
 

   

  

 

                                                              

 

FEJLESZTÉS ALAPADATAI 

Pályázó neve Egerszalók Község Önkormányzata 

Pályázat neve TOP-1.2.1-15-HE1 - Társadalmi és környezeti szempontból fenntartható 
turizmusfejlesztés 

Kedvezményezett neve Egerszalók Község Önkormányzata 

Projekt címe Egerszalók központjának turisztikai célú fejlesztése 

Projekt azonosító száma TOP-1.2.1-15-HE1-2016-00009 

Projekt tartalmának bemutatása A projekt Egerszalók központjában valósul meg. A település központ 

turisztikai fejlesztése további jelentős vendégforgalmat generál a 

településen, valamint hozzájárul a vendégek tartalmas 

kikapcsolódásához, időtöltéséhez, valamint ahhoz, hogy pihenésük után 

máskor is felkeressék Egerszalókot, így visszatérő vendégekké váljanak. 

A fejlesztés célcsoportját azok a vendégek adják, akik felkeresik 

Egerszalókot bármely attrakciója, vagy a wellness szállodái, borospincéi 

miatt. A projekt keretében létrejön a település központjában egy olyan 

turisztikai fogadótér, amely alkalmas rendezvények megtartására, 

továbbá a téren kialakításra kerül a Lugas-kávézó, ahol a vendégek 

kulturált környezetben tudnak pihenni, szórakozni. A fogadótér igényes 

mészkőburkolatot kap, továbbá megtörténik a rendezvények 

megtartásához szükséges elektromos hálózat kialakítása. A Lugas-

kávézó oldalában kialakításra kerül egy kerékpárkölcsönző. A Lugas-

kávézó másik oldalán kialakításra kerül egy játszótér a gyermekek 

számára, valamint teraszos jelleggel egy olyan zöldfelület, ahol 

pihenőpadok és asztalok kerülnek elhelyezésre. A fogadótéren helyet 

kap három információs pont. A turiszikai fogadótér végében megújul a 

Laskó-patak patakpartja, amely szintén teraszos jelleggel kerül 

megvalósításra. Itt is megtörténik a zöldfelület megújítása, valamint 

elhelyezésre kerül a patakparton egy Kneipp-taposó is, amelyet bárki 

ingyenesen kipróbálhat. A fogadótérrel átellenben, a jelenlegi 

elhanyagolt, gazos területen kerül kialakításra a "Falukert". A 

Falukertben pedig telepítésre kerülnek a falu gyümölcsei, amelyeket 

minden vendég ingyenesen megkóstolhat, továbbá az egyéb 

dísznövényekkel történő beültetés is hozzájárul az vendégek fogadására 

alkalmas igényes településközpont imázshoz. A Falukertben szintén 

helyet kap egy információs pont, valamint a Falukert oldalában 16 

https://emir.palyazat.gov.hu/nyertes/#adatlap_modal


parkolóhely kerül kialakításra, amelyből 2 parkolóhely akadálymentes 

lesz. További 20 parkolóhely kerül kialakításra a projekt keretében; 

ebből 15 közvetlenül kapcsolódik a fogadótérhez, 5 pedig a Széchenyi 

István úton kap helyet. A fenti fejlesztések mellett - annak érdekében, 

hogy egységes és rendezett képet kapjon a településközbont - 

szükséges a területet körbeölelő járdék és önkormányzati utak 

rendbetétele, felújítása is. Az egész fejlesztés hatására az Egerszalókra 

érkező vendégek további kikapcsolódási lehetőségekkel bővülnek, 

hiszen a fejlesztés hatására folyamatos programokat tud kíválni nekik a 

település, valamint igényes környezetben tudja fogadni a vendégeket a 

szálláshelyeken kívül is. 
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