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Projekt tartalmának bemutatása: 
Nagyhegyes Község Önkormányzata, az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból (EMVA) 
és a hazai központi költségvetési előirányzatból 7 949 255Ft vissza nem térítendő támogatásban 
részesült, melyből a 4064 Nagyhegyes, Alkotmány utca 3 szám alatti, 3 hrsz-ú ingatlant, mint 
meglévő épületet szálláshely jellegű épületté alakítása valósult meg. 
 
A felújítás során nyílászáró csere, akadálymentesítés, belső burkolás, festés valósult meg. A 
projekt 
keretében 2 db marketing elem is megjelent. 

 
A projekt közvetlen célja a szolgáltatás színvonalának emelése, a szálláshely belső 
megjelenésének javítása, a szálláshely kapacitáskihasználtságának javítása, a vendégek és a 
vendégéjszakák számának növelése. A projekt közvetett célja térség gazdag természeti és 
kulturális örökségének megőrzése és fejlesztése, a vidéki térség népesség megtartó erejének és 
helyi gazdaságának fenntartható fejlesztése, ezáltal a település lakosságának életszínvonal 
javítása volt. 

Az épület felújítására került sor, amely magában foglalta a külső homlokzati nyílászárók cseréjét 
műanyag szerkezetűekre, a külső homlokzati falazat festését, a hátsó terasz újbóli burkolását, 
továbbá belső térben az előtér, a közlekedő, az étkező, a konyha és a kamra hideg burkolását, a 
belső falak festését. A meglévő konyha ablak parapete csökkentve lett, így itt nagyobb nyílászáró 
került elhelyezésre. Ezeken túl az udvar parkosítását és gyermek játszók elhelyezését, 
szalonnasütő kialakítását valósította meg az Önkormányzat. Az épület akadálymentesítése 
megtörtént, parkoló, rámpa és akm. zuhanyzó került kialakításra, továbbá a meglévő nyílászárók, 
(külső-belső) akadálymentes kialakításúak lettek. 
 

A környék turisztikai attrakciókban gazdag, de megállapítható, hogy Nagyhegyesen ezen 
adottságokra építve kevés szálláshely található. A kialakított szálláshoz hasonló szolgáltatást 
Nagyhegyesen csak az Erzsébet Vendégház, valamint a Kadarcsi Csárda nyújt. A településhez 
legközelebb a 9 km-re található Balmazújvárosban, valamint 12 km-re található Hajdúszoboszlón 
szállhatnak meg a vendégek. 



 
A projekt által létrejött szálláshely üzemeltetése egy új szolgáltatás az önkormányzat részéről. A 
szálláshelyre érkező vendég válogathat a környék adta lehetőségekből. Túrázhat a Nemzeti Park 
területén, hiszen a település közigazgatási területének közel fele a Hortobágyi Nemzeti Park 
területéhez, vagy pufferzónájához tartozik. Horgászhat a Kráter-tóban, vagy az Elepi 
Halastavakban, meglátogathatja a Rikl-Kúriát, választhat a község színes programjai közül, mint 
például Falunap, Családi nap, Lovas nap stb. 
 
A szolgáltatás értékesítéséhez az alábbi eszközöket vesszük igénybe: 

- Nyomtatott sajtóban történő megjelenés: A minden hónapban megjelenő Nagyhegyesi 
újságban a kialakításra került szálláshelyről cikk jelenik meg.   

- Kiadványok: A projekt keretében 2000 db szálláshelyről és a környék látnivalóiról, 
természeti értékeiről szóló kiadvány készült. 

- Honlap: A szálláshelynek elektronikus weboldala készült a projekt keretében.  

https://www.levendula.nagyhegyes.hu/ 

 

Megvalósulási hely: 4064 Nagyhegyes, Alkotmány utca 3 szám, 3 hrsz-ú ingatlan 
 

 
A Projekt szakmai résztvevői: 

Beruházó: Nagyhegyes Község Önkormányzata 

Kivitelező: Lanora Solution Fejlesztési és Innovációs Kft. 

Projektmenedzsment: HBMFÜ Nonprofit Kft. 

Kötelező nyilvánosság: HBMFÜ Nonprofit Kft. 
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