
 

 

 

 
 

 

DIKO-SZOLG Szolgáltató és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság  

PROJEKT AZONOSÍTÓ SZÁMA: TFC-1-1-1-2017-2017-00179 

 

    

 

 

A Sokoró Fogadó infrastruktúrájának és szolgáltatási 

színvonalának fejlesztése  
 

 

 

 

A Diko-Szolg Szolgáltató és Kereskedelmi Kft. pályázatok nyújtott be és támogatást 

nyert a Kisfaludy Program keretén belül a Sokoró Fogadó infrastruktúrájának és 

szolgáltatási színvonalának fejlesztésére.  

 

Reagálva az aktuális turisztikai trendekre, a célcsoportjaink igényeire, és az 

elhasználódásból/amortizációból fakadó szükségletekre, jelen projekt keretében az alábbi 

tevékenységeket valósítjuk meg: 

 

Építési munkálatok kapcsán: - 390 m2-es pihenőterasz kialakítása - Bográcsozó Pagoda 

felújítása, térkövezése 96m2-en - A panzió éttermének és a kapcsolódó recepció 

burkolatcseréje 300 m2-en  

 

Új tematikus szolgáltatás-fejlesztéshez kapcsolódó beruházások kapcsán: - 2db kinti kutya 

kennel beszerzése a panzió kutyabarát szolgáltatásainak kialakításához - 7db horgászstég 

kialakítása, a meglévő horgásztavak kivilágítása, parkosítása a horgászturizmus erősítése 

céljából - Helyi termék-árusító polcos állvány beszerzése helyi és környékbeli termelők 

áruinak népszerűsítésére, árusítására. - 10 személyes lovaskocsi beszerzése a téli 

lovasturizmus fejlesztése, szezonalitás csökkentése céljából 

 

Elhasználódás/Igények miatt tervezett, belső megjelenésének változtatására irányuló 

beruházások kapcsán - 17 szobában az elhasználódott 90x200 cm-es ágyak és hozzájuk 

tartozó matracok lecserélése és újak beszerzése (40db); - 5 szobában split klíma beszerzése a 

légkondicionált szobák iránt mutatkozó megnövekedett igény miatt - Hintaágy beszerzése az 

új pihenő teraszrész kialakításához - PING-PONG asztal beszerzése az új teraszrész 

közösségépítő jellegének növeléséhez - 2 db napernyő beszerzése az új teraszrész kényelmi 



fokozatának javításához - 2 garnitúra rattan kerti étkező bútor beszerzése az új teraszrész 

kényelmi fokozatának javításához Egyéb eszközbeszerzések telekhatáron belül: - a meglévő 

medence elhasználódott fedőfóliájának cseréje - Kerti rönkbútor asztalgarnitúra beszerzése a 

bográcsozó pagoda megújításához – Mérleghinta beszerzése a fogadó játszóterére a játszótér 

korszerűsítése, színvonalának növelése céljából - Műanyag rugós játékok beszerzése a fogadó 

játszóterére a játszótér korszerűsítése, színvonalának növelése céljából - 10 db kerti pad 

beszerzése a bográcsozó pagoda és a horgásztavak kényelmi fokozatának növeléséhez  

 

Energia-hatékony működését javító beruházás - Biottomat-100, faaprítékkal, pellettel, ocsúval 

vagy gyaluforgáccsal működő környezetbarát fűtésrendszer kialakításához adagoló beszerzése 

a panzió fűtésrendszerének energia-hatékony és innovatív megújításához.  

 

 

A projektünk eredményeként fenntartható és minőségi szálláshelyet tudunk biztosítani 

vendégeink számára, azok igényeit mindenekelőtt szem előtt tartva. 

 

 

„A támogatott projekt a Kisfaludy Turisztikai Fejlesztési Program 

keretében valósul meg” 
 

 

 

A SZERZŐDÖTT TÁMOGATÁS ÖSSZEGE: 26.136.097 FORINT  

 

A TÁMOGATÁS MÉRTÉKE (%-BAN): 70% 

 

A PROJEKT FIZIKAI BEFEJEZÉSÉNEK TERVEZETT DÁTUMA: 2019. 10.15.  

 

 


