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A belsőépítész tervezői feladat az épületben kialakítandó vendégszobák és 
egyéb helyiségek berendezésének megtervezése volt. 

Az épület átalakítása - felújítása I. és II. ütemre lett bontva. Az I. ütem 
pályázati forrásból valósulna meg. A II. ütem saját forrásból.  

Az I. ütemben 2 db kétágyas vendégszoba került kialakításra a hozzá tartozó 
fürdőszobákkal, akadálymentes mosdóval, takarítószertárral, kávékonyhával és 
közösségi térrel, valamint a közlekedőből nyíló külön mosdóval és Wc-vel. 

Az épület főbejáratához közvetlen került - a közlekedőből - kialakításra egy 
kávékonyha, mely reggeli jellegű ételek készítésére alkalmas, a hozzá tartozó 
berendezésekkel, eszközökkel együtt. A helyiség padlóburkolata kerámia burkolat. 
Az északi oldal felőli falon került kialakításra egy konyhapult alsó és felső 
szekrénnyel, hűtővel, egymedencés mosogatótálcával, két főzőlapos elektromos 
tűzhellyel, mikrohullámú sütővel, automata kávéfőzővel. Étkezéshez egy 6 
személyes étkezőasztal került. A bejárattól balra fali fogas ill. jobb oldalra 
esernyőtartó, valamint a déli oldali falon tálalószekrényekkel. A konyhapult 
berendezési sémát a B-05. számú terven került jelölésre.  

Az alábbi fogyóeszközök kerülnek tárolásra a 02. számú Kávékonyha 
tálalószekrényében: 12 db mélytányér, 12 db lapostányér, 12 db kistányér, 4 db 
levesestál, 4 db tésztástál, 4 db húsostál, 12 db vizespohár, 12 db borospohár, 12 db 
likőröspohár, 6 db vizes/boroskancsó, 12 db kávéscsésze + alj, 2 db tejkiöntő, 2 db 
cukortartó, 12 db teáspohár, 6 db salátástál, 12 db evőkanál, 12 db villa, 12 db kés, 
12 db teáskanál, 12 db kávéskanál, 12 db sütivilla, 4 db merőkanál, 2 db salátás 
kanál, 2 db kenyérszeletelő kés, 2 garnitúra 5 db-os fűszertartó, 4 db kenyeres kosár, 
2 db szalvétaadagoló, 2 db asztali szemetes, 6 db csúszásmentes tálca, 6 db 
konyhai törlőruha, 2 db leveses fazék fedővel, 2 db lábas fedővel, 2 db 
serpenyő/palacsintasütő, 2 db tésztaszűrő, 1db bogrács. 

A közlekedőből nyílik közvetlenül a Közösségi tér, melyben polcrendszer kerül 
kialakításra, 8 db székkel. Itt a helyi termelőket, helyi termékeket bemutató - helyi 
nevezetességekről szóló prospektusokat lehet megtekintenie az itt elszállásolt 
vendégeknek. 
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Az épület „hátsó” traktusában kerültek kialakításra a vendégszobák és vizes 

blokkok. 2 db kétágyas szoba került kialakításra az I. ütemben, mindkét szoba 
azonos bútorozással. A szobákban a padlóburkolat laminált parketta. A szobákban a 
berendezés 2 db egyszemélyes ágy matraccal, éjjeliszekrénnyel, éjjeli lámpával,  
ruhásszekrénnyel, kávézóasztallal, fotellel,  konzollal, 1 db székkel, tükörrel, fali TV 
állvánnyal, síkképernyős TV-vel.   

A szobai fogyóeszközök az alábbiak: ágynemű 3 db-os, ágyhuzat 3 db-os,                                                                                                                                                                                                                                                                                                      
szatén csíkos lepedő, törülköző 2 db-os, kádkilépő, matracvédő. 

 
II. ütemben megvalósul egy 4 személyes ill. egy 2 személyes vendégszoba. 

Mindegyikhez tartozik egy külön fürdőszoba. Az előzőekkel megegyező bútorozás 
készül, melyet jelöltünk a B-02. számú bútorozott alaprajzon ill. a  bútorlistában. 
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