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Kiszombor Nagyközség Önkormányzatának  
                   Képviselő-testülete 
 
KISZOMBOR 
 
Tisztelt Képviselő-testület! 
 
A Makó és Térsége Turisztikai Egyesület kerékpáros térkép kiadását tervezi, mely két oldalas 
lenne, az egyiken Makó és a környező települések kerékpáros elérhetősége, a másikon Makó 
belvárosa és a Maros-part összekötése kerülne feltüntetésre. 
 
Az ezzel kapcsolatos ismertető anyag jelen előterjesztés mellékletét képezi. 
 
A turisztikai desztinációk üzemeltetői közösen finanszíroznák a térkép kiadását, várhatóan 
egy-egy célpontot üzemeltetőnek a költsége megközelítőleg 15.000,- Ft lenne, a térkép 5.000 
példányban jelenne meg. 
 
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megtárgyalni és döntését 
meghozni szíveskedjen azzal kapcsolatban, hogy a kerékpáros térkép projektben részt kíván-e 
venni. 
 
Kiszombor, 2015. június 25. 
 
      Tisztelettel: 
 
         Szegvári Ernőné 
            polgármester 



Tisztelt Polgármester Asszony/Úr! 

A Makó és Térsége Turisztikai Egyesület kerékpáros térkép  kiadását tervezi,mely két oldalas 
lenne, az egyiken Makó és a környező települések kerékpáros elérhetősége, a másikon Makó 
belvárosa és a Maros-part összekötése  kerülne feltüntetésre. 
Csatoltan küldöm az ezzel kapcsolatos ismertető anyagot  szíves  tájékoztatás céljából. 
A turisztikai desztinációk üzemeltetői  közösen finanszíroznák e térképet, várhatóan egy-egy 
célpontot üzemeltetőnek 15.000 ,- Ft  körüli  összegbe kerülne az 5.000,- pld-ban 
megjelentetett  térkép. 
 Emellett   rendelkezésére bocsájtjuk a partner településeknek, egyházaknak , vállalkozóknak  
a digitális anyagot, melyet web-oldalukon  természetesen el is helyezhetik a továbbiakban. 

További információ céljából állok szíves rendelkezésére! 
Üdvözlettel: 
 
 
--  
Rozsnyai Éva 
 



Makó és Térsége Turisztikai Egyesület 

Makó 

Széchenyi tér 22. 

6900 

 

Tárgy: megkeresés kerékpáros térkép  ügyében 

 

Tisztelt Polgármester Asszony/Úr! 

 

Makón és  a környező településeken örvendetes  tempóban  növekszik a kerékpárutak  területe. A 
biztonságos kerékpározás  lehetősége egyre inkább  kedvez a  kerékpáros sport  terjedésének, a  
turisztikai látnivalók kerékpárral történő megközelítésének. 

 A Makó és Térsége Turisztikai Egyesület  ennek nyomán , részben több  kerékpáros igénynek elébe 
menve arra vállalkozott, hogy létrehozza és kiadja  Makó és térsége kerékpáros térképét. 

 Terveink szerint  a térkép két oldalú A/3-as álló tépőtömbös  anyag, amely a hajtogatással praktikus  , 
könnyen hordozható, informatív  térkép lesz. A kiadvány finanszírozását az érintett desztinációk   
hozzájárulásával tervezzük, közel 40  érintett  látnivalót üzemeltető önkormányzatot , egyházat, 
vállalkozást keresünk meg ebből a célból.  

A térképen minigrafikák jelzik a fontosabb látnivalókat. Az Egyesület, és így a  térkép létrehozásában 
közreműködő partnerek     a nyomtatott változaton túl digitális formában is megkapják, honlapjaikon 
elhelyezhetik  ezt a térképet.A térképen való feltüntetés, ill . a desztináció grafikus megjelenése 
várhatóan településenként /vállalkozásonként  Br.13.000,- Ft-ba kerül majd előre láthatólag. 

Tisztelt Polgármester Asszony/Úr! 

Abban bízva, hogy  az Ön település is részese kíván lenni  e projektnek, várom szíves válaszát további 
egyeztetés céljából. 

 

Üdvözlettel: 

Makó, 2015. 06. 03.  

Rozsnyai Éva 

                                                                                                                         sk. 

Makó és Térsége Turisztikai Egyesület 

 

 


