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Balatoni vízi megállóhelyek létesítése 

GINOP-7.1.9-17-2018-00026 

 

I. Projekt általános bemutatása  

Projekt címe: Balatoni vízi megállóhelyek létesítése 
Azonosítószám: GINOP-7.1.9-17-2018-00026 
Konzorciumban megvalósuló projekt. 

Konzorcium vezető: Balatonfüredi Vízisport és Szabadidő Központ Nonprofit Kft. 

VÜZ Nonprofit Kft-re eső támogatási összeg: 25.250.000,- Ft 

 
Fő célja és szakmai tartalma röviden összefoglalva:  
A víziturisztikai célú hálózat, az ahhoz tartozó vízitúra megállóhely létesítése Keszthelyen a Libás 

strandon. A pályázat részét képezi Keszthelyre vonatkozóan egy kajak eszközök tárolására alkalmas 

épület létesítése, melyek fenntartása és üzemeltetése a VÜZ Nonprofit Kft. Keszthelyre vonatkozóan 

beszerzésre kerülő kajak eszközök tulajdonosa és a vízi turisztikai Hálózat központi üzemeltetője a 

BJMOKK Sportüzemeltetési Nonprofit Kft. A VÜZ Nonprofit Kft., mint konzorciumi tag vesz részt a 

pályázatban és feladatát a Keszthelyre tervezett tároló megépítése. 

II. Projekt szakmai életút a benyújtástól 2019. augusztus 31-ig. 

A projektben szereplő költségek közül csak a kajak eszköz tároló, a kapcsolódó tervezés és kötelező 

nyilvánossági elemek díjai érintik a VÜZ Nonprofit Kft-t. 

Időpont, időszak Projektfejlesztési esemény Megjegyzés 

2018. október 15. Pályázat benyújtása  

2018. november 
26. 

Támogatói döntés – MÁK  

2018. november 
30. 

Támogatási szerződés megkötése A Támogatási szerződést a konzorcium 
vezető Balatonfüredi Vízisport és Szabadidő 
Központ Nonprofit Kft. írta alá. 

 

III. Projekt megvalósításával kapcsolatos pénzügyi feladatok teljesülése 

Feladat megnevezése Szerződés-kötés 
időpontja 

Nettó 
szerződött 
összeg 

Teljesítési 
határidő 

Megjegyzés (teljesítés 
részben/egészben) 

Tervező 2019. április 18. 1.200.000 Ft 2019.08.31 Teljesítve 100% 

 

IV. A projekt várható előrehaladása, ütemezése a tervezett határidőkkel, a szakmai feladatok 

ismertetésével 

Időpont, időszak Projektfejlesztési esemény Megjegyzés 

2019. október - 
november 

A tároló engedélyeztetésének lezárása, 
jogerős építési engedély megszerzése 

A hatályos HÉSZ-ben foglaltak miatt 
egy telekalakítást volna szükséges 
végrehajtani a Libás strandon, viszont 
ez a telekalakítás ma már nem aktuális. 
Az engedélyező hatóság azonban vagy 
a HÉSZ módosítását vagy a 
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telekalakítás végrehajtását kéri az 
engedély megadásához. A telekalakítás 
nem lehet megoldás, a HÉSZ 
módosítása pedig hosszadalmas 
folyamat, s a Balaton törvény 
változásai okán, a részletszabályozás 
megléte okán jelen pillanatban nem 
lehetséges. Az egyeztetések folynak a 
kompromisszumos megoldás 
érdekében.  

2019. december 
2020. február 

Kivitelező kiválasztására irányuló 
közbeszerzés lefolytatása. 

 

2020. március - 
június 

A tároló kivitelezése.  

2020. július- 
augusztus 

A VÜZ Nonprofit Kft-t érintő projektrész 
zárása, a keletkező számlák elszámolása. 

 

 

V. A projekt pénzügyi szerkezete, várható kiadások  

A projektben felmerült saját erő nettó 900.000 Ft volt, amely a tervezési költségek többletéből 

adódik. Ezzel a plusz költséggel a pályázat benyújtásakor is számoltunk, mivel a pályázatban csak 

nettó 300.000 Ft-ot lehetett a tervezésre tenni. 

VI. Általános megjegyzések és kiegészítések a projekttel kapcsolatban:  

Jelenleg a tároló engedélyeztetése a kulcsa a projektnek. Szükséges megtalálni egy olyan megoldást, 

amely lehetővé teszi az engedély kiállítását s így a projekt sikeres megvalósítását. 

 

Készítette: Molnár Mihály, projektmenedzser 

 


