját kezdeményezések

Konferencia turizmusra
szabott programkínálat
kialakítása

konf/
rendezv

rövidtáv
(1-3 év)

saját kezdeményezések

Minőségi
rendezvényhelyszín
kialakítása

konf/
rendezv

közép-hosszú
(5-15 év)

TOP 2.1.1 és TOP 2.1.2 alulhasznosított, vagy
használaton kívüli önkormányzati területen
fejleszthető rendezvény- és konferenciaközpont,
és az alapműködéshez szolgáló tárgyi
eszközbeszerzés

Rendezvényhez
kapcsolódó szolgáltatáskínálat kialakítása

konf/
rendezv

közép-hosszú
(5-15 év)

saját kezdeményezések

SPORT / AKTÍV PIHENÉS
Zalaerdő Zrt.-vel való
szoros együttműködés
kialakítása

sport/aktív

rövidtáv
(1-3 év)

saját kezdeményezések

Országos hálózatokhoz
való csatlakozás (sport
szervezetek, rendszeres
alkalmak)

sport/aktív

rövidtáv
(1-3 év)

saját kezdeményezések
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SPORT / AKTÍV PIHENÉS
Magyar Turizmus Zrt.-vel
együttműködés

sport/aktív

rövidtáv
(1-3 év)

saját kezdeményezések

Információs pont
kialakítása

sport/aktív

rövidtáv
(1-3 év)

HU-HR: egységes
információs panelek a természeti (és kulturális)
örökségi területeken

Egyes sport
típusokhoz kapcsolódó
hálózatok kialakítása és
marketingelése, országos
rendezvényekhez
kapcsolódása

sport/aktív

rövidtáv
(1-3 év)

Határmenti programok (SIHU és HUHR):
határokon átívelő bicikliutak, túrautak fejlesztése,
közös marketingje
GINOP 7 – Bejárható Magyarország programhoz
kapcsolódó fejlesztések

Sporteszköz kölcsönző
létesítése

sport/aktív

rövidtáv
(1-3 év)

magánberuházások
TOP 2.1.2 – közösségi kerékpár-szolgáltatás

Őrzött tárolók létesítése

sport/aktív

rövidtáv
(1-3 év)

TOP 2.1.2 – zöld város keretében,
TOP 2.1.1 – barnamezős beruházás keretében

Kerékpár szerviz
létesítése (csináld magad/
szakszervíz)

sport/aktív

rövidtáv
(1-3 év)

magánberuházások
TOP 2.1.2 – zöld város keretében

Egészségügyi
háttérszolgáltatás
megteremtése

sport/aktív

rövidtáv
(1-3 év)

magánberuházások
TOP 4.1.1 – egészségügyi alapellátás általános
fejlesztése részben kapcsolódhat

rövidtáv
(1-3 év)

Határmenti programok (SIHU és HUHR): határokon
átívelő bicikliutak fejlesztése
GINOP 7 – Bejárható Magyarország programhoz
kapcsolódó fejlesztések, valamint az
Eurovelhálozathoz való kapcsolódás fejlesztése
TOP 1.2.1 – bicikliutak fejlesztése
TOP 1.3.1 – hivatásforgalmi kerékpárút-fejlesztés
TOP 2.1.2 – zöld város keretében városon belüli
fejlesztések
TOP 2.1.1 – barnamezős beruházás keretében
városon belüli fejlesztések

Térségi kerékpárút
hálózat fejlesztése
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sport/aktív

Zöldterületek fejlesztése
(közpark, sportpálya,
pihenőerdő,
sétaútvonalak)

sport/aktív

közép-hosszú
(5-15 év)

TOP 1.2.1 – turizmusfejlesztés részeként
az attrakciófejlesztés környezetének fejlesztése
(pl. játszótér, parkrendezés, a kötelezőn felüli
akadálymentesítés)
TOP 2.1.2 – zöld város kialakítás részeként a zöld
infrastruktúra megújítása, vagy létrehozása
(ezen belül a zöldfelületekhez kapcsolódó műtárgyak
pl. szobrok megújítása is lehetséges)
TOP 2.1.1 – barnamezős fejlesztések mellett kiegészítő tevékenységként a zöld infrastruktúra megújítása,
vagy létrehozása lehetséges
GINOP 7.1.3 – egészségturisztikai szolgáltatáshoz
kapcsolódóan egységes, turistabarát infrastruktúra
megteremtése (pl. sétányok, közparkok fejlesztése,
épített környezet fejlesztése)
Határmenti programokból (SIHU, HUHR) fejleszthetők
a séta- és túraútvonalak

Zöldfelületeket fenntartó
intézmény létrehozása

sport/aktív

közép-hosszú
(5-15 év)

saját fejlesztés
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SPORT / AKTÍV PIHENÉS
Speciális szálláshely
kínálat kialakítása

sport/aktív

közép-hosszú
(5-15 év)

TOP 2.1.1 – barnamezős beruházásként szálláshely
fejlesztés lehetséges
TOP 2.1.2 – zöld város keretében

Eurovel13 összeköttetés
megteremtése

sport/aktív

közép-hosszú
(5-15 év)

GINOP 7 – az Eurovelhálozathoz való kapcsolódás
fejlesztése lehetséges
Határmenti programok

Térségi kerékpáros
infrastruktúra kialakítása

sport/aktív

közép-hosszú
(5-15 év)

TOP 1.2.1 turizmusfejlesztési projekt keretében
Határmenti programok (SIHU és HUHR): határokon
átívelő bicikliutak fejlesztése
TOP 1.3.1 – hivatásforgalmi kerékpárút-fejlesztés
TOP 2.1.2 – zöld város keretében
TOP 2.1.1 – barnamezős beruházás keretében

Horgász- és
vadászturizmus
fejlesztése

sport/aktív

közép-hosszú
(5-15 év)

TOP 1.2.1 turizmusfejlesztési projekt keretében
TOP 2.1.2 – zöld város keretében

ZÖLD TURIZMUS

Vasútállomás
és környezetének
rendezése

Fürdő rendszeres programkínálatának fejlesztése: már meglévő „zöld”
attrakciók bekapcsolása

zöld

zöld

rövidtáv
(1-3 év)

TOP 2.1.2 – zöld város kialakítás részeként a zöld infrastruktúra megújítása, vagy létrehozása (ezen belül
a zöldfelületekhez kapcsolódó műtárgyak pl. szobrok
megújítása is lehetséges)
TOP 2.1.1 – barnamezős beruházás keretében

rövidtáv
(1-3 év)

Saját kezdeményezések
Határmenti programokból fejleszthető az információs
táblák és a túraútvonalak is
GINOP 7 - A természeti értékek turisztikai
attrakcióként történő, élményközpontú bemutatása az ifjúsági korosztály sajátos igényeit is figyelembe véve

Természeti értékek
bemutatásának
fejlesztése, útvonalak
kijelölése, gondozása

zöld

rövidtáv
(1-3 év)

Határmenti programok, akár közös oktatási programok
GINOP 7 - A természeti értékek turisztikai
attrakcióként történő, élményközpontú bemutatása az ifjúsági korosztály sajátos igényeit is figyelembe
véve, helyi kezdeményezések
TOP 2.1.2 – zöld város keretében

Energiavonal-marketing
erősítése

zöld

rövidtáv
(1-3 év)

helyi kezdeményezés

Országos zöld
szervezetekkel
kapcsolatfelvétel

zöld

rövidtáv
(1-3 év)

helyi kezdeményezés

Programcsomagok
összeállítása, helyi
attrakciók bevonása

zöld

rövidtáv
(1-3 év)

TOP 1.2.1 – ökoturisztikai fejlesztések és hozzá
kapcsolódó marketing
Határmenti programokból közös marketing

Magyar Turizmus Zrt.-vel
együttműködés

zöld

rövidtáv
(1-3 év)

saját kezdeményezés

rövidtáv
(1-3 év)

Határmenti programokból fejleszthető
az információs táblák és a túraútvonalak is
GINOP 7 - A természeti értékek turisztikai attrakcióként történő, élményközpontú bemutatása - az ifjúsági
korosztály sajátos igényeit is figyelembe véve

Gyerek centrikus
szolgáltatások bővítése

zöld
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ZÖLD TURIZMUS

LandArt attrakciók
kihelyezése

rövidtáv
(1-3 év)

Vadaspark kialakítása
az erdő állatvilágának
bemutatása céljából

zöld

rövidtáv
(1-3 év)

Saját kezdeményezések
Határmenti programokból fejleszthető az információs
táblák és a túraútvonalak is
GINOP 7 - A természeti értékek turisztikai
attrakcióként történő, élményközpontú bemutatása az ifjúsági korosztály sajátos igényeit is figyelembe véve
VP

Zalaerdő Zrt.-vel való
szoros együttműködés
kialakítása

zöld

rövidtáv
(1-3 év)

helyi kezdeményezés

Fürdőváros területén
található patakpart
fejlesztése

zöld

közép-hosszú
(5-15 év)

TOP 1.2.1 – ökoturisztikai fejlesztések és kapcsolódó
zöldinfrastruktúra rendezése
SIHU – kismértékű fejlesztések a természeti
és kulturális örökségek hasznosítására

Határon átnyúló
együttműködés, Térségi
hálózatosodás

zöld

közép-hosszú
(5-15 év)

Határmenti együttműködések támogatják a regionális
turisztikai látogatómenedzsmentet, az együttműködési hálózatok kialakítását

közép-hosszú
(5-15 év)

TOP 1.2.1 – turizmusfejlesztés részeként az attrakciófejlesztés környezetének fejlesztése (pl. játszótér,
parkrendezés, a kötelezőn felüli akadálymentesítés)
TOP 2.1.2 – zöld város kialakítás részeként a zöld
infrastruktúra megújítása, vagy létrehozása
GINOP 7.1.3 – egészségturisztikai szolgáltatáshoz
kapcsolódóan egységes, turistabarát infrastruktúra
megteremtése (pl. sétányok, közparkok fejlesztése,
épített környezet fejlesztése)

zöld

közép-hosszú
(5-15 év)

TOP 1.2.1 – turizmusfejlesztés részeként
az attrakciófejlesztés környezetének fejlesztése
(pl. játszótér, parkrendezés, a kötelezőn felüli
akadálymentesítés)
TOP 2.1.2 – zöld város kialakítás részeként a zöld infrastruktúra megújítása, vagy létrehozása (ezen belül
a zöldfelületekhez kapcsolódó műtárgyak pl. szobrok
megújítása is lehetséges)
TOP 2.1.1 – barnamezős fejlesztések mellett kiegészítő tevékenységként a zöld infrastruktúra megújítása,
vagy létrehozása lehetséges
GINOP 7.1.3 – egészségturisztikai szolgáltatáshoz
kapcsolódóan egységes, turistabarát infrastruktúra
megteremtése (pl. sétányok, közparkok fejlesztése,
épített környezet fejlesztése)
Határmenti programokból (SIHU, HUHR) fejleszthetők
a séta- és túraútvonalak

zöld

közép-hosszú
(5-15 év)

minden EU-s fejlesztés kötelező eleme
Határmenti programokból (SIHU, HUHR) fejleszthetők
a séta- és túraútvonalak
TOP 2.1.2 – zöld város keretében

Fürdő körüli közterületek
fejlesztése (közterület,
közpark, sportpálya,
pihenőerdő,
sétaútvonalak),
rendezvénytér kialakítása

Szent György Energiapark
parkosítása

Fejlesztésekkel
egybekötött
akadálymentesítés
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zöld

HUHR: új turisztikai programok, események, amelyek
népszerűsítik a kulturális és természeti örökségeket
SIHU: Innovatív turisztikai termékek közös fejlesztése
GINOP 7 - természeti értékek turisztikai attrakcióként
történő, élményközpontú bemutatása - az ifjúsági
korosztály sajátos igényeit is figyelembe véve

zöld
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ZARÁNDOK TURIZMUS

Zarándok utak
népszerűsítése

zarándok

rövidtáv
(1-3 év)

GINOP 7 – létrejövő fejlesztés népszerűsítése
(tematikus utak fejlesztése, különösen a vallási
turizmus fejlesztése, a zarándokhálózatok kialakítása,
a vallási emlékhelyek, kegyhelyek, zarándokhelyek
és a hozzá kapcsolódó szolgáltatásokkal való
kialakítása)

Bekapcsolódás
az országos hálózatba

zarándok

rövidtáv
(1-3 év)

GINOP 7 – tematikus utak fejlesztése, különösen
a vallási turizmus fejlesztése, a zarándokhálózatok
kialakítása, a vallási emlékhelyek, kegyhelyek,
zarándokhelyek és a hozzá kapcsolódó
szolgáltatásokkal való kialakítása

Magyar Turizmus Zrt.-vel
együttműködés

zarándok

rövidtáv
(1-3 év)

saját kezdeményezés

Helyi lelkészek bevonása

zarándok

rövidtáv
(1-3 év)

saját kezdeményezés

Térségi együttműködések
kialakítása

zarándok

rövidtáv
(1-3 év)

Határmenti programokból támogatható a határokon
átnyúló hálózatos programok fejlesztése

Szálláshelyek biztosítása

helyi kezdeményezés, magánforrások

Megfelelő szolgáltatások
kiépítése

magánforrások
GINOP 7 – tematikus utak fejlesztése, különösen
a vallási turizmus fejlesztése, a zarándokhálózatok
kialakítása, a vallási emlékhelyek, kegyhelyek,
zarándokhelyek és a hozzá kapcsolódó
szolgáltatásokkal való kialakítása
TOP 1.2.1 – kulturális örökségi helyszínek fejlesztése
TOP 2.1.2 – zöld város keretében

Útvonal kijelölése

Szálláshelyek
kialakítása ( Kisvasút
melletti szállásépület
átalakítása diák-zarándok
vendégek számára)

zarándok

közép-hosszú
(5-15 év)

magánforrások bevonása,
TOP 2.1.2 – zöld város keretében
TOP 2.1.1 – barnamezős beruházásként
az épület fejlesztése
GINOP 7 – tematikus utak fejlesztése, különösen
a vallási turizmus fejlesztése, a zarándokhálózatok
kialakítása, a vallási emlékhelyek, kegyhelyek,
zarándokhelyek és a hozzá kapcsolódó
szolgáltatásokkal való kialakítása
TOP 1.2.1 – kulturális örökségi helyszínek fejlesztése

Útvonalak kialakítása

Csatlakozás a Mária út
Zalaegerszeg-Nagykanizsa
ágához

zarándok

közép-hosszú
(5-15 év)

saját kezdeményezés

Kapcsolódás
a Szent-Márton
útvonalhoz (Magyarföldi
valamint a Dobronaki pont
a legközelebbi)

zarándok

közép-hosszú
(5-15 év)

SIHU – hálózatos, határon átnyúló fejlesztések
a kulturális örökségek megóvására és fejlesztésére
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DIÁK TURIZMUS
Lehetőségek
népszerűsítése
a célcsoport között

diák

rövidtáv
(1-3 év)

Együttműködések
kialakítása

diák

rövidtáv
(1-3 év)

Együttműködés
a Zalaerdő Zrt.-vel

diák

rövidtáv
(1-3 év)

saját kezdeményezések

Kapcsolatépítés
a potenciális iskolákkal

diák

rövidtáv
(1-3 év)

saját kezdeményezések

Kihelyezett osztályfőnöki
órák szervezése

diák

rövidtáv
(1-3 év)

saját kezdeményezések

Erdei iskolák fejlesztése

diák

rövidtáv
(1-3 év)

EFOP 3. és 4. prioritás – iskolán kívüli nevelési módok
fejlesztése

rövidtáv
(1-3 év)

Határmenti programokból fejleszthető az információs
táblák és a túraútvonalak is
GINOP 7 - A természeti értékek turisztikai
attrakcióként történő, élményközpontú bemutatása az ifjúsági korosztály sajátos igényeit is figyelembe véve
TOP 2.1.2 – Zöld város kialakítása

Erdei tanösvények
fejlesztése

Tematikus táborok
szervezése (sport-,
alkotó-, természetbarát
stb. táborok)

diák

rövidtáv
(1-3 év)

GINOP 7 - természeti értékek turisztikai attrakcióként
történő, élményközpontú bemutatása - az ifjúsági
korosztály sajátos igényeit is figyelembe véve
saját kezdeményezések
magánberuházások

Komplex programkínálat
összeállítása

diák

rövidtáv
(1-3 év)

saját kezdeményezések
GINOP 7 természeti örökségi fejlesztéshez kapcsolódóan marketing fejlesztés lehetséges

Olcsó szálláshelykínálat
fejlesztése

diák

Kisvasút melletti
szállásépület átalakítása
diák-zarándok vendégek
számára

diák

közép-hosszú
(5-15 év)

TOP 2.1.1 – barnamezős beruházásként az épület
fejlesztése magánforrások bevonása

Tömegközlekedési
kapcsolatok fejlesztése
(busz, vonat rendelkezésre
állása)

diák

közép-hosszú
(5-15 év)

TOP 1.3.1 – hivatásforgalmi közútfejlesztésekkel való
összekapcsolás

Fiatalokat célzó
fesztiválok létesítése

diák

közép-hosszú
(5-15 év)

TOP 5.3. Helyi közösségi programok megvalósítása
Határmenti programok: innovatív turisztikai termékek

diák

közép-hosszú
(5-15 év)

TOP 2.1.1 – barnamezős területhasználattal létrejövő
rendezvény- és konferenciaközpont kialakítása
TOP 2.1.2 – Zöld város kialakítása
TOP-2.1.1-15 Barnamezős területek rehabilitációja

közép-hosszú
(5-15 év)

HUHR: új turisztikai programok, események, amelyek
népszerűsítik a kulturális és természeti örökségeket
SIHU: Innovatív turisztikai termékek közös fejlesztése
GINOP 7 - természeti értékek turisztikai attrakcióként
történő, élményközpontú bemutatása - az ifjúsági
korosztály sajátos igényeit is figyelembe véve

30-40 fős foglalkoztató
termek kialakítása

Landart művészeti akciók
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diák

saját kezdeményezések

diák

TOP 2.1.2 – Zöld város kialakítása
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CSALÁDI TURIZMUS
Családcentrikus
szolgáltatáskínálat
(fesztiválok, koncertek,
szabadtéri mozi, stb..)

családi

rövidtáv
(1-3 év)

TOP 5.3. Helyi közösségi programok megvalósítása

Mesevilág természetközeli
játszópark fejlesztése

családi

rövidtáv
(1-3 év)

magánberuházások
GINOP 7.1.3 – gyógyhelyekhez kapcsolódó kiegészítő
szolgáltatások fejlesztése
TOP 1.2.1 – kiegészítő tevékenység a köztéri
játszóterek fejlesztése
TOP 2.1.2 – Zöld város kialakítása

Fürdő játszó
szolgáltatásainak
fejlesztése

családi

rövidtáv
(1-3 év)

magánberuházások
GINOP 7.1.3 – gyógyhelyekhez kapcsolódó kiegészítő
szolgáltatások fejlesztése

Családokra szabott
élmény- és programkínálat
kidolgozása (kézműves
foglalkozások, sütemény
manufaktúra)

családi

rövidtáv
(1-3 év)

TOP 5.3. Helyi közösségi programok megvalósítása

Tömegközlekedési
kapcsolatok fejlesztése
(busz, vonat)

családi

közép-hosszú
(5-15 év)

IKOP fejlesztésekkel való összehangoltság biztosítása
TOP 1.3.1 keretében létrejövő fejlesztésekkel való
összehangoltság biztosítása

Fürdő élmény centrikus
kínálatának erősítése

családi

közép-hosszú
(5-15 év)

magánberuházások

Bababarát szolgáltatások
kialakítása

családi

közép-hosszú
(5-15 év)

magánberuházások
GINOP 7.1.3 – gyógyhelyekhez kapcsolódó kiegészítő
szolgáltatások fejlesztése

közép-hosszú
(5-15 év)

GINOP 7 várható kiírás: természeti értékek
élményközpontú bemutatása turisztikai attrakcióként
(pl. termálvíz üvegház)
SIHU – szemléletformálás: természeti örökségekhez
kapcsolódó tudatosság fejlesztése
EFOP 3 és 4. prioritás- múzeumfejlesztés
magánberuházások bevonása

közép-hosszú
(5-15 év)

TOP 1.2.1 – turizmusfejlesztés részeként az attrakciófejlesztés környezetének fejlesztése (pl. játszótér,
parkrendezés, a kötelezőn felüli akadálymentesítés)
TOP 2.1.2 – zöld város kialakítás részeként a zöld infrastruktúra megújítása, vagy létrehozása (ezen belül
a zöldfelületekhez kapcsolódó műtárgyak pl. szobrok
megújítása is lehetséges) TOP 2.1.1 – barnamezős
fejlesztések mellett kiegészítő tevékenységként a zöld
infrastruktúra megújítása, vagy létrehozása lehetséges
TOP 2.1.1 és TOP 2.1.2 közcélokat szolgáló, vagy
profitorientáltan működő sportlétesítmények
fejlesztése alulhasznosított, vagy használaton kívüli
önkormányzati területen
GINOP 7.1.3 – gyógyhelyekhez kapcsolódó kiegészítő
szolgáltatások fejlesztése, továbbá az egészségturisztikai szolgáltatáshoz kapcsolódóan egységes, turistabarát infrastruktúra megteremtése (pl. sétányok,
közparkok fejlesztése, épített környezet fejlesztése)
Határmenti programokból (SIHU, HUHR) fejleszthetők
a séta- és túraútvonalak
magánberuházások

közép-hosszú
(5-15 év)

magánberuházások
TOP 2.1.1 és TOP 2.1.2 (alulhasznosított 2.1.1 esetében feltétel) önkormányzati tulajdonú területen
kereskedelmi, vagy szolgáltató terek infrastrukturális
fejlesztése
TOP 2.1.2 – Zöld város kialakítása

Esőnapi program
fejlesztése (termálvíz
fűtésű üvegház,Zalaerdő
Zrt.i múzeum bővítése,
fedett játszóház)

Attrakciófejlesztés (fürdő
fejlesztése, sport és
zöldfelületek fejlesztése,
rendezvénytér fejlesztése)

Üdülőfalu fejlesztése

családi

családi

családi

53

2. MELLÉKLET JAVASLATOK
A SZABÁLYOZÁSI TERV MÓDOSÍTÁSÁHOZ
Lenti 2012-ben elfogadott Helyi Építési Szabályzata (18/2012 (III. 30.) önk. rend.) külön térképszelvényen
tartalmazza a Fürdőváros területének szabályozását. A bemutatott fejlesztési koncepció megvalósítása
érdekében szükségessé válhat a szabályozási terv (és ehhez kapcsolódóan a szerkezeti tervé is egyaránt)
módosítása az alábbi pontokban:
• Az elszórt parkoló felületek megszüntetése, melyek beékelődnek a fürdőbővítés területébe
• Új parkoló terület kijelölése a folyó túlsó oldalán
• Közúti átkötés megvalósítása a folyón keresztül a déli lakóterületeknél
• Közterek kijelölése a téli és a nyári bejárat előtt
• Fürdő területébe ékelődő közterület megszüntetése (közhasználat előtt megnyitott magánterület)
• Gyalogos átkötések és sétányok helyzetének rögzítése a szükséges előírásokkal
• Közterületek kialakítását közterület alakítási tervhez kötni
• Csökkentett forgalmi utak meghatározása
• Keletre elhelyezkedő iparterületek terjeszkedésének ésszerű kontrollja
• Kerékpárutak kijelölése
• Kerékpáros kiszolgáló infrastruktúrák elhelyezésének rögzítése
• A kijelölt parkoló területek csökkentése a nyári bejárat előtt
• Kiskereskedelmi lehetőségek és a hozzá szükséges beépítési paraméterek meghatározása
• Keleti beépítésre szánt tartalékterületek beépítésének feltételhez kötése
• Patak-parti sétány lehetőségének biztosítása, kijelölése
• Üdülőfalu területén alacsony intenzív beépítés lehetővé tétele
• Fürdőbővülés irányának kijelölése és lehetőségek biztosítása
• Fürdő területén kiskereskedelem és szálláshely kínálat bővülés feltételeinek megteremtése
• Fürdőbővítés lehetőségeinek biztosítása a jelenlegi területén belül
• Kemping bővítési területének kijelölése, a funkció lehetőségének megteremtése
• Fűrésztelep funkcióváltásának biztosítása, utcafront beépülés feltételeinek megteremtése (jelenleg
is Vt övezetbe sorolva)
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3. MELLÉKLET ILLESZKEDÉS A TELEPÜLÉSI
ÉS MEGYEI CÉLOKHOZ
ZALA MEGYE TERÜLETFEJLESZTÉSI PROGRAM
ÁTFOGÓ CÉLOK
1. JÓL MŰKÖDŐ, FEJLETT GAZDASÁG
1.) A KKV-k és nemzet-közi nagy-vállalatok
aktivitásának élénkítése

-

2.) Jövő centrikus, piacképes gazdasági
tevékenységek fejlesztése

IGEN
(turisztikai ágazat hosszú távú fejlesztése)

3.) Hagyományokon alapuló gazdasági ágazatok
megerősítése, hozzáadott érték növelése

IGEN
(turisztikai ágazat hosszú távú fejlesztése)

2. A FOGLALKOZTATÁS BŐVÍTÉSE ÉS TÁRSADALMI KOHÉZIÓ
4.) A jövő iparágait és a hagyományos ágazatokat
támogató rugalmas képzési rendszer

-

5.) A társadalmi depresszió kezelése, felkészítés
a munkára

IGEN (új munkahelyek teremtése és munkaerőképzés)

3. ÉLHETŐ ZALA MEGYE
6.) Egészséges, vonzó, emberközpontú épített
és természeti környezet

IGEN (Lenti Fürdőváros komplex fejlesztési programja)

7.) Korszerű, elérhető intézményi struktúra és
szolgáltatásrendszer, az egyenlőtlenségek csökkentése

IGEN
(gyógyászati szolgáltatások fejlesztése)

STRATÉGIAI TERÜLETI CÉLOK/2014-2020-RA
Észak-Zala gazdaság- és iparfejlesztése (Zalaegerszeg,
Pacsa, Zalalövő, Zalaszentgrót és térsége)

-

Dél-Zala (Nagykanizsa, Zalakaros, Lenti és Letenye
térsége) diverzifikált újraiparosítása és gazdaságának
revitalizációja

IGEN
(turisztikai ágazat hosszú távú fejlesztése)

Zala balatoni térsége (Keszthely és Hévíz térsége)
kreatív tudásra és természeti értékekre épülő
fejlesztése

-

HORIZONTÁLIS CÉLOK
1. Foglalkoztatás növelése

IGEN

2. Hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetű népesség társadalmi, gazdasági felemelkedésének és
beilleszkedésének előmozdítása

KÖZVETETEN IGEN
(új munkahelyek teremtése és munkaerőképzés)

3. Az infokommunikációs technológiák (it) minőségének,
használatának és hozzáférésének előmozdítása

-

4. A klímaváltozáshoz történő alkalmazkodás,
kockázatkezelés, lépések az energiafüggetlenség felé,
ivóvízvédelem, megfelelő minőségű és mennyiségű
élelmiszertermelés biztosítása

IGEN (elfolyó termálvíz hasznosítása,
új épületek energiatudatos tervezése)

5. Alacsony vízfelhasználású és alacsony széndioxid
(co2) kibocsátású formák felé történő elmozdulás
előmozdítása valamennyi szektorban

IGEN (elfolyó termálvíz hasznosítása, új épületek
energiatudatos tervezése)

6. A környezet védelme, a hatékony erőforrásfelhasználás elősegítése

IGEN (elfolyó termálvíz hasznosítása, zöldfelületek
fejlesztése)

7. A fenntartható közlekedés támogatása, szűk
keresztmetszetek felszámolása kulcsfontosságú
infrastrukturális hálózatokban

IGEN (Lenti Fürdőváros bekapcsolása a kerékpárút
hálózatba, közúthálózat fejlesztése, elérhetőség hosszú
távú javítása)
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Lenti Város Integrált Településfejlesztési Stratégiájának célrendszere
ÁTFOGÓ CÉLOK
Nyitottság és együttműködés:
Kistérségi központ szerepéből adódóan a kistérség
kistelepüléseivel ápolt kapcsolatokban

IGEN (kistérségi turisztikai kapcsolatok erősítése)

A város, illetve vezetésének kapcsolatában
a lakossággal, a civil szervezetekkel, valamint a helyi
és betelepült vállalkozásokkal és a város látogatóival.

IGEN (turisztikai kapcsolati háló kialakítása, széles körű
bevonás, vállalkozások bevonása)

Értékmegőrzés és fenntartható fejlődés
A természeti és környezeti értékek fenntartása, ápolása,
használata során

IGEN (Lenti Fürdőváros komplex fejlesztési programja)

A fejlesztések környezetterhelésének minimalizálására
való törekvések során, a fenntarthatóság, mint
elsődleges szempont érvényesítésében a befektetés
ösztönzési és vállalkozástámogatási, valamint
infrastruktúra-fejlesztési tevékenység során

IGEN (zöldterületi fejlesztések, környezeti minőség
javítása)

A kulturális tevékenységek ösztönzése, támogatása

IGEN (komplex turisztikai programkínálat fejlesztése)

Esélyegyenlőség:
A városi közszolgáltatásokhoz, városi munkahelyekhez
és kultúrához való hozzáférésben a város minden
polgára számára

IGEN (új munkahelyek teremtése és munkaerőképzés)

Támogatásban és segítség nyújtásában megjelenő
szolidaritás mindazon társadalmi csoportokkal és
egyénekkel, akik saját erőfeszítésükkel képtelenek
hátrányos helyzetük megváltoztatására

-

TEMATIKUS CÉLOK
1. Élhető és vonzó település megteremtése
T1 Közigazgatási és közszolgáltatást nyújtó intézmények
megújítása

-

T2 Megújuló energiaforrások alkalmazása

IGEN (elfolyó termálvíz hasznosítása, zöldfelületek
fejlesztése)

T3 Pihenésre, aktív kikapcsolódásra alkalmas
minőségi terek kialakítása (parkok, vízpartok,
sportterületek, játszóterek fejlesztése)

IGEN (Lenti Fürdőváros komplex fejlesztési programja)

T4 Közösségi közlekedési rendszer szolgáltatási
színvonalának emelése

-

T5 Települési infrastruktúra kiegészítő elemeinek
megépítése

IGEN (infrastruktúra fejlesztése)

2. Gazdasági potenciál növelése
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T6 A Termál- és Gyógyfürdő szolgáltatási színvonalának
erősítése, ennek megfelelően átépítése bővítése,
szolgáltatások fejlesztése

IGEN (Lenti Fürdőváros komplex fejlesztési programja)

T7 Egyedi, innovatív turisztikai attrakciók,
és programturizmus fejlesztése

IGEN (attrakciófejlesztés, programfejlesztés,
városmarketing)

T8 Turisztikai attrakciókhoz kapcsolódó
szálláshely-kapacitás bővítése

IGEN (szálláshelyek fejlesztése)

T9 Meglévő iparterületek bővítése, az ehhez szükséges
infrastruktúra kiépítése, új iparterületek kialakítása
barnamezős területek rehabilitálásával

-

T10 Városmarketing-tevékenység fejlesztése

IGEN (városmarketing, Fürdőváros marketing)

3. Térségi szerepkör erősítése
T11 Térségi kohézió erősítése a közlekedési kapcsolatok
fejlesztésével

-

T12 Kistérségi helyi termelők támogatása, termékeik
feldolgozása és helyi termelői piacok létesítése

IGEN (Helyi értékekre alapozó turisztikai kínálat,
Lenti imázs kialakítása)

T13 Regionális és kistérségi kerékpárút-hálózat
fejlesztése

IGEN (kerékpárút-hálózat fejlesztése, Eurovelo 13)

TERÜLETI CÉLOK (KAPCSOLÓDÓ)
Lenti központi belterület és déli városrész:
A legfontosabb cél a városrész kereskedelmi
funkcióinak és múltjának megőrzése, közösségi
tereinek további fejlesztése és élettel való megtöltése,
ezáltal bekapcsolása a város turisztikai kínálatába.

IGEN (Fürdőváros közterület fejlesztése, turisztikai
fejlesztés, kereskedelem és szolgáltatások fejlesztése)

Lenti Fürdőváros fejlesztési programja Lenti Város Integrált Településfejlesztési Stratégiájának alábbi
indikátoraihoz járul hozzá:
• Lakossági elégedettség
• Foglalkoztatottak aránya
• A városban megtermelt hozzáadott-érték
• Elégedettség a települési környezet minőségével
• A megújuló energiaforrásból előállított energiamennyiség a teljes bruttó energia-fogyasztáson belül
• Külföldi és belföldi turisták költése
• A KMR és a kevésbé fejlett régiók közszféra adatai nélkül számított foglalkoztatási rátáinak (20-64
évesek) különbsége
• Napi utazások esetén fő közlekedési eszközként gyalogos, kerékpáros vagy közösségi közlekedési
módot választók részaránya
• A természeti és a kulturális örökségnek, illetve látványosságnak minősülő támogatott helyszíneken
tett látogatások várható számának növekedése
• A felújított vagy korszerűsített utak teljes hossza
• Támogatásban részesülő vállalkozások száma
• Kialakított kerékpárforgalmi létesítmények hossza
• Városi területeken létrehozott vagy helyreállított nyitott terek
• Városi területeken épített vagy renovált köz- vagy kereskedelmi épületek
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4. MELLÉKLET LENTI FEJLESZTÉSI CÉLOK A ZALA
MEGYEI TERÜLETFEJLESZTÉSI DOKUMENTUMOKBAN
TERÜLETFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ, LENTI JÁRÁS FŐ KAPCSOLÓDÓ ELKÉPZELÉSEI:
• munkahely-teremtés (elsősorban a KKV szektorban),
• turisztikai attrakciók fejlesztése (gyógyfürdő), 4 vagy 5 csillagos szálloda építése, Lentiben a szállodai kapacitás alacsony, ami az idegenforgalom további fejlődésének jelentheti akadályát, ezért felmerül a szállásférőhely-bővítés szükségessége.

TERÜLETFEJLESZTÉSI PROGRAM – STRATÉGIAI PROGRAM KAPCSOLÓDÓ ELKÉPZELÉSEI:
• Dél-Zala (Nagykanizsa, Zalakaros, Lenti és Letenye térsége) diverzifikált újraiparosítása és gazdaságának revitalizációja
• Megyei komplex egészségturisztikai termék fejlesztése a gyógyturizmus, a sport a wellness, a rekreációs és családbarát szolgáltatások és attrakciók fejlesztése révén. (ennek része a Lenti fürdőfejlesztés is)
• Megyei komplex ökoturisztikai termék fejlesztése a falusi turizmus szolgáltatásai (szálláshely, horgászat, kerékpározás, természetjárás, helyi termékpiac) és az attrakciók fejlesztése révén
• Megyei Zöldgazdaság Fejlesztési Program

OPERATÍV PROGRAM KAPCSOLÓDÓ ELKÉPZELÉSEI
• Zala-TOUR, a kulturális és természeti örökség turisztikai hasznosítása – 43. Zalai gyógydesztinációk
és a kapcsolódó szolgáltatások fejlesztése (GINOP 6. prioritás).
o Egészségturisztikai fejlesztések - gyógy- es termálfürdők infrastrukturális es szolgáltatásfejlesztése mind a gyógy es wellness szolgáltatások körében, attrakciók környezetének fejlesztése
o új szálláshelyek létesítése (csak pénzügyi eszközök
• Zala-TOUR, a kulturális és természeti örökség turisztikai hasznosítása - 50. Zalai Borút program
(TOP-ból megvalósításra nem kerülő elemek és ütemek) (GINOP 6. prioritás)
o Szőlészethez-borászathoz kapcsolódó kulturális, épített örökség megóvása, rekonstrukciója.
o Hagyományos szőlőhegyi épületek, borházak felújítása
o Kiállítások, bemutatóhelyek kialakítása
o Termőhely rekonstrukciók végrehajtása, mintaültetvények hálózatának kialakítása a megyében
o Kulturált borfogyasztást népszerűsítő kampányok, a Zalai borvidék és bemutatása regionális,
nemzeti és nemzetközi fórumokon, zalai borfesztivál és szakmai nap elindítása, tematikus bornapok
o Hálózatépítés, desztinációfejlesztés, közös PR és marketing
• Energiahatékonyság megyei programja – 84. Energiahatékonyság, energia-megtakarítás megyei
programja (KEHOP 5.)
o Épületek hőtechnikai adottságainak javítása, hőveszteségeinek csökkentése
o Megújuló energiaforrások alkalmazása (elsősorban napelemek, napkollektorok telepítése, biomassza, geotermikus energia hasznosítása, hőszivattyú alkalmazása)
• Elsőrendű prioritást jelent Hévíz, Keszthely, Zalakaros és Lenti turisztikai fejlesztése és potenciáljának kihasználása. A turizmus gazdaságfejlesztő hatásának a megye egész területén történő
szétterülését segítik elő a megye településein található termálfürdők, gyógyfürdők, kastélyszállók,
valamint a kifejlesztésre kerülő ökoturisztikai attrakciók a Murától a Kis-Balatonig.
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5. MELLÉKLET LENTI FEJLESZTÉSEI
Lenti város önkormányzatának elmúlt 5 évben pályázati forrásból megvalósított beruházásai (gyógyfürdőfejlesztés és szállodabővítés lentiben, megvalósíthatósági tanulmány (2015) -32.-36. Oldal)

Év

Pályázat
kiírója

Kiírás
megnevezése

Azonosító

A projekt
megnevezése

Beruházás
nagysága

Elnyert
támogatás
összege

20092012

Nemzeti
Fejlesztési
Ügynökség

Városközpontok
funkcióbővítő
megújítása a
nem megyei jogú
városokban

NYDOP3.1.1/A-2008-0016

Városközpont
funkcióbővítő
megújítása
Lentiben

655.472.000
Ft

494.074.000
Ft

-

A települési
önkormányzatok
szilárd burkolatú belterületi
közutak burkolat
felújításának
támogatása

200002408U

Lenti, Liget-köz
és az Akácfa
út Liget-közi
csomópontjától
nyugatra eső
szakaszának burkolat felújítása

19.460.000 Ft

9.568.210 Ft

-

A területi
kiegyenlítést
szolgáló önkormányzati
fejlesztések
támogatása

200001708K

Lenti, Kossuth
út jobb oldalán
meglévő 888.,
889/2., 891.,
892., 893. hrsz-ú
szakaszát érintő
burkolat
felújítása

3.065.000 Ft

2.016.000 Ft

NYDVISM-25/2009

Lenti 5465.
hrsz-ú út,
Szunyogdomb út
és Harangláb út
burkoltában útpadkában és vízelvezető árokban
rendkívüli esőzés
okozta károk

3.775.580 Ft

3.700.000 Ft

20082009

20082009

20092010

20092010

20092010

20122013

-

Vis Maior
támogatás

-

Önkormányzati
fejlesztések
támogatása területi kötöttségek
nélkül
CÉDE

200004209D támogatási szerződés
szám

LentiBárszentmihályfa
városrész területén a – 0424
hrsz-ú Bárhelyi
– köztemetőben
lévő ravatalozó
épület felújítása

1.399.753 Ft

974.559 Ft

-

A területi kiegyenlítést szolgáló önkormányzati fejlesztések
támogatása
TEKI

Lenti, Temp200001609K számú lom tér - 187/2.
támogatási szerhrsz-ú – közterüződés
leten lévő gyalogjárda felújítása

7.420.953 Ft

5.395.673 Ft

-

4/2012. (III.1.) BM
rendelet alapján

Vörösmarty
Mihály Általános
Iskola
tetőfelújítása

6.575.858 Ft

5.166.000 Ft

Támogatási szerződés: 105129
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Év

Pályázat
kiírója

Kiírás
megnevezése

Azonosító

A projekt
megnevezése

Beruházás
nagysága

Elnyert
támogatás
összege

20072010

Nemzeti
Fejlesztési
Ügynökség

Kerékpárút-hálózat fejlesztése
forgalmas útszakaszok mentén

NYDOP4.3.1/B-2007-0013;
BMÖNAL003-090511-20

Lenti-MumorentiszombathelyCreaton gyár
közötti kerékpárút megépítése

194.712.917
Ft

174.520.334
Ft

20082010

Nemzeti
Fejlesztési
Ügynökség

A polgármesteri
hivatalok szervezetfejlesztése

ÁROP1.A.2/A-2008-0044

Lenti Város
Polgármesteri
Hivatalának szervezetfejlesztése

17.816.810 Ft

16.387.902 Ft

Nemzeti
Fejlesztési
Ügynökség

Egészségügyi
szolgáltatások
fejlesztése / Kistérségi járó beteg
szakellátó központok fejlesztése alap-, járó
beteg szakellátás
korszerűsítése

NYDOP5.2.1/B-2008-0002;
BMÖNAL004-090511-20

Az emeltszintű járó beteg
szakellátás fejlesztése a Lenti
Kistérségben a
Dr. Hetés Ferenc
Rendelőintézet
revitalizációjával

490.660.066
Ft

448.883.387
Ft

20102011

Nemzeti
Fejlesztési
Ügynökség

Egészségügyi
szolgáltatások
fejlesztése / Kistérségi járó beteg
szakellátó központok fejlesztése alap-, járó
beteg szakellátás
korszerűsítése

NYDOP5.1.1/A-2008-0020;
BMÖNAL115-090730-20

A fogyatékkal
élők nappali
ellátása a Lenti
Kistérségben

64.167.620 Ft

60.317.563 Ft

20092011

Nemzeti
Fejlesztési
Ügynökség

Kisléptékű, pontszerű kisvárosi
fejlesztések

NYDOP-.3.1.1/C09-2009-0002

A lenti Polgármesteri Hivatal
energia-racionalizálással egybekötött felújítása

69.812.904 Ft

50.000.000 Ft

TIOP-1.1.1-07/12008-0941

A pedagógiai,
módszertani
reformot támogató informatikai
infrastruktúra
fejlesztése a
lenti Vörösmarty
Mihály és Arany
János Általános
Iskolákban

25.921.241 Ft

25.530.116 Ft

NYDOP-.5.2.1/A09-2010-0011

Egészségügyi
szolgáltatások
fejlesztése Lentiben az I. és II. sz.
háziorvosi körzet
rendelőinek megújításával

47.762.320 Ft

42.986.088 Ft

20092010

20102011

20102011
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Nemzeti
Fejlesztési
Ügynökség

A pedagógiai,
módszertani
reformot támogató informatikai
infrastruktúra
fejlesztése

Nemzeti
Fejlesztési
Ügynökség

Egészségügyi
szolgáltatások
fejlesztése / Kistérségi járó beteg
szakellátó központok fejlesztése alap-, járó
beteg szakellátás
korszerűsítése

20102011

20132014

Nemzeti
Fejlesztési
Ügynökség

Óvodák fejlesztése

NYDOP5.3.1/B-0909-2010-0011

A Lenti Napközi
Otthonos Óvoda
férőhelybővítése, célirányos
fejlesztése a
minőségi nevelés
feltételeinek
megteremtése
érdekében
Petőfi út 25. sz.
alatti telephely
fejlesztése

Nemzeti
Fejlesztési
Ügynökség

Egészségre nevelő és
szemléletformáló
életmódprogramok – lokális
színterek

TÁMOP- 6.1.211/1-2012-1053

EGÉSZSÉGHÍD
- Az egészséges
Lentiért

72.727.273 Ft

60.000.000 Ft

9.958.200 Ft

9.958.200 Ft

Lenti város önkormányzatának elmúlt 5 évben pályázati forrásból megvalósított beruházásai (gyógyfürdőfejlesztés és szállodabővítés lentiben, megvalósíthatósági tanulmány -32.-36. oldal)

Év

Pályázat
kiírója

Kiírás
megnevezése

Azonosító

A projekt
megnevezése

Beruházás
nagysága

Elnyert
támogatás
összege

2010

Nemzeti
Fejlesztési
Ügynökség

Turisztikai
vonzerők
fejlesztése

NYDOP-2.1.1/C-09

A fedett fürdő
bővítése Lentiben

437.431.810
Ft

131.000.000
Ft
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A képek forrásai:
https://i.ytimg.com , http://www.lenti.hu/, http://pietmondriaan.com/, http://www.parktherme.at/, http://
sportsvillageuae.com/, http://www.archdaily.com/, http://www.hoi.hu/, http://www.westlancsconservatives.com,
http://static.panoramio.com/photos/large/46839535.jpg, http://egeszsegturizmus.itthon.hu/site/upload/2013/08/
zala.JPG, http://www.egerszeginfo.hu, http://www.landezine.com/, http://pctrs.network.hu, http://old.minap.hu,
http://cdn1.boon.hu, http://www.martinus.hu
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