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Az Európai Unió és a Magyar Állam által nyújtott támogatás összege: 449.333.824 Ft (100%).
Balatonfűzfő Város Önkormányzata által biztosított saját forrás összege: 0 Ft (0%).
A projekt összköltsége: 449.333.824 Ft.

A PROJEKT ÁLTALÁNOS LEÍRÁSA:
Balatonfűzfő Város Önkormányzata 2012. szeptember 28-án pályázatot nyújtott be a balatonfűzfői parti
sétány és kerékpárút kialakítására, valamint kiegészítő kerékpáros turisztikai szolgáltatások
megvalósítására, amelynek eredményeként 449.333.824 Ft összegű vissza nem térítendő támogatást
nyert az Új Széchenyi Terv Gyógyító Magyarország – Egészségipari Program Közép-Dunántúli Operatív
Program „Turisztikai attrakciók és szolgáltatások fejlesztése” című, KDOP-2.1.1/D-12 kódszámú
pályázatán.
A pályázat benyújtásakor az önkormányzat 449.333.824 Ft összegű támogatást igényelt, de 68.883.892 Fttal kevesebb támogatást, 380.449.932 Ft-ot ítéltek meg. Ezzel kapcsolatban kifogás került benyújtásra a
Nemzeti Fejlesztési Ügynökség Jogi Főosztályához. Az NFÜ Regionális Fejlesztési Operatív Programok
Irányító Hatósága 2013. április 3-án meghozta döntését, amelyben kifogásunknak helyt adtak és a
jogszerű állapot helyreállítása érdekében felhívták a Közreműködő Szervezetként eljáró Közép-dunántúli
Regionális Fejlesztési Ügynökség Közhasznú Nonprofit Kft.-t (KDRFÜ), hogy a pályázat újraértékelését
haladéktalanul végezze el, a támogatói döntésben foglalt költségcsökkentéseket vizsgálja felül és annak
alapján a korrigált támogatói döntést hozza meg és értesítse a pályázót. A KDRFÜ elvégezte pályázatunk
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újraértékelését és a javított támogató döntést is megkaptuk. A támogatási szerződés 2013. június 13-án
lépett hatályba.
2013. augusztus 15-én megkezdődött a közbeszerzési eljárás előkészítése, de időközben a Balatonfűzfő,
Fáy András utcai ingatlantulajdonosok kezdeményezték a parti sétány és a kerékpárút 6. szakaszán a
nyomvonalak módosítását, valamint a Séd patakot keresztező gyalog-kerékpáros híd helyének
megváltoztatását. Az érintett Ingatlantulajdonosok együttműködési megállapodás keretében a módosított
tervek elkészítésének díját az Önkormányzat részére megtérítették. A módosított műszaki
tervdokumentációk 2014. február végén elkészültek és benyújtásra kerültek az engedélyező hatóságokhoz,
amelyek a felfüggesztett engedélyezési eljárást folytatták. Az építési engedélyezési eljárások elhúzódtak a
szükséges közmű üzemeltetői és kezelői hozzájárulások és a szakhatósági állásfoglalások beszerzése
miatt. A 2014 júliusában jogerőre emelkedett építési engedélyeket 2014. augusztus elején vettük kézhez.
Amíg az engedélyezési eljárások folytak, már a módosított műszaki tartalommal előkészítettük az építési
beruházásra vonatkozó közbeszerzési dokumentációt (eljárást megindító felhívás, ajánlatkérési és műszaki
dokumentáció, szerződéstervezet). Mivel az építés összköltsége meghaladja a 300 millió forintot, a
közbeszerzési dokumentumokat a Közbeszerzési Felügyeleti Főosztály (a továbbiakban: KFF) ex-ante
(előzetesen) ellenőrizte, ami jelentősen elhúzódott, 36 napos ügyintézést követően kaptuk meg a támogató
tanúsítványt. Ezt követően nyílt mód arra, hogy Képviselő-testület meghozza döntését az eljárást megindító
felhívás elfogadásáról és megkezdődhetett a közbeszerzési eljárás.
Az eljárásban beérkezett, ajánlattevők által megajánlott árak jelentősen (a legalacsonyabb is 105.393.018
forinttal) meghaladták az európai uniós pályázat alapján rendelkezésre álló fedezetet, ezért Képviselőtestület 2014. október 29-én az eljárást eredménytelennek nyilvánította, mert egyik ajánlattevő sem tett –
az ajánlatkérő rendelkezésére álló anyagi fedezet mértékére tekintettel – megfelelő ajánlatot. A beérkezett
ajánlatokat és a bírálati dokumentumokat KFF ismét előzetesen ellenőrizte és az általa kiállított
közbeszerzési szabályossági tanúsítvány megérkezését követően kerülhetett sor a közbeszerzési eljárást
lezáró döntés meghozatalára. Az ellenőrzés ismét jelentősen elhúzódott, 24 napos ügyintézést követően
kaptuk meg a tanúsítványt.
Amíg a közbeszerzés előzetes ellenőrzése folyt, látva, hogy Képviselő-testület nem tud nyertes ajánlattevőt
(kivitelezőt) hirdetni, megvizsgáltuk a pályázati projekt megvalósításának lehetőségeit. Szemügyre vettük,
hogy miként tudunk költségmegtakarítást elérni. A Közreműködő Szervezettel (a továbbiakban: KSZ)
egyeztető megbeszéléseket folytattunk és elsőként felülvizsgáltuk a projekt műszaki tartalmát a
beérkezett ajánlatok, az ajánlattevői észrevételek és a pályázatban előírt szempontrendszer alapján.
Másodszor meghatároztuk az új közbeszerzési eljárás lefolyatatásának módját. Az új eljárásban
biztosítottuk a rész-ajánlattétel és az ajánlattevőkkel történő tárgyalás lehetőségét, amellyel szintén
költségmegtakarítást értünk el. Miután a KSZ jóváhagyta a változásokat, 2014. november közepén
megkezdődött az új közbeszerzési eljárás előkészítése, a közbeszerzési dokumentumok KFF részére
történő megküldése ex-ante (előzetes) ellenőrzésre. KFF a támogató tanúsítványt 2015. február elején
küldte meg, Képviselő-testület elfogadta az eljárást megindító felhívást, amit a Közbeszerzési Értesítőben
megjelentettünk és megindult a közbeszerzési eljárás. Az eljárás során több olyan ajánlat is érkezett,
amelyekben az ajánlattevők által megajánlott árak a rendelkezésre álló forrás alatt maradtak. Az eljárást
lezáró döntést – a KFF elhúzódó ex-ante (előzetes) szabályossági ellenőrzése miatt – Képviselő-testület
2015. június 15-én fogadta el, ami után megtörtént az eredményhirdetés. A vállalkozási szerződések
megkötésére 2015. június 26-án került sor és 2015. június 29-én a munkaterület átadás-átvétellel
megindultak a kivitelezési munkálatok.
A kivitelezés folyamán előre nem látható, műszaki szükségességből adódó, hatóságok által előírt pótmunkák
keletkeztek, emiatt a vállalkozási szerződések módosítása vált szükségessé a teljesítési határidő
tekintetében. Az új teljesítési határidő 2015. december 18. Ez a határidő az építés befejezésének tervezett
időpontja, a projekt megvalósításának tervezett időpontja 2015. december 31. Az Irányító Hatóság 2015.
november 12-én jóváhagyta a határidő meghosszabbításról szóló kérelmünket, így folytatódhattak a
kivitelezési munkálatok.
A pályázatban előírt, illetve vállalt nyilvánosság biztosítása érdekében 2015. november 19-én ünnepélyesen
átadásra kerültek a parti sétány és kerékpárút elkészült szakaszai. 2015. december 18-án megtörtént a
műszaki átadás-átvétel.
Az önkormányzat a fenntartási időszak kezdetén, azaz nyár elején egy nagyobb szabású ünnepséget kíván
tartani.
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Balatonfűzfő Város Önkormányzatának Képviselő-testülete több mint öt éve szeretné megvalósítani a parti
sétány, valamint a sétánnyal párhuzamosan egy parti, turisztikai kerékpárút és kerékpáros turisztikai
szolgáltatások kialakítását.
Balatonfűzfő Város Komplex Városfejlesztési Stratégiája 2006-2007-ben készült, amely már tartalmazta
ezt a beruházási programot. Az önkormányzat a stratégia főbb prioritásainak megvalósítása érdekében
2007-ben megbízást adott a TANDEM Mérnökiroda Kft.-nek a parti sétány és a kerékpárút kiviteli terv szintű
dokumentációjának elkészítésére. A tervek elkészültek, azonban megvalósításuk forráshiány miatt évekig
elmaradt.
A 2012. év elején a Képviselő-testület megvalósíthatósági tanulmányterv elkészítéséről döntött, amely a
Fűzfői-öböl, valamint az öböl keleti oldalán lévő zöldterületek fejlesztési tanulmányterve. Elkészítését a
város településrendezési tervének módosítása, ezen belül is az öböl térségében fekvő ingatlanokra
vonatkozó helyi építési szabályzat pontosítása tette szükségessé. Az úgynevezett Öböl Park
tanulmánytervei a parti sétány és a kerékpárút területeit is jelentős részben érintik.
2012-ben, a KDOP-2.1.1/D-12 kódszámú pályázati kiírás megjelenését követően a Képviselő-testület úgy
döntött, hogy pályázatot nyújt be a fenti pályázati konstrukció keretében a balatonfűzfői parti sétány és
kerékpárút kialakítására, valamint kiegészítő kerékpáros turisztikai szolgáltatások megvalósítására. A
testület elrendelte továbbá a 2007-ben elkészült kiviteli tervek átdolgozását az időközben megváltozott
jogszabályoknak, valamint az előzőekben említett Öböl Park tanulmánytervének való megfelelés érdekében.
A pályázat részeként benyújtott engedélyezési tervdokumentációt 2012 augusztusában véglegesítette a
TANDEM Mérnökiroda Kft., majd az önkormányzat benyújtotta az építési engedély iránti kérelmet az
engedélyező hatóságokhoz (Közlekedési Felügyelőség; a parti sétány esetében a Felügyelőség által kijelölt
eljáró hatóság: Balatonalmádi Város Jegyzője; mivel a projekt erdőt is érint: Veszprém Megyei
Kormányhivatal Erdészeti Igazgatósága). Mivel Balatonfűzfő Balaton partjának teljes hosszában húzódó
parti sétány és kerékpárút megépítése a kivitelezői árajánlatok és tervezői költségbecslések alapján jóval
meghaladja a félmilliárd forintot, az önkormányzat a beruházás szakaszolása mellett döntött. A
kerékpárútra és a parti sétányra ennek megfelelően több építési engedélyt kért az önkormányzat annak
érdekében, hogy több projekt keretében, különböző pályázati források bevonásával komplex módon
megvalósíthassa középtávon – lehetőség szerint 3-5 éven belül – az elkészült terveket.
Tárgyi, KDOP-2.1.1/D-12 kódszámú pályázati projekt keretében megvalósuló projektelemekről a parti
sétányt megtervező Pagony Táj- és Kertépítész Kft. készített komplex attrakciótérképet, amely a „Parti
sétány, kerékpárút projekt attrakciótérképe” elnevezésű hivatkozásra kattintva megtekinthető. Az
attrakciótérképen a komplex beruházási terv szerepel, azonban a tárgyi projekt által nem érintett tervezett
fejlesztések távlati fejlesztési elképzelésként, szürke színnel kerültek megjelenítésre. A tárgyi projekt során
megvalósuló attrakciók és szolgáltatások színes jelölést kaptak a pályázati projekt tevékenységeinek
egyértelmű lehatárolása érdekében.
A balatonfűzfői parti sétány és kerékpárút kialakításával tehát egy régóta, a pénzügyi források szűkössége
miatt elhalasztott, de a város életében egyik legfontosabb prioritásként jelentkező fejlesztés valósulhat meg,
amely a település jövőjének alakulásának szempontjából döntő fontosságú. Balatonfűzfő az elmúlt
évtizedben jelentős társadalmi, gazdasági és kulturális változásokon ment keresztül.
A gazdasági ágazatokban az ipari részesedése jelentősen csökkent, ezzel párhuzamosan pedig előtérbe
kerültek a logisztikai, sport és turisztikai infrastrukturális fejlesztések.
A város kiváló adottságokkal rendelkezik, amelyek azonban még nagyrészt kihasználatlanok. Turisztikai
vonzerejének növelése, ezen belül is a településkép javítása érdekében számos fejlesztés szükséges,
amelyek közül az egyik legjelentősebb a vízparti sétány és kerékpárút kialakítása a kapcsolódó kerékpáros
turisztikai szolgáltatásokkal egyidejűleg.
A Balaton-part megközelíthetőségének, körüljárhatóságának biztosítása nemcsak az üdülőhelyi arculat
megteremtése érdekében fontos feladata az önkormányzatnak, hanem az ún. Balaton-törvény (a Balaton
Kiemelt Üdülőkörzet Területrendezési Tervének elfogadásáról és a Balatoni Területrendezési Szabályzat
megállapításáról szóló 2000. évi CXII. törvény) előírása is. A 20. § előírja, hogy az üdülőkörzet valamennyi
parti településén a belterülethez csatlakozó parthossz legkevesebb 30%-án közhasználatú parti sétány
alakítandó ki, figyelemmel a természetes vegetáció megtartására.
A már említett városfejlesztési stratégia összeállítása során lakossági véleményfelmérés is készült, amely
szerint a válaszadók több mint 60 %-a nem találja kielégítőnek a part jelenlegi megközelíthetőségét.
Különösen igaz ez Tobruk városrész lakosaira. A parti sétány és a kerékpárút kialakítása ezen elvárásokat
teljesíti, egyben felfűzi a part menti attrakciókat és önálló vonzerőértéket is teremt.
A parti sétány és a kerékpárút kialakítása tehát széles társadalmi támogatottságot élvez, a projekt a város
lakosságának, intézményeinek, civil szervezeteinek és vállalkozóinak valós igényein alapul.
Balatonfűzfő település jelenleg a két strandja ellenére minimálisan érintkezik a vízparttal, amely nem
erősíti a település üdülőhelyi jellegét és turisztikai pozícióját. A vízparti területek szabadidős célú fejlesztése
és a jobb elérhetőség biztosítása mindenképpen indokolt, amelynek egyik legfontosabb eleme és egyben
3

projektünk konkrét célja a vízpart elérhetőségét megteremtő parti sétány és kerékpárút kialakítása. A
fejlesztés célja továbbá a balatoni turisztikai szezon meghosszabbítása, hiszen a sétány és a kerékpárút
a téli jég- és síkosság-mentesítésnek köszönhetően 12 hónapon keresztül használható mind a helyi
lakosok, mind a turisták által. A kerékpáros információs pont szintén egész évben, 12 hónapon keresztül,
májustól októberig (6 hónapon keresztül) reggel 8.00 órától este 20.00 óráig, november és április között
délelőtt 9.00 órától délután 17.00 óráig tartana nyitva. A kerékpáros szervizszolgáltatást szintén 12 hónapon
keresztül kívánjuk biztosítani vállalkozókkal kötött együttműködési megállapodások keretében.
A fejlesztés során a Balaton part-menti attrakciók felfűzése valósul meg a Fövenyfürdőtől egészen Tobruk
városrész végéig, részben a projekt keretében megvalósuló sétány- és kerékpárút szakaszok, részben a
meglévő gyalogutak és a Balatoni kerékpáros körút meglévő kerékpárút szakaszai által.
Meglévő, a parti sétány és a kerékpárút által érintett attrakciók és szolgáltatások: Fövenyfürdő,
Szörfcentrum, 3 vitorláskikötő és 1 csónakkikötő, horgásztelep, Fűzfő Motel, Balaton Center Kemping, a
Tobruki csónakkikötő és a Fűzfői-öböl közötti természetközeli erdő tisztásokkal, az ún. Panoráma Kilátópont
és Panoráma híd, a Tobruki Stand, valamint a Tobruki Strand területén található szabadtéri színpad, amely a
település nyári szabadidős-kulturális kínálatát erősíti.
A projekt keretében kialakításra kerülő kisebb élményelemek, attrakciók: kisgyermekek által is
használható játszótér a Fövenystrand felőli sétányszakaszon, esőház a Panoráma Kilátópont mellett,
gyalogos és kerékpáros pihenőhelyek a Kilátópontnál, a Fűzfői-öböl csücskében, valamint a projekt
keretében létrejövő kerékpáros információs pontnál, ivókutak a pihenőhelyeken, kilátó domb, napozó és
pihenő kövek.
A projekt keretében kialakításra kerülő kerékpáros turisztikai attrakciók és szolgáltatások: kerékpáros
pihenőhelyek, kerékpártámaszok, kerékpáros információs táblák, kerékpáros információs pont.
Az önkormányzat által rövid- és középtávon megvalósítani tervezett további attrakciók (tárgyi projektnek nem
része): Öböl Park és ökoturisztikai látogatóközpont, játszó- és pihenőpark, ifjúsági tábor szintén az Öböl
Park területén, közforgalmú csónak és hajókikötő a Marina-Fűzfő vitorláskikötő melletti önkormányzati
területen, lombkoronaösvény a Marina-Fűzfő és a Kalóz köz közötti part menti területen, sétányszakasz (terv
szerint 1.2.), pihenőhely és játszótér a Sirály étterem előtti és melletti területen együttműködésben a Master
Invest Kft.-vel, sétányszakasz a Kalóz köz és a Fűzfői-öböl csücske között együttműködésben a Balaton
Center Kempinget üzemeltető Balaton Center Kft.-vel, végül a Fövenystrandtól a Sirály Étteremig húzódó
önálló kerékpárút kiépítése (terv szerinti 1. kerékpárút szakasz).
A fejlesztés eredményeképpen teljesíteni tudjuk egyrészt a Balaton-törvényben előírt kötelezettségünket,
másrészt a vízparti panoráma, a Balaton-part megközelíthetőségének biztosítása elősegíti a város
üdülőhelyi arculatának kialakulását, ezáltal turisztikai szerepkörének javítását, turisztikai pozíciójának
erősítését. A sétány létrehozása egyben a magánerős, turisztikai vonzerő- és infrastruktúrafejlesztési
beruházások ösztönzésének előfeltételét is megteremti.
A projekt nem jövedelemtermelő tevékenységeket tartalmaz, megvalósításából közvetlenül nem származik
jövedelme az önkormányzatnak, ugyanakkor a projekt közvetetten olyan pénzügyi eredményeket hoz
Balatonfűzfő számára, amelyek a város hosszú távú fejlődését egyértelműen és hangsúlyosan
megalapozzák. Emelkedik a szálláshelyeken realizálódó vendégéjszakák száma és az egy turistára eső
költés, emiatt növekednek az önkormányzat idegenforgalmi és iparűzési adókból származó bevételei,
amelyek lehetővé teszik az attrakciók és a közösségi szolgáltatások további bővítését.
A projektet Balatonfűzfő Város Önkormányzata, konzorciumi partner bevonása nélkül kívánja
megvalósítani. A beruházás megvalósítása során együttműködő partnerek – civil szervezetek és
vállalkozások – nemcsak a pályázat benyújtását megelőző tervezési folyamatban vettek részt, hanem a
projekt megvalósítása és eredményeinek fenntartása során is aktívan közreműködnek a pályázathoz csatolt
együttműködési megállapodásoknak megfelelően.
A projekt keretében az önkormányzat nyári szezonban, májustól októberig 4 fő részmunkaidős, 4 órás
munkavállaló, téli szezonban, novembertől áprilisig 2 fő teljes munkaidős, 8 órás munkavállaló részére
teremt munkahelyet. A nyári időszakban alkalmazott 4 fő közül 2 fő teljes munkaidős továbbfoglalkoztatása
valósul meg téli szezonban. A munkavállalók Balatonfűzfő Város Önkormányzatának Városgondnoksága
személyi állományába kerülnek.

A PROJEKT RÉSZLETES BEMUTATÁSA
Az önkormányzat Balatonfűzfő part-menti, közcélú és vállalkozási típusú turisztikai attrakcióinak és
szolgáltatásainak felfűzésének, a létesítmények közötti fizikai kapcsolat, gyalogos (sétány) és kerékpáros
útszakaszok kialakításának tervezését rendelte meg, a Fövenyfürdőtől a Tobruki Strandig, Balatonfűzfő
belterületi balatoni partszakaszának teljes hosszában. A teljes partvonali összeköttetést a már meglévő
gyalogútszakaszokkal és a Balatoni kerékpáros körút meglévő szakaszaival együtt biztosítják a projekt
keretében kiépítésre kerülő sétány és kerékpárút szakaszok. A parti sétány és a turisztikai célú kerékpárút
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kialakításán kívül egy harmadik elemet is tartalmaz a projekt, amely a Balatonfűzfőn jelenleg hiányzó
kerékpáros turisztikai szolgáltatások létrehozására irányul.
A parti sétány és a turisztikai kerékpárút kialakítására a TANDEM Mérnökiroda Kft. készített
engedélyezési tervdokumentációt. A parti sétány burkolatépítési, valamint táj- és kertépítészeti munkáinak
megvalósítására a TANDEM Mérnökiroda Kft. alvállalkozójaként a Pagony Táj- és Kertépítész Iroda
készített különálló engedélyezési tervdokumentációt. A kerékpáros turisztikai szolgáltatások kialakításához
szükséges eszközök közül kizárólag a kerékpáros közúti táblákat tartalmazza a kerékpárút engedélyezési
tervdokumentációja, valamennyi további kerékpáros elem – kerékpártámaszok, pihenőhelyek, esőház,
ivókutak, nagyméretű kerékpáros információs táblák, stb. – a parti sétány tájépítészeti tervében kerültek
bemutatásra és költségelve.
A kerékpáros turisztikai szolgáltatások biztosításának céljával kialakítandó kerékpáros információs pont
nem igényelt műszaki tervezési feladatot, mivel helyszíneként a meglévő, az 5 éve pályázati forrásból,
kerékpáros szerviz és üzlet funkcióval épült, a Fűzfő Motel területén fekvő épület került az önkormányzat
által kijelölésre.
A kivitelezés során azbesztmentesítésre nincs szükség.
Az engedélyezési tervek a Balatonfűzfő teljes partvonalának hosszában húzódó parti sétányra (1., 2., 3., 4.,
5. és 6. tervezési szakasz), valamint a Fövenyfürdő és a Marina-Fűzfő vitorláskikötő közötti önálló
kerékpárútra (1. tervezési szakasz) és a BS Fűzfő vitorláskikötőtől a Tobruki Strandig húzódó önálló
kerékpárút szakaszra (4., 5. és 6. tervezési szakasz) készültek el. Az építési engedély azonban szakaszokra
bontva került benyújtásra az eljáró elsőfokú építési hatóságokhoz, mivel a terveknek tárgyi pályázati projekt
során csak azon részei valósulnak meg, amelyekre az önkormányzat önállóan, idegen források bevonása
nélkül tud pályázatot benyújtani, és amelyek megvalósulása a leginkább sürgető a város idegenforgalmi
pozíciójának megerősítése érdekében, hiszen tárgyi pályázati sétány és kerékpárút szakaszokon
jelenleg a turisták és a helyi lakosok egyáltalán nem tudnak közlekedni.
A projekt keretében KDOP-2.1.1/D-12 pályázati forrásból megvalósuló sétány és kerékpárút szakaszokat
pályázati projektelemenként mutatjuk be a következőkben. A műszaki tartalom ismertetése során az
attrakciótérkép az irányadó, amelyen szürke színnel jelölte a tervező a távlati elképzeléseket és színessel a
tárgyi projekt során megvalósítani tervezett attrakciókat és szolgáltatásokat.
Parti sétány kialakításának műszaki tartalma
A parti sétány az engedélyezési tervdokumentációban 6 főszakaszból áll, amelyből kettő, az első és a
második további 2 szakaszra bontható. Összesen 6 szakaszban kérelmeztük az építési engedélyt a teljes
terv megvalósítására: 1.1.; 1.2.; 2.1.; 2.2.; 3.; valamint 4-6. szakaszok engedélyei. A parti sétány
tervdokumentációja az engedélyező hatósághoz, Balatonalmádi Város Jegyzőjéhez benyújtásra került.
A tervezési szakaszok teljes hossza 3.599 méter. Ebből a tárgyi pályázati projekt keretében kerül
megvalósításra összesen 2.559 méter, valamint 21 méter gyalogos és kerékpáros híd.
Az 1.1. tervezési szakasz, amelynek hossza 641 méter, a Fövenystrandtól indul és a Marina-Fűzfő
vitorláskikötőig, a Sirály Étterem Sirály utcai sarkáig húzódik. Szintén a projekt része a 2.1. tervezési
szakasz, amelynek hossza 653 méter, a Sirály Étterem másik oldalán indul és a Kalóz közig épül ki.
A Sirály Étterem előtti 1.2. tervezési sétányszakasz nem képezi tárgyi projekt részét, kiépítéséről az
önkormányzat tárgyalásokat folytat a Marina-Fűzfő vitorláskikötő tulajdonosával, a Master Invest Kft.-vel. A
gyalogos közlekedés ezen a szakaszon jelenleg megoldott.
A Kalóz köz után továbbhaladva szintén meglévő gyalogút szakasz áll a sétálók rendelkezésére, a murvás
útszakaszt partnerünk a Balaton Center Kft., a Balaton Center Kemping tulajdonosa készíttette el. A 2.2.
tervezési szakaszba sorolt sétány szilárd burkolatú kiépítéséről az önkormányzat a Balaton Center Kft.-vel
kíván további tárgyalásokat folytatni.
A terv szerinti 3. szakasz kiépítése szintén nem képezi tárgyi projekt részét, mivel ezen a szakaszon a
meglévő útszakasz gyalogos közlekedésre alkalmas.
A terven 3. szakaszba sorolt, az egykori vízmű épülete és a Fűzfői-öböl mellett tervezett nagyméretű
gyalogos és kerékpáros pihenőhely ugyanakkor a pályázati projekt tárgyát képezi, mivel annak
kiépítésére a Balatonfűzfőn gyalogosan és a Bringakörúton kerékpárral közlekedő turisták szerint nagy igény
mutatkozik.
A 4. tervezési szakasz a Fűzfői-öböltől a Panoráma Kilátópont elnevezésű attrakció érintésével a Fűzfőisédig húzódik, hossza 912 méter, kialakítása tárgyi pályázati projekt keretében valósul meg. Az 5. tervezési
szakasz, amely szintén tárgyi projekt része, 21 méter hosszú a Panoráma híd megépítése, amelynek
megvalósítására a Speciálterv Építőmérnöki Kft. készített szakági terveket. Végül a 6. tervezési szakasz,
amely szintén tárgyi pályázati projekt része, a Panoráma hídtól a Tobruki Strand főbejáratáig vezet, 353
méter hosszúságban.
A projekt keretében kiépülő sétányszakaszok összes hossza 2.559 méter.
A tervdokumentációkban szereplő kertészeti munkák közül kizárólag a füvesítési munkák valósulnak
meg, a fa, cserje és évelő növények ültetése nem képezik tárgyi pályázati projekt részét.
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A sétány teljes hosszában 3 méter burkolatszélességgel épül.
A sétány burkolása a használat intenzitásának, valamint a térrendszerben elfoglalt szerepének megfelelően
az alábbi anyagokkal történik: szilárd burkolat épül az intenzíven használt, reprezentatív szakaszokon:
térburkoló klinker a teresedéseknél, antracit és homok színű térkő burkolat a többi sétányszakaszon,
kiskockakő burkolat az olyan jelzésértékkel bíró rövid szakaszokon, amelyek valamely, a sétányt keresztező
forgalomra hívják fel a figyelmet. Szórt burkolat épül a természetközeli szakaszokon, ún. kavics-fix
burkolattal, valamint homokburkolat a játszótér alatt. Vegyes burkolat épül a szórt és szilárd burkolatok
közötti átmenet biztosítására, amely átkötő burkolat nagykockakőből és kavicsból kialakított 1,5 m széles
sáv. A hosszabb szórt burkolatú sétányszakaszokon az egységes felületet megtörő átmeneti burkolat épül,
amelyek játékos elemekkel (durván megmunkált felületű fagerendákkal, fejre állított sörösüvegekkel) tagolt
Kavics-fix burkolatok. A sétányszakaszok burkolását a műszaki tervdokumentáció szakasztervein
részletesen jelölte a tervező.
A Panoráma híd tájba illő kialakítású, 1 m szerkezeti magasságú lemezhíd, 22 m szabadnyílású
felszerkezettel, fa korláttal, amely a vasbeton szerkezet nagy részét eltakarja. A korlátot 12 cm-es
osztásközű fapálcák adják. A híd íves kialakítású, a talajmechanikai szakvéleménynek megfelelően
kútalapozással épül. Járófelülete beton, antracitszürke, járható szigeteléssel.
A parti sétány kialakítása a pályázati felhívásban megfogalmazott feltételeknek teljes mértékben megfelel:
− A sétány a település turisztikai szempontból fontos pontjait érinti és köti össze: Fövenystrand,
Szörfcentrum, vitorlás- és csónakkikötők, horgásztelep, Panoráma Kilátópont, Tobruki Strand,
turisztikai szolgáltatások (Sirály Étterem, Fűzfő Motel, vitorláskikötők szálláshelyei).
− A sétány nyomvonala mellett turisztikai információs táblák kerülnek elhelyezésre (5 db
nagyméretű tábla, 53 db kerékpáros közúti tábla).
− A sétány mellett és a pihenőhelyeken padok, asztalok, hulladékgyűjtők kerülnek kihelyezésre.
− A sétány 1.1. tervezési szakaszán játszótér és pihenőhely, a 2.1. szakaszon pihenő és
napozókövek, a 3. szakaszon, valamint a 4. szakaszon a Panoráma Kilátópontnál gyalogos és
kerékpáros pihenőhelyek létesülnek.
− A kialakítandó sétány teljes hossza meghaladja az 500 m-t: 2.559 méter hosszú sétány épül.
− A parti sétány nem kizárólag vállalkozási típusú szolgáltatások és attrakciók összekötését,
elérését célozza. Közcélú attrakciók, szolgáltatások: Szörfcentrum, játszótér, kerékpáros
információs pont, Tobruki csónakkikötő és a Fűzfői-öböl közötti természetközeli erdő tisztásokkal,
Panoráma Kilátópont; strandok, mint közterületek és rendezvényhelyszínek.
Gyermek(család)barát projektelemek:
− Szabadtéri gyermekjátszótér kialakítása;
− Szélesített családos parkolóhely kialakítása a parti sétány Tobruki Strand felőli végén;
− Gyermekgondozási helyiség biztosítása a kerékpáros információs pontban.
Kerékpárosbarát projektelemek:
− Kerékpártámaszok kihelyezése az ÚT 2-1.203:2010 Útügyi Műszaki Előírásnak megfelelően;
− Együttműködési megállapodás közelben (Balatonalmádiban) lévő kerékpár szervizzel a szerviz
jellegű szolgáltatások biztosítására, valamint helyszínre kiszálló, szabadnapokon is működő
szervizszolgáltatás biztosítása helyi, balatonfűzfői vállalkozóval kötött megállapodás értelmében.
Innovatív, újszerű projektelem:
A versenytárselemzés során már említett tervek szerint a parti sétány innovatív, újszerű technológiával
kerül
kialakításra.
A
TERRACELL
Kft.
által
forgalmazott,
a
cég
http://www.terracell.hu/index.php?option=com_content&view=article&id=3&Itemid=11
weblapján
is
megtekinthető ún. kavics-fix technológia akadálymentesen, kerekesszékkel és babakocsival, akár tűsarkú
cipőben is járható, ugyanakkor a kialakított járófelület természetközeli sétálási élményt nyújt. Az áttetsző
polipropilén méhsejt-rács és a rácsokban elhelyezet zúzottkő rétegek 420 t teherbírásúak, hozzávetőlegesen
15 évig karbantartásmentesek, ezért költséghatékonyak. A kavicskopás minimális, amelyet a
városgondnokság komoly költségráfordítás nélkül meg tud valósítani. A kavics-fix-szel stabilizált zúzottkő
burkolat a sétány természetközeli részein kerül kialakításra.
Megújuló energia:
A parti sétány és a turisztikai kerékpárút megvilágítására nem készül kiépített közvilágítási hálózat. Az utak
mentén napelemes világítótestek kerülnek kihelyezésre, amelyek este, 20.00-01.00 óra között irányfény
jellegű megvilágítást adnak. A világítótestek a frekventáltabb sétányszakaszokon és azoknál az attrakcióknál
kerülnek kihelyezésre, ahol a turistákat megállásra szeretnénk ösztönözni. A projektelem tervezéséhez a
Dunabogdányi Kerékpárút megvilágításának kialakítása jelentett kiváló példát.
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A napelemes világítótestek egyszeri beruházási költsége ugyan magasabb, mint a hagyományos
közvilágítás kiépítésének költsége, azonban a fenntartása költségmentes, legfeljebb a lámpatestek
megrongálása esetén lehet szükség egy-egy pótlásra, amely azonban a teljes fenntartási időszakra vetítve
nem jelentős tétel, az önkormányzat költségvetéséből finanszírozni tudja.
Turisztikai kerékpárút kialakításának műszaki tartalma
A kerékpárút engedélyezési tervei a parti sétánnyal megegyező szakaszolásban kerültek kialakításra. Az
építési engedély iránti kérelem 2 szakaszra került benyújtásra a Közlekedési Felügyelőséghez: 1. engedély:
1. szakasz, 2. engedély: 4-6. szakaszok. Tárgyi pályázati projekt során kizárólag a 4., 5. és 6. tervezési
szakaszt magában foglaló, 1.134,8 méter hosszúságú önálló kerékpárút és 21 méter gyalogos és
kerékpáros híd kerül kiépítésre.
A település partvonalának további részein a Balatoni kerékpáros körúton jelenleg is van lehetőség
kerékpározásra. Az önkormányzat tervezi a közeljövőben az 1. szakasz kiépítését is, valamint a 3. meglévő
Bringakörút szakasz felújítását is, amelyek azonban más pályázati forrásokból kerülnek majd
megvalósításra.
A KDOP-2.1.1/D-12 kódszámú pályázati forrásból megvalósuló önálló kerékpárút a pályázati felhívásban
megfogalmazott feltételeknek teljes mértékben megfelel:
− Csatlakozik a Balatoni kerékpáros körúthoz, amely összesen 201,9 kilométer hosszú (ebből 95,1 km
az önálló kerékpárút), így biztosított a pályázatban feltételként előírt, minimálisan 80 km
összefüggő kerékpárút hálózat kialakítása.
− Kevesebb, mint 10 km-enként rendelkezésre áll pihenőhely, hiszen a kerékpáros információs
ponthoz, a Fűzfői-öböl csücskénél lévő egykori vízmű mellett és a Panoráma kilátópont mellett is
létesül gyalogos és kerékpáros pihenőhely (összesen 3 db 1.134,8 méteren belül).
− Kapcsolódó kerékpáros turisztikai szolgáltatások is kialakításra kerülnek, amelyek a következő
pontban kerülnek részletes bemutatásra.
− Kerékpáros információs táblarendszert alakítunk ki 53 db kerékpáros közlekedési és 5 db
nagyméretű információs tábla kihelyezésével.
Az önálló kerékpárút tervezett burkolatszélessége 2,5 méter, aszfalt burkolatú, tervezése során a
TANDEM Mérnökiroda Kft. figyelembe vette az Útügyi Műszaki Előírás valamennyi vonatkozó
rendelkezését és a pályázati felhívásban meghatározott feltételeket.
Kerékpáros turisztikai szolgáltatások
A projekt keretében kerékpáros turisztikai szolgáltatások kialakítását valósítja meg az önkormányzat. Ennek
legfőbb eleme a kerékpáros információs pont kialakítása a Fűzfő Motel területén. Az információs pont
épülete a meglévő formájában alkalmas a tervezett szolgáltatások nyújtására, külön WC helyiséggel is
rendelkezik, azonban a működtetéshez az alábbi eszközök beszerzése szükséges tárgyi projekt keretében:
1. Kerékpárosbarát elemek:
− 1 db alapvető szerviz egységcsomag, amelynek tartalma:
• fék, váltó, gumi szereléséhez szükséges szerszámok, gumijavító szett,
• kerékpár pumpa;
− elsősegély doboz;
− informatikai eszközök: 1 db laptop szoftverrel az információs pontot felkereső kerékpáros turisták
számára; WI-FI router a WI-FI pont kialakításához; 1 db laptop szoftverrel az információs pontban
dolgozó munkavállalók részére, naprakész időjárási, közlekedési és egyéb információk
szolgáltatásához a kerékpárosok részére, valamint a látogatók számának folyamatos
nyilvántartásához;
− bútorok: 1 db asztal és 2 db szék a turisták részére, valamint a dolgozók részére 2 db bárszék a
meglévő magasított a pulthoz;
− 1.000 db kiadvány magyar és angol nyelven, 1. oldalán a parti sétány, a kerékpárút, a kerékpáros
szolgáltatások és a felfűzött attrakciók bemutatása, attrakció térképpel, 2. oldalán Balatonfűzfő
egyéb látnivalói és szolgáltatásai teljes Balatonfűzfő térképpel.
2. Gyermek(család)barát elemek: gyermekgondozási helyiség biztosításához szükséges eszközök
beszerzése:
− 1 db függőlegesen felhajtható, falra szerelhető vandálbiztos pelenkázó asztal;
− 1 db etetőszék;
− 1 db bébiétel melegítő.
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A gyermekgondozási helyiség az információs pont épületében kerül berendezésre, az épületben külön
bejárattal és mosdóval rendelkező, az információs pont egyéb szolgáltatásaitól elkülönített kis helyiség
kiválóan alkalmas a babák pelenkázására és megetetésére.
Az információs pont kialakításához, valamint a kötelező fenntartási időszakot követően beszerezni
szükséges valamennyi eszközt helyi vállalkozótól rendeljük meg, a pályázathoz csatolt árajánlatoknak
megfelelően, tehát az önkormányzat helyi beszállítói rendszerhez kapcsolódik.

A PROJEKTBEN EGYÜTTMŰKÖDŐ PARTNEREK:
A projekt tervezésébe és megvalósításába balatonfűzfői érintett civil szervezeteket és turisztikai
vállalkozásokat, valamint kerékpáros civil szervezetet vonunk be. Képviselőiket a projekt előkészítésére
összehívott projekttalálkozókra meghívtuk, kettő megbeszélést kifejezetten a részükre szerveztünk,
amelyeken a tervezők bemutatták a vázlatterveket, és a szervezetek képviselői elmondhatták
észrevételeiket. Valamennyi partnerszervezettel együttműködési megállapodást kötöttünk térítésmentes,
a projekt tervezése és megvalósítása során nyújtott szolgáltatások biztosítására, az alábbiakban
részletezett tevékenységek és célok közös megvalósítása érdekében.
A partnerek vállalták az engedélyezési tervdokumentáció véleményezését, segítségnyújtást a projekt
nyilvánosságának biztosításában, közreműködést a monitoring mutatók közül a látogatószám és a turisztikai
attrakciók, szolgáltatások látogatottságának felmérésében (adatszolgáltatás az egyesületi tagok, látogatók,
szolgáltatást igénybevevők számáról), valamint információnyújtást a megvalósuló attrakciókról és
szolgáltatásokról a projekt célcsoportjai, az aktív turizmus résztvevői – kerékpárosok, szörfözők, vitorlázók,
horgászok –, valamint a gyermekes családok számára.
Az önkormányzat valamennyi partnere részére biztosítja az egyesületek és vállalkozók szolgáltatásainak,
rendezvényeinek népszerűsítését a kerékpáros információs pontban.
Civil szervezetek:
Balatonfűzfő-Litér Turisztikai Egyesület: Szolgáltató típusa: turisztikai civil szervezet. Kínált szolgáltatás
helyszíne: Balatonfűzfő. Tevékenységének célja a magán és közszféra partnerségén alapuló
turizmusfejlesztés. Összegyűjti a turisztikai termék kínálatának hagyományosan nem turisztikai
szolgáltatásnak tekintett, de a turisták számára fontos szolgáltatáselemeit. Információt gyűjt és biztosít a
turisták tájékoztatása céljából, turisztikai információs irodát működtet. Az önkormányzattal együttműködve
létrehozta a helyi TDM szervezetet.
Szolgáltatásai: segítséget nyújt a megvalósíthatósági tanulmány és a pályázat elkészítésében, részt vesz az
önkormányzat által szervezett projekttalálkozókon. A projekt marketingstratégiájának kidolgozásában
közreműködik és gondoskodik a TDM szervezet marketingstratégiájával való összhang megteremtésében.
Az Egyesület által kiépített kommunikációs csatornákon népszerűsíti a projektet és a megvalósuló
attrakciókat, szolgáltatásokat. Információt szolgáltat és szállást közvetít a projekt célcsoportjai, a
gyermekes családok, az aktív turizmus résztvevői és a fogyatékkal élők számára. Felhívja a befektetők
figyelmét a megvalósult fejlesztés miatt felértékelődő turisztikai területekre.
Az önkormányzat által vállalt tevékenységek: Az egyesület Balatonfűzfőről, szóló információs kiadványait
terjeszti a kerékpáros információs pontban. Népszerűsíti az egyesület által működtetett turisztikai
információs irodát.
Az együttműködés hozzájárul az egyedi balatonfűzfői arculat és komplex turisztikai termék
kialakításához.
Balatonfűzfő Szörf Klub Sportegyesület: Szolgáltató típusa: turisztikai civil szervezet. Kínált szolgáltatás
helyszíne: Balatonfűzfő VI. számú zagykazetta, Szörfcentrum területe. Tevékenységének célja, hogy a helyi
lakosok és turisták számára egyaránt elérhető, szörfözésre alkalmas vízpartszakaszt és térítésmentesen
igénybe vehető kiegészítő szolgáltatásokat (vizesblokk, szörftároló, szörfös bejáróstég) biztosítson.
Népszerűsíti a szörfsportokat, megteremti a szervezett keretek között történő szörfözés lehetőségét.
Taglétszáma 59 fő, ebből 25 fő helyi, 18 fő környékbeli, 16 fő az ország távolabbi vidékeiről idelátogató
szörfös, ezen kívül nyári szezonban ugyanennyi nem klubtag, a vízi sportokat kedvelő turista látogatja a
Szörfcentrumot.
Szolgáltatásai: Térítésmentesen biztosítja tárgyi projekt célcsoportjai számára a Szörfcentrum, mint közcélú
turisztikai attrakció használatát. Évente legalább 2 db LEADER szellemiségű rendezvényt szervez.
Az önkormányzat által vállalt tevékenységek: Az önkormányzat tulajdonában lévő Szörfcentrum terület
térítésmentes használatát biztosítja, ezáltal gondoskodik arról, hogy az egyesület egyik legfontosabb
stratégiai célja megvalósuljon: a kerítések és vízparttól távolabb is űzhető sportok ne szorítsák ki a
szörfösöket a Balaton partjáról.
Az együttműködés hozzájárul a projekt céljainak megvalósulásához a Szörfcentrum, mint közcélú
turisztikai attrakció felfűzésével a parti sétány és a kerékpárút által.
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BS Fűzfő Vitorlás Klub: Szolgáltató típusa: turisztikai civil szervezet. Kínált szolgáltatás helyszíne:
Balatonfűzfő, Vitorlaház u. 2. Tevékenységei: a vitorláskikötő működtetése és a vitorlás oktatás szervezése
(gazdasági), versenysport, sportprogramok szervezése (közcélú tevékenység). Szolgáltatásai: Biztosítja
tárgyi projekt célcsoportjai számára a vitorláskikötő, mint turisztikai attrakció és szolgáltatásainak
használatát. Nyári gyermek vitorlás táborokat szervez 7-16 éves kor közötti fiatalok számára, valamint
ifjúsági és felnőtt vitorlás versenyeket szervez.
Balatonfűzfői Vitorlázó Sportegyesület: Szolgáltató típusa: turisztikai civil szervezet. Kínált szolgáltatás
helyszíne: Balatonfűzfő, Kalóz köz 1. Szolgáltatásai: Biztosítja tárgyi projekt célcsoportjai számára a
vitorláskikötő, mint turisztikai attrakció és szolgáltatásainak használatát, vitorlásrendezvények szervezését.
Balatonfűzfői Városvédő és Fürdőegyesület: Szolgáltató típusa: civil turisztikai szervezet. Kínált
szolgáltatás helyszíne: Balatonfűzfő, Tobruki csónakkikötő. Célja a település értékeinek megőrzése, a
környezet megóvása, a turizmus fejlesztése. 120 tagja van, ebből 50 fő helyben lakik, 70 fő Balatonfűzfőn
üdülővel rendelkezik. 80 férőhelyes csónakkikötőt alakítottak ki a Fűzfői-öbölben. Saját kiadványukban
népszerűsítik az egyesület tagjai által nyújtott szálláslehetőségeket. Szolgáltatásai: Biztosítja tárgyi projekt
célcsoportjai számára a csónakkikötő, mint turisztikai attrakció és szolgáltatásainak használatát, csónakot
biztosít a turisták részére. Az önkormányzat vállalása: A kerékpáros információs pontban térítésmentesen
népszerűsíti a csónakázási lehetőséget a csónakkikötőben.
Mozgássérültek Veszprém Megyei Egyesülete – Balatonfűzfő és Térségének Mozgássérültek
Csoportja: Szolgáltató típusa: civil szervezet. Kínált szolgáltatás helyszíne: Balatonfűzfő. A projekt
tervezésekor az önkormányzat nagy hangsúlyt fektetett a fejlesztést érintő terület teljes
akadálymentesítésére. A körzeti csoport az engedélyezési tervdokumentációt véleményezi, javaslatot tesz a
fogyatékkal élők szükségleteinek figyelembe vételével. A projekt végrehajtási és fenntartási időszakában
közreműködik az akadálymentesített létesítmények és eszközök kialakításában, kiválasztásában,
használatában.
Kerékpáros turisztikai szervezet:
Balatoni Kerékpáros Turisztikai Egylet: Szolgáltató típusa: civil turisztikai (kerékpáros) szervezet. Kínált
szolgáltatás helyszíne: Balatonfűzfő. Az Egylet segítséget nyújtott a projekt kerékpáros barát elemeinek
kidolgozása során. Kerékpáros rendezvényeket szervez, amelyeken népszerűsíti a megvalósult projektet.
Kerékpár szervizek:
Kar-a-ván '98 Bt.: Szolgáltató típusa: turisztikai szolgáltatás. Kínált szolgáltatás helyszíne: Balatonalmádi, a
projekt megvalósítását követően Balatonfűzfő is. A szomszédos településen található vállalkozás szerviz
jellegű szolgáltatásokat biztosít a turisták számára a Balatonalmádi, Szabolcs út 17. szám alatt található
üzlethelyiségben. Nyitva tartás: április-május, szeptember-október: 9-12 és 14-17 óra; június-augusztus: 918 óra. Októbertől márciusig zárva, ezen időszak alatt (és természetesen ezen túl is) a balatonfűzfői
Binartech Kft. vállalta a kerékpáros szerviz szolgáltatás nyújtását.
Binartech Kft.: Szolgáltató típusa: turisztikai szolgáltatás. Kínált szolgáltatás helyszíne: Balatonfűzfő. A
szerviz az év minden napján, szabadnapokon is működő, helyszínre kiszálló szervizszolgáltatást biztosít a
kerékpáros turisták számára.
Turisztikai vállalkozások:
Az önkormányzat a part menti, a kínálatelemzés során bemutatott turisztikai szolgáltatókkal is kötött
együttműködési megállapodást: a Marina-Fűzfő kikötőt és a Sirály éttermet működtető Master Invest Kft.vel, a Balaton Center Kempinget működtető Balaton Center Kft.-vel, valamint a Tobruki Strandon
vendéglátó szolgáltatást nyújtó Orosz Katalin egyéni vállalkozóval. Mindhárom vállalkozás turisztikai
szolgáltatásokat nyújt, szállási és/vagy étkezési lehetőséget és egyéb szolgáltatásokat biztosít a projekt
célcsoportjai számára. Az együttműködési megállapodásban vállalták a projekt térítésmentes
népszerűsítését a turisták szóbeli tájékoztatása útján és a recepciókon kihelyezett, általunk tárgyi projekt
keretében beszerezni kívánt információs kiadvány elhelyezésével. Az önkormányzat szintén térítésmentesen
biztosítja a kerékpáros információs pontban a szolgáltatók kiadványainak elhelyezését, valamint az
információs pontban dolgozó munkavállalók által a szolgáltatások népszerűsítését.

9

A PROJEKT FOTÓI:
A fejlesztés előtt

A fejlesztés alatt
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A fejlesztés után
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TOVÁBBI INFORMÁCIÓ:
Nóti Attila
városfejlesztési referens
Levélcím:
Telefon:
Fax:
Mobil:
E-mail:
Honlap:

Balatonfűzfő Város Önkormányzata
8184 Balatonfűzfő, Nike körút 1.
+36-88-596-921
+36-88-596-901
+36-20-478-3889
noti.attila@balatonfuzfo.hu
www.balatonfuzfo.hu

http://www.kdrfu.hu

http://palyazat.gov.hu/
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