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Keszthelyi távhőrendszer fűtőműveinek korszerűsítése 

KEHOP-5.3.1-17-2017-00014 

 

I. Projekt általános bemutatása  

Projekt címe: Keszthelyi távhőrendszer fűtőműveinek korszerűsítése 
Azonosítószám: KEHOP-5.3.1-17-2017-00014 
Konzorciumban megvalósuló projekt. 

Konzorcium vezető (pályázati feltételek alapján): NFP Nemzeti Fejlesztési Programiroda Nonprofit 

Kft. 

VÜZ Nonprofit Kft-re eső elszámolható összeg: 246.430.816,- Ft 

VÜZ Nonprofit Kft-re eső támogatási összeg: 123.215.408,- Ft 

 
Fő célja és szakmai tartalma röviden összefoglalva:  
A fejlesztés révén a Fodor u-i, a Vásár téri és a Vaszary u-i fűtőműben is a közel 20 éves kazánok 
cseréje és a hozzá kapcsolódó elemek (Pl: szivattyúk, villamos rendszer) korszerűsítése, cseréje 
történik meg, valamint a biztonságos és korszerű üzemeltetés érdekében távfelügyeleti rendszer is 
képül a fűtőművekben. 
 

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

Időpont, időszak Projektfejlesztési esemény Megjegyzés 

2017. december 
14. 

Pályázat benyújtása  

2018. február 6. Támogatói döntés   

2018. március 12. Támogatási szerződés megkötése A Támogatási szerződést a 
konzorciumvezető NFP 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) 

Tervezés 2018. május 
17. 

2.736.000 Ft 2018. 
december 15. 

Teljesítve 100% 

 

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

ismertetésével 

Időpont, időszak Projektfejlesztési esemény Megjegyzés 

2019. szeptember - 
november 

A kivitelező kiválasztására irányuló 
közbeszerzés eredményes lefolytatása 

A közbeszerzési eljárás megindult. 

2021. szeptember 
30. 

A kivitelezés lezárása, a projekt fizikai 
zárása. 

 

2021. október - 
november 

Záró beszámoló és záró elszámolás 
benyújtása, elfogadtatása a Közreműködő 
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szervezettel és az Irányító Hatósággal 

2021. december - 
2022. november 

Projektfenntartási időszak 1. éve – Indikátor 
teljesítéséről I. Projekt Fenntartási Jelentés 
beküldése 

 

2022. december - 
2023. november 

Projektfenntartási időszak 2. éve – Indikátor 
teljesítéséről II. Projekt Fenntartási Jelentés 
beküldése 

 

2023. december - 
2024. november 

Projektfenntartási időszak 3. éve – Indikátor 
teljesítéséről III. Projekt Fenntartási 
Jelentés beküldése 

 

2024. december - 
2025. november 

Projektfenntartási időszak 4. éve – Indikátor 
teljesítéséről IV. Projekt Fenntartási 
Jelentés beküldése 

 

2025. december - 
2026. november 

Projektfenntartási időszak 5. éve – Indikátor 
teljesítéséről V. Projekt Fenntartási Jelentés 
beküldése 

 

2026. december – 
2027. február 

Záró projekt fenntartási ellenőrzés –
Közreműködő Szervezet 

 

 

V. A projekt pénzügyi szerkezete, várható kiadások  

A projekt támogatási intenzitása 50%. így tervezetten 123.215.408 Ft sajáterő szükséges a projekt 

megvalósításához. A saját erőhöz szükséges hitelhez mind Keszthely Város Önkormányzata, mind a 

kormányzat megadta a hozzájárulást, a projekt megvalósításához szükséges hitel összege a VÜZ 

Nonprofit Kft. rendelkezésére áll. 

VI. Általános megjegyzések és kiegészítések a projekttel kapcsolatban 

A projekt a tervezettek szerint fog megvalósulni. 

 

Készítette: Molnár Mihály, projektmenedzser 


